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Noot van de IJJO
De International Juvenile Justice Observatory (IJJO) is een internationale organisatie, gevestigd
in Brussel, en erkend als instelling van maatschappelijk belang. Deze instelling werkt als een
interdisciplinair forum om informatie te delen, te communiceren, te debatteren, te analyseren
en het ontwikkelen van mondiale projecten op het gebied van jeugdrecht.
Deze uitgave is het resultaat van het Europese J.O.D.A.-project: Juvenile Offenders Detention
Alternative in Europe (JUST/2013/JPEN/AG/4573). Het project is uitgevoerd onder leiding van
het Istituto Don Calabria, in samenwerking met De International Juvenile Justice Observatory
(België), Kesa-CPE (Estland), Fundación Diagrama (Spanje), Include Youth (Noord-Ierland) en
Defence for Children (Nederland).
Deze handleiding is gebaseerd op de nationale rapporten en producten van elke partner en
geldt als ondersteuning voor de online trainingscursus ‘Alternatives to Detention for Young
Offenders’, verkrijgbaar bij de International School of Juvenile Justice van de IJJO.
Zowel het handboek als de online cursus zijn gepresenteerd aan het European Council of Juvenile
Justice (ECJJ) en een IJJO-denktank, bestaande uit academici, professoren en vertegenwoordigers
van zowel het maatschappelijk middenveld als van justitie en de politie.
De IIJO wil graag alle professionals bedanken die met hun expertise aan deze uitgave hebben
bijgedragen en op nationaal en Europees niveau inzichten hebben verschaft over de situatie van
minderjarigen die te maken hebben met sociale uitsluiting. Zij hebben hun kennis en expertise
ruimschoots met ons gedeeld.
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Voorwoord
De leidraad van het werk dat gedurende deze twee jaar is verricht, is het Internationale Verdrag
inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Dit verdrag bevat twee belangrijke specifieke bepalingen
die hier van belang zijn, namelijk over het jeugdstrafrecht (artikel 40) en over vrijheidsbeneming
(artikel 37). Het IVRK legt de basis voor een internationaal kinderrechtenkader waarbij is
bepaald dat vrijheidsbeneming van minderjarigen een uiterste maatregel is. Tevens benadrukt
het verdrag dat goede programma’s en begeleiding als alternatief voor vrijheidsbeneming
beschikbaar dienen te zijn in zaken van minderjarigen die verdacht of veroordeeld zijn voor
een strafbaar feit. Hierbij wordt extra nadruk gelegd op de bevordering van het gebruik van
jeugdhulp, begeleiding en toezicht en taakstraffen als alternatieven voor vrijheidsbeneming.
Verschillende inspectiemechanismen hebben tot doel te verzekeren dat dergelijke normen
gewaarborgd zijn. Hoewel er de laatste tijd meer leer- en taakstraffen beschikbaar zijn, blijft er
ernstige bezorgdheid bestaan over de kloof tussen de theorie van de internationale regelgeving
en de realiteit in de praktijk. Het ontbreken van recente gegevens over de maatregelen in het
jeugdstrafrecht, staat een goede analyse in de weg en maakt het moeilijk, zo niet onmogelijk,
om trends te volgen en rechtsgebieden te vergelijken.
Het project Juvenile Offenders Detention Alternative in Europe (J.O.D.A.) is in het leven geroepen
om ervoor te zorgen dat alternatieven voor vrijheidsbeneming in verschillende Europese landen
vaker worden toegepast. Het doel van het project is het vaststellen van goede voorbeelden
(good practices) voor het gebruik van alternatieve maatregelen voor vrijheidsbeneming van
minderjarigen die met het jeugdstrafrecht in aanraking komen. Hierbij is rekening gehouden
met de volgende twee kernelementen: de behoefte aan veiligheid vanuit de samenleving en het
recht van minderjarigen op een psychosociale maatregel en integratie. Het voorstel voor het
onderzoek is ontstaan vanuit de behoefte aan integratie van good practices en alternatieven voor
vrijheidsbeneming van minderjarigen.
We willen graag alle partners van het J.O.D.A.-project bedanken. Dit project is geleid door het
Istituto Don Calabria (Italië) en uitgevoerd in samenwerking met de International Juvenile
Justice Observatory (België), Kesa-CPE (Estland), Fundación Diagrama (Spanje), Include Youth
(Noord-Ierland) en Defence for Children (Nederland). Zonder de expertise, het onderzoek en de
kennis van deze partners was dit project nooit zo succesvol verlopen.
De belangrijkste resultaten van het J.O.D.A.-project, welke zijn verkregen door werkbezoeken en
nationale seminars, zijn gericht op de verdere verspreiding van kennis en expertise over good
practices en het toepassen van alternatieven voor vrijheidsbeneming in een aantal Europese
rechtssystemen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een online e-learningplatform, dat gericht is op het delen van kennis over alternatieven voor vrijheidsbeneming in
Europa. Via de International School of Juvenile Justice (het e-learning-platform van de IJJO)
wordt deze kennis beschikbaar gesteld aan jeugdrechtprofessionals over de hele wereld en
leden van de European Council of Juvenile Justice (het regionale netwerk en de denktank van
de IJJO). Deze handleiding met good practices getiteld ‘Alternatieven voor vrijheidsbeneming van
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minderjarigen, handleiding met goede voorbeelden in Europa’ is ontwikkeld als aanvulling op
deze online training. Hierin is de belangrijkste theorie met betrekking tot de toepassing van
alternatieven voor vrijheidsbeneming gebundeld en worden verschillende voorbeelden van good
practices aangehaald die in Europa worden gebruikt. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder
het werk en de inzet van de adviseurs die bij de uitwerking van het e-learning-platform en het
handboek betrokken waren: professor Ursula Kilkelly, hoofd van de Faculty of Law, University
College of Cork, mevrouw Louise Forde, promovendus aan de University College of Cork en
mevrouw Deirdre Malone, directeur van het Irish Penal Reform Trust.
We geloven dat deze resultaten van het J.O.D.A.-project en, in het bijzonder, deze handleiding,
zullen bijdragen aan een betere toepassing van artikel 10 en 11 van de nieuwe Richtlijn. Deze
artikelen betreffen de procedurele waarborgen voor minderjarigen die verdachte of beklaagde
zijn in een strafprocedure. Door de integratie van good practices van niet tot vrijheidsbeneming
strekkende maatregelen in Europa, geloven we ook in een betere toepassing van artikel 37 en
40 IVRK. In het kader van de inwerkingtreding van de richtlijn, dient het handboek als een
waardevol naslagwerk met expertise over alternatieven voor vrijheidsbeneming in Europa.
We hopen dat het handboek de lidstaten inspireert om de succesvolle ervaringen van hun
ambtsgenoten in andere landen te volgen en kan bijdragen in het bevorderen van een eerlijk
jeugdstrafrecht, waarbij de jeugdstrafrechtmaatregelen op maat zijn gemaakt. De richtlijn
brengt nieuwe perspectieven en bindende regels met zich mee, die van grote invloed zullen zijn
op de toepassing van alternatieven voor vrijheidsbeneming. We zijn het Europees Parlementslid,
mevrouw Caterina Chinnici, dan ook bijzonder dankbaar voor haar werk als rapporteur voor
de richtlijn en voor haar deelname aan de slotconferentie. Deze slotconferentie werd in januari
2016 door de IJJO in het Europees Parlement georganiseerd voor dit project over alternatieven
voor vrijheidsbeneming in het kader van de nieuwe richtlijn.

Dr. Francisco Legaz Cervantes, voorzitter van de International Juvenile Justice Observatory
Mr. Alessandro Padovani, directeur van het Istituto Don Calabria
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Dankbetuiging
De handleiding Alternatieven voor vrijheidsbeneming van minderjarigen - Handleiding met goede
voorbeelden in Europa is tot stand gekomen via een waardevolle samenwerking en met de steun
van een aantal organisaties. Het J.O.D.A.-project, waarop deze handleiding is gebaseerd, werd
uitgevoerd in samenwerking met partners uit een aantal rechtsgebieden, waaronder het Istituto
don Calabria (IT), de International Juvenile Justice Observatory (BE), Kesa-CPE (EE), Fundación
Diagrama (ES), Include Youth (NI) en Defence for Children (NL). De handleiding zou er nooit zijn
gekomen zonder de expertise en het onderzoek van de samenwerkingspartners.
In het bijzonder bedanken we de nationale experts uit elk land. Voor Nederland: Maartje Berger,
Joyce Brummelman, Monique De Groot, Shaddy Mirza, Eszter Parkanyi en Yannick van den Brink;
voor Noord-Ierland: Paula Rodgers, George Conner, Nicola Carr, Koulla Yiasouma, Paula Jack,
Michelle Janes en Sue Ann Steen; voor Spanje: Carolina Lluch Palau, Ignacio Valentín Mayoral
Narros, Rafael Romero del Pozo, Antonio José García, Pablo Mezquita, Jesús Teruel, José Robles,
Amparo Pozo Martínez, Sonsoles Berrón en Raquel Jiménez; voor Italië: Alessandra Minesso,
Alessandro Padovani, Silvio Masin en Dennis Wouters; voor Estland: Elise Nikolov, Jako Salla,
Jaano Rassa, Kaire Tamm, Kristel Kraas, Aleksei Jevhuta, Katlin Leppik en Kalev Kuljus; en voor
België, met name voor hun voortdurende steun en medewerking tijdens de voorbereiding en
herziening van dit handboek: Cédric Foussard, Adélaïde Vanhove en Sophie Duroy.
De IJJO en partners willen bovendien graag de adviseurs bedanken die bij de voorbereiding
van deze handleiding betrokken waren: mevrouw Louise Forde, Irish Research Council PhD
Scholar aan de School of Law van de University College of Cork (Ierland), in samenwerking met
professor Ursula Kilkelly, School of Law, University College Cork en mevrouw Deirdre Malone,
directeur van het Irish Penal Reform Trust.
Van harte bedanken we daarbij mevrouw Caterina Chinnici van het Europese Parlement voor
haar voortdurende steun tijdens dit project.
De projectpartners willen ook graag het DG Justice van de Europese Commissie bedanken voor
de steun voor dit programma, dat gefinancierd is door het Criminal Justice Programme van de
Europese Unie.
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Redactioneel
Internationale normen geven expliciet aan dat de vrijheidsbeneming van minderjarigen een
uiterste maatregel moet zijn en van een zo kort mogelijke duur moet zijn. Uit deze verplichting
vloeit voort dat er taakstraffen, programma’s en maatregelen (vaak omschreven als alternatieven
voor vrijheidsbeneming) beschikbaar moeten zijn om te voorkomen dat minderjarigen strafbare
feiten begaan waardoor zij in aanraking met het strafrecht komen en worden opgesloten.
Deze verplichting houdt ook in dat minderjarigen moeten worden behandeld volgens het
evenredigheidsbeginsel (met betrekking tot de gepleegde feiten en de individuele omstandigheden)
en dat rekening moet worden gehouden met hun leeftijd, welzijn en vermogen om in de
toekomst een betekenisvolle rol in de samenleving te spelen. De laatste tijd is in verschillende
lidstaten van de EU getracht maatregelen en programma’s te introduceren die tot doel hebben
het gebruik van vrijheidsbeneming bij minderjarigen minimaliseren. Deze handleiding met
good practices is tot stand gekomen dankzij een project Juvenile Offenders Detention Alternative
(J.O.D.A.) dat is gefinancierd door de Europese Commissie en dat door de International Juvenile
Justice Observatory en partners is uitgevoerd. Deze handleiding heeft als doel de informatie
over bestaande maatregelen te verzamelen en ondersteunende informatie te bieden over de
bevordering van een maximale toepassing van alternatieve maatregelen. In de handleiding
worden deze voorbeelden van good practices tegen de achtergrond van internationale normen
geplaatst. De handleiding moet een belangrijke rol spelen bij de voorbereiding van de lidstaten
op de invoering van de EU-richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor minderjarigen
die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure. In het algemeen is het de bedoeling om
bij te dragen aan het progressieve karakter van het jeugdstrafrechtbeleid in Europa en het
terugdringen van het aantal gedetineerde minderjarigen.

Louise Forde en Ursula Kilkelly
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HOOFDSTUK I
ALTERNATIEVEN VOOR VRIJHEIDSBENEMING IN DE CONTEXT VAN DE
INWERKINGTREDING VAN DE RICHTLIJN BETREFFENDE PROCEDURELE
WAARBORGEN VOOR MINDERJARIGEN DIE VERDACHTE OF BEKLAAGDE ZIJN IN
EEN STRAFPROCEDURE
De nieuwe richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor minderjarigen, die verdachte of
beklaagde zijn in een strafprocedure, valt onder de routekaart ter versterking van de procedurele
rechten van verdachten en beklaagden in strafprocedures. Deze routekaart is op 30 november
2009 door de Raad aangenomen, samen met een aantal andere maatregelen die reeds eerder
waren aangenomen of die momenteel worden besproken. De stappenplan beschrijft een
stapsgewijze aanpak en omvat een niet-uitputtende lijst van maatregelen met betrekking
tot vertaling en vertolking, informatie over de rechten en informatie over de beschuldiging,
juridisch advies, rechtsbijstand, communicatie met gezinsleden, werkgever en consulaire
autoriteiten, bijzondere waarborgen voor kwetsbare verdachten of beklaagden en een green
paper over voorlopige hechtenis.1
De richtlijn maakt deel uit van de EU-agenda voor de Rechten van het Kind en is bedoeld
om de rechten van minderjarigen te bevorderen. Hierbij zal worden verwezen naar andere
instrumenten, zoals de richtlijnen van het Comité van Ministers van de Raad van Europa
over childfriendly justice en het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Deze
instrumenten hebben echter niet de bindende kracht die EU-wetgeving wel heeft. De waarborgen
die hierin worden geboden, kunnen daarom niet volledig en uniform in de lidstaten worden
toegepast.
Op 16 december 2015 werd er een compromistekst goedgekeurd door het Comité van Permanente
Vertegenwoordigers van de Raad (hierna: ‘Coreper’) en het Europees Parlement. Dit was een
belangrijke stap in de richting van de inwerkingtreding van de richtlijn. De tekst van de richtlijn,
zoals overeengekomen door het Coreper en het Europees Parlement, zal door de juridisch
vertalers worden bijgewerkt en vervolgens ter goedkeuring aan de plenaire vergadering van het
Europees Parlement en de Raad worden voorgelegd.
Bij het eerste voorstel van de Commissie in 2013 en de goedkeuring van de compromistekst, boden
maatschappelijke organisaties ondersteuning aan om de ontwerptekst in overeenstemming
te brengen met de strikte normen van jeugdstrafrecht. De International Juvenile Justice
Observatory heeft twee beleidsnota’s over dit onderwerp opgesteld, met aan de ene kant
bijdragen van Eurochild2 en aan de andere kant van Fair Trials International en de Open Society
1 Resolutie van de Raad van 30 november 2009 over een routekaart voor de versterking van de procedurele rechten
van verdachten en beklaagden in strafprocedures.
2 http://www.oijj.org/en/docs/general/position-on-the-commission-proposal-for-a-directive-on-procedural-safeguards-for-childr
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Foundation3 ter verbetering van het oorspronkelijke voorstel.
Statistieken tonen aan dat 12% van de personen die bij strafzaken in de EU betrokken zijn,
minderjarig zijn (meer dan 1 miljoen per jaar). Er bestaan tussen de lidstaten grote verschillen
in de manier waarop minderjarigen, die betrokken zijn bij strafprocedures, worden behandeld.
Uit Europees onderzoek blijkt dat de rechten van minderjarigen op dit moment in de EU
onvoldoende worden beschermd in de verschillende fasen van het strafproces. Het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens heeft inmiddels verscheidende arresten tegen lidstaten gewezen.
Ondanks het grote aantal internationale juridische instrumenten op dit gebied, bestaat er geen
algemeen aanvaarde definitie van wat een ‘eerlijk proces’ voor kinderen is. De rechtbanken
hebben hierdoor geen andere keuze dan haar uitspraken te wijzen op basis van een onvolledige
en fragmentarische wetgeving.
Op dit moment beschikken slechts zes lidstaten (België, Tsjechië, Griekenland, Italië, Luxemburg
en Slowakije) over gespecialiseerde jeugdofficieren van justitie. Negen lidstaten beschikken
daarentegen niet eens over kinderrechters. Sommige lidstaten hebben geen wettelijke
verplichting opgenomen die de juridische bijstand van minderjarigen in het strafproces
waarborgt. Andere lidstaten hebben deze bijstand wel gewaarborgd, maar beperken deze
bijstand alleen tot in de rechtbanken en bijvoorbeeld niet het politiebureau. In weer andere
lidstaten besluit de rechtbank per geval over de passende bijstand. Als gevolg hiervan kunnen
te veel kinderen in de EU geen gebruik maken van het basisrecht om door een advocaat in het
jeugdstrafproces te worden bijgestaan. Een speciale training voor rechters en advocaten, die
tijdens hun werk in contact komen met kinderen, is bovendien slechts in 12 lidstaten verplicht.4
In deze context heeft de Commissie in 2013 het voorstel gedaan voor een richtlijn. Deze richtlijn
heeft als doel het opstellen van gestructureerde lijst van de rechten van minderjarigen die
verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure of tegen wie een Europees aanhoudingsbevel
is uitgevaardigd. Deze lijst is opgesteld op basis van een pakket van onderling verbonden
minimumnormen die erop zijn gericht te voldoen aan de specifieke behoeften van minderjarigen
tijdens alle fasen van de gerechtelijke procedure.
De belangrijkste waarborgen die in de richtlijn worden gegeven, zijn de volgende:

•

het verplichte recht op bijstand van een advocaat en het recht op gratis rechtsbijstand;

•

het recht op een individuele beoordeling; de regels voor verhoor; en de mogelijkheid voor de
minderjarige om aan de procedure deel te nemen;

•

de
verplichte
speciale
training
voor
rechters,
wetshandhavingsautoriteiten,
gevangenispersoneel, advocaten en anderen die tijdens hun werk in contact komen met
minderjarigen; de bepalingen inzake vrijheidsbeneming, waaronder dat minderjarigen
alleen in voorlopige hechtenis mogen worden genomen als er geen alternatief is, en dat te
allen tijde moet worden verzekerd dat minderjarigen van volwassenen worden gescheiden,
tenzij dit niet in hun belang is.

3 http://www.oijj.org/en/docs/general/joint-civil-society-position-on-the-draft-report-of-caterina-chinnici-on-theproposal-f
4 EU-onderzoek ‘Data on Children in Judicial Proceedings in EU28’, Europese Commissie, 2015, beschikbaar op: http://
www.childreninjudicialproceedings.eu/
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De nieuwe richtlijn bevat een aantal bepalingen die de vrijheidsbeneming van minderjarigen
regelen. Artikel 10(1) geeft uitvoering aan het beginsel van ‘uiterste maatregel en kortst mogelijke
duur’ met betrekking tot de voorlopige hechtenis en bepaalt het volgende: “De lidstaten zorgen
ervoor dat minderjarigen vóór hun veroordeling slechts als uiterste maatregel en voor een zo
kort mogelijke duur van hun vrijheid worden benomen. Er moet ook rekening worden gehouden
met de leeftijd en de individuele situatie van de minderjarige.”
Artikel 11 betreft het gebruik van alternatieve maatregelen voor vrijheidsbeneming: “1. De
lidstaten zorgen ervoor dat, als aan de voorwaarden voor vrijheidsbeneming is voldaan, de
bevoegde autoriteiten waar mogelijk een beroep doen op alternatieve maatregelen.
2.

De alternatieve maatregelen kunnen bestaan uit:
(a) de verplichting voor de minderjarige om op een bepaalde plek te verblijven,
(b) beperkingen van het contact met bepaalde personen,
(c) rapportageverplichtingen jegens de bevoegde autoriteiten,
(d) het ondergaan van een therapeutische behandeling of verslavingsbehandeling,
(e) deelname aan educatieve maatregelen.”

Veel EU-lidstaten hebben soortgelijke bepalingen in hun wetgeving opgenomen, maar het
gebrek aan beschikbare alternatieven voor vrijheidsbeneming leidt tot een zeer hoog aantal
minderjarigen in detentie. De goedkeuring van de richtlijn zal niet alleen zorgen dat deze
rechtswaarborgen in de praktijk worden toegepast, maar geeft ook een rechtsgrond met de
benodigde toezichtsmechanismen. Dit zal ook tot gevolg hebben dat de waarborgen uit de
internationale mensenrechtenverdragen in de Europese wetgeving worden opgenomen,
waardoor deze op grond van het Europees recht bindend worden voor lidstaten.
De integratie van good practices met betrekking tot niet-tot-vrijheidsbeneming-strekkende
maatregelen in Europa is een belangrijk onderdeel van de weg naar een degelijke uitvoering
van artikel 10 en 11 van de richtlijn. In dit verband zal het handboek van good practices een
waardevolle referentiebron voor de EU-lidstaten zijn.

Caterina Chinnici, Europees Parlement
Silvio Masin, Istituto Don Calabria
Cédric Foussard, International Juvenile Justice Observatory
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HOOFDSTUK II
ALTERNATIEVEN VOOR VRIJHEIDSBENEMING
2.1 Inleiding tot alternatieven voor vrijheidsbeneming
Jeugdcriminaliteit komt voor in alle landen van Europa en elk land gaat er anders mee om.
Het jeugdstrafrechtsysteem, dat is bedoeld om de jeugdcriminaliteit aan te pakken, verschilt
per land. Hoewel het jeugdstrafrechtmodel, het wettelijk kader en de sociale context per land
kunnen verschillen, bestaan er internationaal normen waarin de belangrijkste beginselen en
minimumnormen worden beschreven. Aan deze internationale normen dienen lidstaten zich
te houden bij de toepassing van hun jeugdstrafrechtstelsel. Binnen de internationale normen
wordt bijzondere nadruk gelegd op de bevordering van het gebruik van leer- en taakstraffen,
programma’s en maatregelen als alternatief voor vrijheidsbeneming.
Deze internationale normen en beginselen zijn vastgelegd in een aantal belangrijke
instrumenten. Het belangrijkste instrument is het Internationale Verdrag inzake de Rechten van
het Kind (IVRK), waarin zowel algemene beginselen en rechten die van toepassing zijn op alle
minderjarigen, als rechten die specifiek van toepassing zijn op minderjarigen in het strafrecht
zijn opgenomen. Het IVRK heeft als uitgangspunt dat de vrijheidsbeneming van minderjarigen
slechts wordt gehanteerd als uiterste maatregel en voor de kortst mogelijke passende duur. Om
dit uitgangspunt te waarborgen, moet een aantal alternatieve maatregelen voor het strafbare
gedrag van minderjarigen voor kinderrechters en andere instanties in lidstaten beschikbaar
zijn. Het IVRK verplicht lidstaten hiertoe, zodat in het strafproces rekening wordt gehouden
met de behoeften van een persoon van zijn of haar leeftijd. Deze norm is ook opgenomen in
Europese regionale normen en richtlijnen. Zie hiervoor bijvoorbeeld de Europese regels voor
minderjarige in het strafproces die onderworpen aan sancties of maatregelen5 en de Guidelines
on childfriendly justice. Dit uitgangspunt komt ook tot uiting in de EU-richtlijn betreffende
procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure,
die in 2016 officieel door de EU zal worden goedgekeurd.
De belangrijkste internationale normen en richtlijnen op VN-niveau zijn onder meer:

•

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (in het bijzonder artikel 37 en 40);

•

General Comment nr. 10 (2007) van het Comité voor de Rechten van het Kind over de rechten
van kinderen in het jeugdstrafrecht (in het bijzonder paragrafen 68-77);

•

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing
Rules);

•

United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Liberty (Havana Rules);

5 Council of Europe, European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures, adopted by the Committee of
Ministers on 5 November 2008.
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•

United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (the Tokyo Rules);

•

The United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial
Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules).

Op Europees niveau zijn de belangrijkste internationale normen voor alternatieven van
vrijheidsbeneming en de toepassing ervan onder meer:

•

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens;

•

European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures;

•

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice.

Uit deze internationale normen komen een aantal cruciale beginselen naar voren die betrekking
heeft op het gebruik van alternatieven voor vrijheidsbeneming. Deze beginselen moeten worden
overwogen en in de ontwikkeling en toepassing van alternatieven voor vrijheidsbeneming in
een nationale context worden opgenomen. Deze normen en beginselen geven duidelijk aan
dat het belangrijk is dat er haalbare en effectieve alternatieve maatregelen beschikbaar zijn en
dat deze zo vaak mogelijk worden toegepast. In dit deel van het handboek worden daarom een
aantal van deze belangrijke beginselen nader toegelicht. Hierbij zal het belang van alternatieven
voor vrijheidsbeneming binnen het jeugdrecht worden benadrukt, de behoefte aan effectieve
en haalbare alternatieven in het licht van de internationale normen en beginselen worden
behandeld en een aantal fundamentele concepten in het jeugdstrafrecht, die essentieel zijn
om de werking en effectieve uitvoering van alternatieve straffen en maatregelen te begrijpen,
uiteengezet.

2.1.1 Inleiding tot de kernbeginselen van het jeugdrecht
Uit de internationale normen zijn een aantal beginselen voortgekomen waarmee lidstaten bij de
inrichting van hun jeugdstrafrechtstelsel rekening moet houden. Deze beginselen zijn met name
belangrijk bij de invoering en bevordering van effectieve alternatieven voor vrijheidsbeneming
binnen de nationale jeugdstrafrechtstelsels. De belangrijkste concepten zijn onder meer:

•

Child-friendly justice;

•

Waardigheid tijdens de strafrechtprocedure;

•

Vrijheidsbeneming als uiterste maatregel;

•

Buitengerechtelijke afdoening;

•

Alternatieven voor vrijheidsbeneming;
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•

Evenredigheid;

•

Het belang van het kind.

De focus op de ontwikkeling van child-friendly justice binnen het jeugdstrafrecht is sinds kort
zichtbaar geworden in de internationale normen en beleidsdocumenten waarin de ontwikkeling
van het jeugdstrafrecht wordt besproken. Met name in de richtlijnen van het Comité van
Ministers van de Raad van Europa over child-friendly justice, zijn belangrijke bepalingen
vastgelegd. Deze bepalingen zien toe op de rol en behandeling van kinderen die betrokken
zijn bij strafprocedures, om de kwaliteit van hun deelname te vergroten en te zorgen dat hun
rechten volledig worden gerespecteerd. Een kindvriendelijk rechtssysteem is een rechtssysteem
waarin de relevante normen op het gebied van kinderrechten, zoals uiteengezet in de
internationale richtlijnen, volledig worden gerespecteerd en zo veel mogelijk worden bevorderd.
In kindvriendelijke procedures is het belangrijk dat de strafprocedures worden aangepast aan
de behoeften van de minderjarigen, dat het taalgebruik kindvriendelijk is, dat de bijstand van
de minderjarige gewaarborgd wordt en dat de minderjarige vooraf goed geïnformeerd wordt
Daarbij wordt opgemerkt dat dergelijke kindvriendelijke procedures en het kindvriendelijk
taalgebruik essentieel zijn om te zorgen dat minderjarigen de procedures, de resultaten en wat
van hen wordt verwacht als gevolg van deze procedures begrijpen.6
De bescherming van de waardigheid van het kind is een ander belangrijk beginsel dat centraal
staat in de internationale normen. Deze bescherming moet worden gerespecteerd bij de
toepassing van alternatieven voor vrijheidsbeneming. Artikel 37 IVRK heeft betrekking op de
situatie van minderjarigen die van hun vrijheid zijn beroofd. Het artikel beschermt minderjarigen
tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandelingen, voorziet dat zij met
menselijkheid en met eerbied voor de waardigheid worden behandeld en dat zij niet samen met
volwassenen worden opgesloten. Het Comité voor de Rechten van het Kind heeft dit beginsel
toegelicht in het General Comment nr. 10 over de rechten van kinderen die met het strafrecht
te maken hebben. Hierin werd opgenomen dat minderjarigen moeten worden behandeld op een
wijze die geen afbreuk doet aan hun gevoel van waardigheid en eigenwaarde, die de eerbied van
minderjarigen voor de rechten en de vrijheden van anderen vergroot, waarbij rekening wordt
gehouden met hun leeftijd en met de wenselijkheid van het bevorderen van hun re-integratie,
en die nadrukkelijk alle vormen van geweld tegen minderjarigen verbiedt (zie paragrafen 1314).
Het beginsel dat vrijheidsbeneming alleen als uiterste maatregel mag worden gebruikt, is
een centraal uitgangspunt van de internationale normen en is van belang bij het overwegen
van het gebruik van alternatieve straffen en maatregelen. Dit wordt hieronder nader toegelicht.
In artikel 37(b) van het IVRK wordt dit beginsel als volgt kort samengevat: “De aanhouding,
inhechtenisneming of gevangenneming van een kind geschiedt overeenkomstig de wet en
wordt slechts gehanteerd als uiterste maatregel en voor de kortst mogelijke passende duur.” Dit
beginsel is voortgekomen uit de erkenning dat vrijheidsbeneming als straf schadelijke gevolgen
heeft voor minderjarigen. Het is een van de meest fundamentele beginselen van een apart
jeugdstrafrechtstelsel.
6 Kilkelly, U., IJJO Green Paper on Child-Friendly Justice: Measures of Deprivation of Liberty for young offenders: how to enrich
International Standards in Juvenile Justice and promote alternatives to detention in Europe (Brussel: International Juvenile
Justice Observatory, november 2011) op p. 22
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Vanwege dit beginsel ligt de vraag naar haalbare alternatieven voor vrijheidsbeneming voor
de hand. Artikel 40(4) is hierbij van belang en bepaalt dat er verschillende soorten alternatieve
maatregelen beschikbaar moeten zijn voor rechtbanken die strafzaken beslechten waarbij
kinderen zijn betrokken.
Het beginsel van evenredigheid is ook van groot belang. Het evenredigheidsbeginsel stelt
belangrijke grenzen aan de bevoegdheden van de veroordelende autoriteit om straffen op te
leggen aan minderjarigen die van misdrijven worden beschuldigd. Artikel 40(4) van het IVRK
vereist dat alternatieve maatregelen beschikbaar zijn “om te verzekeren dat de handelwijze ten
aanzien van kinderen hun welzijn niet schaadt en in de juiste verhouding staat tot zowel hun
omstandigheden als tot het strafbare feit”. Zowel de individuele eigenschappen en behoeften
van de minderjarige, als de aard en de ernst van de gepleegde feiten moeten daarom worden
afgewogen bij het opleggen van een straf aan een minderjarige. Deze afzonderlijke elementen
zijn beide essentieel om buitensporigheden bij de veroordeling te beteugelen. Het is vooral
belangrijk dat rechtbanken geen buitensporige maatregelen rechtvaardigen op grond van hetzij
onevenredige sociale welvaartspolitiek, hetzij onevenredige bestraffing (zie verder Comité voor
de Rechten van het Kind, General Comment nr. 10, paragraaf 71). Op Europees niveau, op grond
van regel 5 van de Aanbeveling CM/Rec(2008)11 van het van het Comité van Ministers van de
Raad van Europa aan de lidstaten inzake de Europese regels voor minderjarigen die onderworpen
zijn aan sancties of maatregelen, is bepaald dat straffen of maatregelen moeten worden
opgelegd in het belang van de minderjarige en zowel door het evenredigheidsbeginsel (ernst
van de gepleegde feiten) als door het individualiseringsbeginsel (persoonlijke omstandigheden
van de minderjarige) moeten worden beperkt.
Het belang van de minderjarige is ook een centraal begrip in een kindgericht jeugdstrafrecht.
De noodzaak om in de eerste plaats rekening te houden met het belang van het kind is
opgenomen in artikel 3 van het IVRK. Dit is een beginsel van algemene strekking dat voor het
jeugdstrafrecht geldt, zoals het ook in andere contexten, zoals het familierecht, geldt. Het
Comité voor de Rechten van het Kind heeft bijzondere nadruk gelegd op het belang van dit
beginsel in het jeugdstrafrecht:
“Minderjarigen verschillen van volwassenen in hun fysische en psychologische
ontwikkeling en in hun emotionele en educatieve behoeften. Dergelijke verschillen
betekenen dat minderjarigen die de wet hebben overtreden als minder schuldig worden
gezien. Deze en andere verschillen vormen de reden voor een apart jeugdstrafrecht en
vereisen een andere behandeling voor minderjarigen. De bescherming van het belang
van het kind betekent bijvoorbeeld dat de traditionele doelen van het strafrecht, zoals
repressie/vergelding, moeten wijken voor heropvoeding en herstelrecht als het gaat om
minderjarigen. Dit kan bereikt worden in overeenstemming met aandacht voor een
effectieve bescherming van de openbare veiligheid worden gezorgd.”7

7 General Comment nr. 10 (2007) van het Comité voor de Rechten van het Kind over de rechten van kinderen in het
jeugdstrafrecht, paragraaf 10
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2.1.2 Vrijheidsbeneming als uiterste maatregel

Het beginsel dat vrijheidsbeneming alleen wordt gehanteerd als uiterste maatregel en voor
de korst mogelijke passende duur, is opgenomen in artikel 37(b) van het IVRK. Dit is een
fundamenteel beginsel in het jeugdstrafrecht en is in een aantal andere internationale
bepalingen overgenomen en bekrachtigd.
De United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Liberty (Havana Rules) is
één van die instrumenten De Havana Rules benadrukken de vereiste dat kinderen slechts als
uiterste maatregel van hun vrijheid kunnen worden beroofd (regel 1). In het bijzonder wordt in
de Havana Rules de noodzaak erkend om voorlopige hechtenis zoveel mogelijk te voorkomen
en alternatieve maatregelen dus zo vaak mogelijk proberen toe te passen (regel 17). Daarnaast
benadrukken de United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile
Justice (Beijing Rules), het belang van positieve maatregelen om minderjarigen te benaderen
die de wet overtreden (regel 1.3), alsook, net als in het IVRK staat opgenomen, de noodzaak
om het welzijn van minderjarigen te bevorderen en te zorgen dat de manier waarop ze worden
behandeld evenredig is met hun individuele omstandigheden ten opzichte van de gepleegde
feiten (regel 5). De regels benadrukken dat voorlopige hechtenis alleen als uiterste maatregel
mag worden gebruikt en raden aan dat waar mogelijk, alternatieve maatregelen gebruikt
moeten worden in plaats van vrijheidsbeneming (regel 13).
Op Europees niveau, regel 10 van de Europese regels voor minderjarige die onderworpen
zijn aan sancties of maatregelen in het strafrecht bevat het beginsel dat vrijheidsbeneming
alleen mag worden toegepast als uiterste maatregel en dat bijzondere inspanningen moeten
worden geleverd om voorlopige hechtenis te voorkomen. De richtlijnen van het Comité van
ministers van de Raad van Europa over child-friendly justice stellen ook dat iedere vorm
van vrijheidsbeneming van minderjarigen een uiterste maatregel moet zijn en voor de kortst
mogelijke passende duur moet worden toegepast (deel IV, regel 19).
Er dient te worden opgemerkt dat er verschillende vormen van vrijheidsbeneming bestaan.
Deze variëren van gevangenisstraf en vrijheidsbeneming in een detentiecentrum tot
vrijheidsbeperkingen in meer therapeutische omgevingen. In bepaalde rechtsgebieden, zoals
bijvoorbeeld Spanje, bestaan er sancties die wel het vrijheidsbenemende karakter hebben,
maar die uitgaan van educatieve of therapeutische principes. Dergelijke vrijheidsbenemende
maatregelen zijn vaak beperkt van aard, creëren een informelere omgeving en omvatten
maatregelen zoals een nauwe samenwerking met het gezin van de minderjarige en de
minderjarige zelf. Hoewel dergelijke maatregelen een vrijheidsbeneming kunnen inhouden,
kunnen ze nog steeds worden onderscheiden van andere detentiemaatregelen die uitgaan van
meer beperkende principes. In rechtsgebieden waar deze regelingen bestaan, bieden ze vaak een
minder beperkend alternatief voor vrijheidsbeneming in een gevangenis of detentiecentrum.
Het beginsel dat vrijheidsbeneming alleen als uiterste maatregel moeten worden gehanteerd,
komt voort uit de erkenning dat vrijheidsbeneming als straf schadelijke gevolgen kan hebben
voor minderjarigen. Penal Reform International heeft hierover het volgende verklaard:
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“Minderjarigen weghalen bij hun gezin en uit hun omgeving, alsook uit
onderwijsmogelijkheden en beroepsopleiding tijdens cruciale en vormende periodes in
hun leven, kan sociale en economische achterstelling en marginalisering in de hand
werken.”8
De negatieve effecten zijn al enige tijd het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek en
hebben ertoe geleid dat critici zoals Goldson en Kilkelly oproepen tot de volledige afschaffing
van de gevangenneming van minderjarigen.9 Dit beginsel moet daarom de schadelijke effecten
van vrijheidsbeneming van minderjarigen zoveel mogelijk beperken.
Het toepassen van vrijheidsbeneming als uiterste maatregel is ook sterk verbonden met de
centrale motivatie om minderjarigen die in aanraking komen met het strafrecht zoveel mogelijk
binnen de internationale normen te rehabiliteren. Hierover is het volgende opgemerkt:
“Er is ook overtuigend bewijs dat suggereert dat vrijheidsbeneming van minderjarigen
ertoe leidt dat ze vaker, in plaats van minder vaak, opnieuw strafbare feiten plegen.
Dit komt doordat minderjarigen die in het gevangenissysteem terechtkomen meer kans
lopen om op de korte termijn door deze traumatische ervaring schade op te lopen en
het op de lange termijn moeilijker vinden om terug te keren naar school of werk of een
beroepsopleiding te volgen. Hierdoor worden ze vaker een belasting voor de economie
en de samenleving als geheel, in plaats van dat ze aan de ontwikkeling en het herstel
ervan in tijden van economische crisis kunnen bijdragen.”10
Opgemerkt wordt dat er weinig bewijs is om te suggereren dat vrijheidsbeneming positieve
effecten heeft op recidivecijfers of dat het minderjarigen afschrikt om opnieuw strafbare feiten
te plegen.11
Ondanks het bestaan van het uiterste maatregel beginsel, worden er nog steeds bedenkingen
geuit dat het aantal gedetineerde minderjarigen in Europa nog steeds te hoog is12 en dat met
name inspanningen moeten worden geleverd om te zorgen dat kinderen alleen in uitzonderlijke
gevallen in voorlopige hechtenis worden genomen.13 De lobby voor effectieve alternatieve
straffen en maatregelen houdt daarom nauw verband met erop toezien dat vrijheidsbeneming
alleen als uiterste maatregel wordt gehanteerd en voor de kortst mogelijke passende duur.

8 Penal Reform International & Interagency Panel on Juvenile Justice, Ten-Point Plan for Fair and Effective Criminal Justice
for Children (Londen: Penal Reform International, 2012) op p. 1, beschikbaar op www.penalreform.org
9 Zie ook Goldson, B. & Kilkelly, U., “International Human Rights Standards and Child Imprisonment” (2013) 21(2) International Journal of Children’s Rights 345
10 Moore, M., The European Council for Juvenile Justice White Paper: Save Money, Protect Society and Realise Youth Potential
(Brussel: International Juvenile Justice Observatory, juli 2013) op p. 9, beschikbaar op www.oijj.org
11 Penal Reform International & Interagency Panel on Juvenile Justice, Ten-Point Plan for Fair and Effective Criminal
Justice for Children (Londen: Penal Reform International, 2012) op p. 3
12 Moore, M., The European Council for Juvenile Justice White Paper: Save Money, Protect Society and Realise Youth Potential
(Brussel: International Juvenile Justice Observatory, juli 2013) op p. 7
13 Penal Reform International & Interagency Panel on Juvenile Justice, Ten-Point Plan for Fair and Effective Criminal
Justice for Children (Londen: Penal Reform International, 2012) op p. 3
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2.1.3 Het belang van alternatieve straffen en maatregelen
Het belang van alternatieven voor vrijheidsbeneming, met het oog op het beginsel dat
vrijheidsbeneming alleen als uiterste maatregel mag worden gebruikt, is duidelijk. Dit blijkt
onder meer uit de nadruk die in internationale bepalingen op alternatieve maatregelen
wordt gelegd. Artikel 40 IVRK houdt rechtstreeks verband met minderjarigen die de wet
hebben overtreden. In dit artikel is opgenomen dat de minderjarige die een strafbaar feit
heeft begaan of hiervan wordt verdacht, recht heeft op basisgaranties en beroep kan doen op
juridische of andere bijstand voor zijn of haar verdediging. Daarbij worden in dit artikel een
aantal eisen beschreven waaraan moet worden voldaan om te zorgen dat minderjarigen een
eerlijk proces krijgen. Artikel 40(4) is van bijzondere betekenis en bepaalt het volgende: “Een
verscheidenheid van regelingen, zoals rechterlijke bevelen voor zorg, begeleiding en toezicht,
adviezen, jeugdreclassering, pleegzorg, programma’s voor onderwijs en beroepsopleiding en
andere alternatieven voor institutionele zorg dienen beschikbaar te zijn om te verzekeren dat
de handelwijze ten aanzien van kinderen hun welzijn niet schaadt en in de juiste verhouding
staat zowel tot hun omstandigheden als tot het strafbare feit.” Dit artikel is een verplichting
voor lidstaten om te waarborgen dat er verschillende alternatieve maatregelen beschikbaar
zijn. De opsomming van alternatieven in dit artikel is niet uitputtend, maar dient voor lidstaten
als leidraad voor de soorten en de aard van alternatieven die in elk stelsel beschikbaar
moeten zijn. Deze bepaling vormt aldus een aanvulling op, en versterkt de norm van artikel
37 IVRK waarin wordt gesteld dat vrijheidsbeneming alleen als uiterste maatregel mag worden
opgelegd. Daarbij is het ook belangrijk om te vernoemen dat bij het gebruik van alternatieve
maatregelen dient te worden gewaarborgd dat minderjarigen worden behandeld op een wijze
die in overeenstemming is met hun individuele omstandigheden, de gepleegde feiten en dat
rekening wordt gehouden met hun welzijn.
Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind heeft ook in General Comment nr. 10 (zie met
name paragrafen 68-77) gewezen op het belang van de beschikbaarheid van alternatieve
maatregelen. Bij het bespreken van de noodzaak en het gebruik van deze alternatieven voor
vrijheidsbeneming, heeft het VN-Comité aanbevolen dat deze het volgende moeten omvatten:
“Voor wat alternatieven voor vrijheidsbeneming/institutionele zorg betreft, is er
al ruime ervaring met het gebruik en de toepassing van dergelijke maatregelen.
Verdragsluitende staten moeten deze ervaring benutten en deze alternatieven
ontwikkelen en uitvoeren door ze aan hun eigen cultuur en traditie aan te passen.
Het spreekt voor zich dat de maatregelen die neerkomen op dwangarbeid of foltering
of onmenselijke en onterende behandeling expliciet moeten worden verboden, en dat
degenen die voor dergelijke illegale praktijken verantwoordelijk zijn voor de rechter
moeten worden gebracht.”14
De Beijing Rules benadrukken ook het belang van het gebruik van alternatieven tijdens
verschillende fasen van de procedure. Net zoals het bevorderen van hun maximale gebruik
gedurende het vooronderzoek, deze maken hun belang ook duidelijk in de richtlijnen betreffende
maatregelen volgend een vaststelling van schuld. Regel 17 (c) geeft onder meer de aanbeveling
dat vrijheidsbeneming alleen mag plaatsvinden als het kind is veroordeeld voor ernstige feiten
die gepaard gaan met geweld tegen een andere persoon, als het stafbare gedrag aanhoudt of
14 Algemene opmerking nr. 10 (2007) van het Comité voor de rechten van het kind over de rechten van kinderen in de
jeugdrechtspraak, paragraaf 73
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als er geen andere geschikte maatregel voorhanden is. Regel 18 vereist verder dat de bevoegde
instanties verschillende maatregelen ter beschikking moeten stellen, zodat de vrijheidsbeneming
van de minderjarige daadwerkelijk als uiterste maatregel kan worden gehanteerd. Deze regel
beveelt onder meer de volgende maatregelen aan: ‘zorg, begeleiding en toezicht, adviezen,
jeugdreclassering, pleegzorg, programma’s voor onderwijs en beroepsopleiding en andere
alternatieven voor institutionele zorg.’ Hierbij wordt nogmaals vermeld dat deze opsomming
niet uitputtend is en wordt benadrukt dat minderjarigen alleen als uiterste maatregel van de
zorg van hun ouders mogen worden gescheiden.
Meer gedetailleerde richtlijnen over de inhoud en het doel van alternatieve straffen zijn terug
te vinden in de Europese normen. Zo wordt in regel 5 van de European Rules for juvenile offenders
subject to sanctions or measures bepaald dat straffen of maatregelen moeten worden opgelegd
in het belang van de minderjarige en door het evenredigheidsbeginsel (ernst van de gepleegde
feiten) en het individualiseringsbeginsel (persoonlijke omstandigheden van het kind) moeten
worden geleid. De regels schrijven ook voor dat tijdens alle fasen van de procedure een groot
aantal leer- en taakstraffen en maatregelen beschikbaar moet zijn (regel 23.1) en dat prioriteit
moet worden gegeven aan straffen die een educatief effect hebben en herstelgericht zijn (regel
23.2). Deze regels bepalen ook dat leer- en taakstraffen en maatregelen in de nationale wetgeving
in detail moeten worden beschreven (regel 24). Daarbij staat opgenomen dat deze straffen
door een rechterlijke instantie moeten worden opgelegd of ingetrokken, of, indien door een
administratieve instantie opgelegd of ingetrokken, door een rechterlijke instantie moeten worden
bekrachtigd (regel 26). In deze regels is ook bepaald dat niet-naleving van de voorwaarden van
een gemeenschapsstraf niet automatisch moet leiden tot vrijheidsbeneming en dat deze straf
waar mogelijk moet worden vervangen door een andere gemeenschapsmaatregel (regel 30.1).
De richtlijnen van het Comité van Ministers van de Raad van Europa over Child-Friendly Justice
eisen dat alternatieven voor gerechtelijke procedures, zoals bemiddeling en buitengerechtelijke
afdoening, beschikbaar moeten zijn voor minderjarigen, wanneer deze in het belang van de
minderjarige zijn (deel IV, regel 24). De richtlijnen stellen bovendien het volgende:
“Maatregelen en straffen voor minderjarigen die de wet hebben overtreden moeten
altijd constructieve en geïndividualiseerde antwoorden zijn op de gepleegde feiten,
rekening houdend met het evenredigheidsbeginsel, de leeftijd van de minderjarige, het
lichamelijke en geestelijke welzijn en de ontwikkeling en omstandigheden van de zaak.
Het recht op onderwijs, beroepsopleiding, tewerkstelling, rehabilitatie en re-integratie
moet worden gewaarborgd.” (deel IV, regel 82).
Uit de expliciete benoeming van alternatieven voor vrijheidsbeneming in de internationale
standaarden, blijkt hoe belangrijk het bevorderen van effectieve alternatieve maatregelen
in nationale stelsels is. Men heeft gesuggereerd dat maatregelen die in de gemeenschap zijn
uitgevoerd vaak effectiever zijn in het voorkomen van recidive. De voordelen van alternatieven
voor vrijheidsbeneming zijn als volgt omschreven:
“Maatregelen in de gemeenschap zijn effectiever in het voorkomen van recidive
dan straffen die worden uitgevoerd in gesloten instellingen. Dit is waarschijnlijk
het geval omdat maatregelen die dichter bij de thuisomgeving van minderjarigen
worden uitgevoerd eerder betekenis voor hen hebben, omdat gezinsproblemen
in hun bestaande context kunnen worden aangepakt, omdat ze ervoor zorgen dat
minderjarigen gemakkelijk in het onderwijs en de samenleving kunnen integreren
en omdat bestaande positieve netwerken in stand kunnen worden gehouden. Het is
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al gebleken dat leer- en taakstraffen en maatregelen, zelfs bij plegers van ernstige
en gewelddadige misdrijven, recidive met maar liefst 50% verminderen. Leer- en
taakstraffen en maatregelen zijn bovendien kosteneffectief.”15
Een ander voordeel van alternatieve straffen is bovendien dat ze aanzienlijk goedkoper zijn dan
vrijheidsbenemende straffen. De bevordering van het gebruik van alternatieve maatregelen sluit
aan bij het beginsel van de minst ingrijpende maatregel en houdt rekening met de waardigheid
van de minderjarigen en de bevordering van hun re-integratie.

15 Moore, M., The European Council for Juvenile Justice White Paper: Save Money, Protect Society and Realise Youth Potential
(Brussel: International Juvenile Justice Observatory, juli 2013) op p. 8-9
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HOOFDSTUK III
HANDLEIDING MET GOOD PRACTICES VOOR ALTERNATIEVEN VOOR
VRIJHEIDSBENEMING DIE IN EUROPA WORDEN GEBRUIKT
3.1 Inleiding

In deel II van de handleiding zijn een aantal voorbeelden van good practices opgenomen met
betrekking tot het ontwerpen en toepassen van de alternatieven voor vrijheidsbeneming die
in verschillende Europese rechtsgebieden worden gehanteerd. Het is de bedoeling inzicht te
verschaffen in de werking van verschillende soorten alternatieve maatregelen in verschillende
juridische en sociale contexten. Terwijl jeugdstrafrechtstelsels en de wettelijke kaders die
bepalen hoe er met jeugddelinquenten wordt omgegaan per rechtsgebied kunnen verschillen,
kunnen verschillende soorten alternatieven met succes in verschillende juridische contexten
worden toegepast. Door een verscheidenheid aan alternatieve maatregelen beschikbaar te
stellen, kan een jeugdstrafrechtstelsel gepast reageren op de bijzondere omstandigheden
van de minderjarige en op de door hem of haar gepleegde strafbare feiten. Het gebruik van
vrijheidsbenemende maatregelen kan hierdoor zoveel mogelijk worden beperkt.
In dit deel worden de verschillende alternatieve maatregelen besproken die in Spanje, Italië,
Noord-Ierland en Nederland worden toegepast. Deze alternatieve maatregelen worden in
categorieën verdeeld en besproken en onderzocht aan de hand van evaluaties en beoordelingen
van een aantal good practices betrekking hebben op de wijze waarop deze alternatieve maatregelen
worden toegepast.

3.2 Alternatieven voor vrijheidsbeneming
Zoals eerder besproken, het uitgangspunt is dat vrijheidsbeneming bij minderjarigen alleen mag
worden gehanteerd als uiterste maatregel en voor de kortst mogelijke passende duur. Dit is een
uitgangspunt dat centraal staat in de relevante normen op het gebied van kinderrechten. Dit
beginsel is echter alleen zinvol als er een breed scala aan alternatieve maatregelen beschikbaar
is en deze maatregelen door rechters en andere besluitvormers binnen het jeugdrecht
worden toegepast. Deze belanghebbenden moeten er daarom op kunnen vertrouwen dat deze
alternatieve maatregelen zowel toegankelijk als effectief zijn.
Dit deel van het handboek bevat een uitgebreid overzicht van alternatieven voor
vrijheidsbeneming en voorbeelden van hoe deze in Europa worden toegepast. In de handleiding
wordt besproken in welke fasen van de strafrechtelijke procedure deze maatregelen kunnen
worden opgelegd en wat precies met “alternatieve maatregelen” wordt bedoeld. Verder
wordt in dit deel van het handboek dieper ingegaan op het hieraan gerelateerde aspect van
buitengerechtelijke afdoening, wordt er een leidraad geboden voor de verschillende soorten
alternatieve maatregelen die worden gebruikt en wordt er een aantal voorbeelden van deze
maatregelen uit verschillende rechtsgebieden in Europa uiteengezet.
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3.2.1 Definitie en toepassing van alternatieve maatregelen
Allereerst wordt besproken wat wordt verstaan onder ‘alternatieven voor vrijheidsbeneming’. Het
begrip is vaag, omdat er veel verschillende maatregelen zijn die onder deze overkoepelende term
kunnen vallen. Het komt erop neer dat alle maatregelen die geen volledige vrijheidsbeneming
in een detentiecentrum inhouden als alternatieve maatregelen kunnen worden beschouwd.
Deze maatregelen kunnen variëren van voorwaardelijke straffen tot begeleiding en toezicht,
adviezen, jeugdreclassering, pleegzorg of opleidingen. Gezien de omvang van wat allemaal onder
dit begrip valt, kunnen deze maatregelen vaak moeilijk in één categorie worden ondergebracht.
Andere gebruikelijke begrippen zijn “leer- of taakstraffen” of “niet tot vrijheidsbeneming
strekkende maatregelen”. Hoewel de term “alternatieve maatregelen” vaak wordt gebruikt, dient
te worden opgemerkt dat de hantering van deze terminologie niet zonder problemen is. Immers,
als vrijheidsbeneming daadwerkelijk als uiterste maatregel wordt toegepast, dan volgt daaruit
dat alternatieve maatregelen veel vaker dan vrijheidsbenemende maatregelen zullen worden
toegepast. Door alternatieve maatregelen als ‘alternatief’ te bestempelen, suggereert dit dat
detentie de voornaamste beschikbaarbare maatregel is. Het is echter belangrijk dat er binnen
elk rechtssysteem een breed scala aan alternatieven bestaat. Hierdoor kan er gekeken per geval
naar de individuele omstandigheden en behoeften van de minderjarige worden gekeken en voor
de meest passende maatregel gekozen worden. Dergelijke alternatieve maatregelen dienen op
verschillende momenten in de strafrechtelijke procedure toegepast te kunnen worden.
Voordat deze verschillende momenten in de strafrechtelijke procedure worden besproken,
wordt eerst het begrip diversion nader uitgelegd. Diversion betekent afdoen buiten de rechter
om, dus zonder een strafrechtelijke procedure of vrijheidsbenemende maatregel. Het verwijst
meestal naar een buitengerechtelijke afdoening of betekent dat er geen verdere officiële
stappen worden genomen. Vaak moeten minderjarigen de strafbare feiten toegeven en met de
buitengerechtelijke afdoening akkoord gaan. Dit gebeurt meestal bij plegers van minder ernstige
feiten en minderjarigen die geen veelplegers zijn. Diversion is bedoeld om de minderjarige eerst
een kans te geven zijn of haar gedrag aan te passen voordat er formele stappen tegen hem of haar
worden ondernomen. Hoewel de buitengerechtelijke afdoening als “een alternatieve maatregel”
kan worden beschouwd omdat het in de plaats van volledige en formele strafrechtprocedures
wordt gebruikt, verschilt het van de andere maatregelen die in deze handleiding worden
besproken. In tegenstelling tot andere alternatieve maatregelen, wordt de minderjarige bij
de toepassing van een buitengerechtelijke afdoening buiten het strafrecht gehouden. Hoewel
de buitengerechtelijke afdoening een belangrijk aspect van strafrechtstelsels is en het belang
ervan in de relevante normen op het gebied van kinderrechten wordt benadrukt, gaat het dus in
feite om een volledig andere kwestie dan de alternatieve maatregelen voor vrijheidsbeneming.
In een aantal verschillende onderdelen van het jeugdstrafrechtstelsel is het mogelijk om de
minderjarige alternatieve maatregelen op te leggen in plaats van een vrijheidsbenemende
straf. Bij elk onderdeel van het jeugdstrafrechtstelsel waarbij de mogelijkheid bestaat om een
minderjarige op te sluiten, moet er ook de mogelijkheid bestaan om in de plaats daarvan een
alternatieve maatregel toe te passen. Het is daarom belangrijk dat het opleggen van alternatieve
maatregelen ook tijdens het vooronderzoek, waar de kans aanwezig is dat de minderjarige
in voorlopige hechtenis wordt genomen, tijdens de fase van veroordeling en de plaatsing na
de veroordeling, mogelijk is. Mogelijke alternatieven voor voorlopige hechtenis zouden een
waarschuwing van de politie, vrijlating op borgtocht of een voorwaardelijke straf kunnen
zijn. Alternatieven voor een veroordeling tot vrijheidsbenemende straf omvatten een grote
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verscheidenheid aan gemeenschaps-, zorg- en opleidingsmaatregelen, alsook voorwaardelijke
straffen of een ander soort surveillancebevel. Afhankelijk van het wettelijk kader voor het
jeugdstrafrecht in elk land, kan het besluit om al een alternatieve maatregel toe te passen in
de handen van verschillende besluitvormers liggen. Over het algemeen hebben de rechters in
het strafproces de bevoegdheid om de minderjarige een alternatieve maatregel op te leggen in
plaats van een vrijheidsbenemende maatregel. In sommige landen is het de openbare aanklager
die kan besluiten om een alternatieve maatregel op te leggen. Verschillende ketenpartners
binnen het jeugdstrafrechtstelsel hebben de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van
de alternatieve maatregelen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering kan liggen bij
maatschappelijke instellingen, reclassering, kinderbescherming en pleegzorg etc. Vrijwilligers
en vrijwilligersorganisaties spelen bij het leveren van deze diensten vaak een belangrijke rol.
Er zijn verschillende soorten alternatieve maatregelen. Door de verscheidenheid aan de
beschikbare alternatieve maatregelen binnen de rechtsgebieden, is het moeilijk om een duidelijke
en definitieve indeling in categorieën te maken. Een losse groepering van de verschillende
soorten straffen is echter wel mogelijk. Deze straffen zijn onderverdeeld in onder meer:

•

Voorwaardelijke straffen, taakstraffen en het opleggen van boetes;

•

Educatieve maatregelen en mentorschap;

•

Op zorg gebaseerde en therapeutische maatregelen;

•

Herstelgerichte benaderingen;

•

Steunmaatregelen bij voorlopige hechtenis.

In het volgende hoofdstuk worden een aantal van deze verschillende categorieën maatregelen
besproken. Hierbij komen ook voorbeelden en casestudies van de toepassing van deze
maatregelen in verschillende rechtsgebieden en situaties aan bod. Eerst worden echter nog een
aantal belangrijke zaken aangehaald waarbij de toepassing van alternatieve maatregelen in de
praktijk rekening moet worden gehouden. Voordat elke maatregel afzonderlijk wordt besproken,
worden eerst kort een aantal punten in overweging genomen.

3.2.2 Essentiële leerpunten bij het toepassen van alternatieven voor vrijheidsbeneming
Het is belangrijk om op te merken dat de soorten alternatieve maatregelen die in het laatste
deel van deze handleiding worden behandeld, slechts de soorten alternatieve maatregelen
vertegenwoordigen die in Europa het meest worden toegepast. Deze behandeling is niet
uitputtend en er bestaan dus verschillende manieren om de alternatieve maatregelen in
categorieën onder te verdelen. Geen van de lijsten met soorten alternatieve maatregelen in
internationale richtlijnen van de VN of Europa op dit gebied beweren volledig te zijn. Landen
worden in plaats daarvan aangemoedigd om binnen hun eigen wettelijk kader zelf geschikte
alternatieve maatregelen voor minderjarigen te ontwikkelen.
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Bij het ontwikkelen van passende alternatieven maatregelen voor vrijheidsbeneming, moet met
een aantal factoren rekening worden gehouden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de individuele
omstandigheden en de persoonlijke kenmerken van de betrokken minderjarige. Er moet een
grote verscheidenheid aan maatregelen beschikbaar zijn om per geval aan te sluiten op de
behoeften en eisen van de minderjarige. Er zijn bij minderjarigen die met het strafrecht in
aanraking komen een aantal gemeenschappelijke kenmerken vastgesteld. Het kan zinvol zijn
om met een aantal van deze factoren rekening te houden bij het ontwerpen van alternatieve
maatregelen binnen een nationaal strafrechtstelsel. Een groot aantal minderjarigen die in
aanraking zijn geweest met het strafrecht hebben ook al ervaring met het zorgsysteem.
Minderjarigen met een armere sociaaleconomische achtergrond zijn ook oververtegenwoordigd
in het jeugdstrafrecht. Ook een ouder of een broer of zus die in de gevangenis heeft gezeten
is een belangrijke risicofactor. Geestelijke gezondheidsproblemen en/of verslavingsproblemen
komen ook vaker voor bij jeugddelinquenten dan bij hun leeftijdsgenoten die de wet niet hebben
overtreden. De invloed van de groep van mensen waarmee minderjarigen optrekken speelt ook
een belangrijke rol bij de overtredingen die ze begaan. Hoewel deze factoren ongedifferentieerd
zijn, kan het nuttig zijn om ze in een nationale context nader te onderzoeken wanneer er
geschikte alternatieven maatregelen worden ontwikkeld. Er is behoefte aan de ontwikkeling en
toepassing van alternatieve maatregelen die tegemoet komen aan de verschillende behoeften
van minderjarigen. Over alternatieve maatregelen wordt het volgende gezegd: “... het is duidelijk
dat wat hier wordt voorgesteld geen strafmaatregelen zijn, maar maatregelen die de factoren
die ten grondslag liggen aan de overtreding van een minderjarige holistisch aanpakken binnen
de context van de gezondheidszorg, het onderwijs en het gezin.”16 Kilkelly wijst er verder op dat
deze alternatieven “op basis van individuele beoordelingen en good practices in het sociaal werk
en de jeugdzorg” moeten worden toegepast.17
Elke alternatieve maatregel zal echter op gezette tijden moeten worden herzien en de resultaten
moeten grondig worden geëvalueerd. Deze evaluatie roept een aantal vragen op. Wat maakt
alternatieven voor vrijheidsbeneming effectief? Wat wordt bedoeld met “effectief”? En hoe
wordt effectiviteit beoordeeld? Bij de beantwoording van deze vragen, moet met een aantal
factoren rekening worden gehouden. Een belangrijke factor is de naleving van de internationale
normen en richtlijnen op dit gebied. De alternatieve maatregelen moeten aansluiten bij de
rechten van de minderjarigen en bij de oplegging en uitvoering van deze maatregelen moeten
deze rechten worden gerespecteerd. Bij de evaluatie van een maatregel moet rekening worden
gehouden met onder meer deze factoren en statistische informatie over het succes van een
programma op basis van recidive enzovoort. Maatregelen moeten daarbij zowel kwalitatief als
kwantitatief worden beoordeeld. Een ander belangrijk aspect bij het meten van de effectiviteit
van de alternatieve maatregel is het verzamelen van gegevens. Het ontbreken van effectieve
systemen voor het verzamelen van gegevens is een veelvoorkomend probleem in verschillende
aspecten van het jeugdstrafrecht in Europa. Het ontwikkelen van krachtige systemen voor de
verzameling en verwerking van gegevens is daarom belangrijk om het succes van alternatieve
maatregelen te kunnen meten.
Daarbij is het belangrijk te vermelden dat er niet één alternatieve maatregel bestaat die in alle

16 Kilkelly, U., IJJO Green Paper on Child-Friendly Justice: Measures of Deprivation of Liberty for young offenders: how to enrich
International Standards in Juvenile Justice and promote alternatives to detention in Europe (Brussel: International Juvenile
Justice Observatory, november 2011) op p. 22
17 ibid. op p. 21

24 / HANDLEIDING MET GOEDE VOORBEELDEN IN EUROPA

gevallen geschikt zou zijn. Een maatregel die in een bepaald rechtsgebied effectief is, is dat in
een ander land met een ander wettelijk kader en andere sociale omstandigheden misschien
niet. Elk jeugdstrafrechtstelsel moet dan ook zelf nagaan wat in de eigen context en de context
van het algemeen wettelijk kader en stelsel past.

3.3 De toepassing van alternatieve maatregelen in de praktijk
In dit hoofdstuk worden de verschillende vormen van alternatieve maatregelen die in
Europa worden gebruik besproken en wordt informatie gegeven over de manier waarop deze
alternatieven in een aantal rechtsgebieden worden toegepast. De indeling die in dit hoofdstuk
wordt gehanteerd, vertegenwoordigd een aantal voorbeelden van veelvoorkomende alternatieve
maatregelen in Europa. Deze indeling is derhalve niet uitputtend. De toepassing van een
specifieke alternatieve maatregel in een rechtsgebied moet worden bekeken in het kader van
het bredere jeugdstrafrecht en de beginselen van het jeugdstrafrecht die in het land gelden.
De voorbeelden die in dit hoofdstuk worden behandeld, zijn in de volgende categorieën verdeeld:

•

Voorwaardelijke straffen, taakstraffen en het opleggen van boetes;

•

Educatieve maatregelen en mentorschap;

•

Op zorg gebaseerde en therapeutische maatregelen;

•

Herstelgerichte benaderingen;

•

Steunmaatregelen bij voorlopige hechtenis.

Deze voorbeelden zijn afkomstig van het project Juvenile Offenders Detention Alternative in Europe
onder leiding van het Istituto Don Calabria (Italië) en uitgevoerd in samenwerking met de
International Juvenile Justice Observatory (België), Kesa-CPE (Estland), Fundación Diagrama
(Spanje), Include Youth (Noord-Ierland) en Defence for Children (Nederland). Deze voorbeelden
geven een beknopt beeld van de verschillende soorten alternatieve maatregelen die in de
Europese rechtsgebieden worden gebruikt. De informatie in dit hoofdstuk is met name afkomstig
uit de volgende nationale rapporten:

•

Nationaal rapport Spanje: JODA Juvenile Offenders Detention Alternative in Europe (JUST/2013/
JPEN/AG/4573);

•

Nationaal rapport Italië: JODA Juvenile Offenders Detention Alternative in Europe (JUST/2013/JPEN/
AG/4573);

•

Nationaal rapport Noord-Ierland: JODA Juvenile Offenders Detention Alternative in Europe
(JUST/2013/JPEN/AG/4573);

•

Nationaal rapport Nederland: JODA Juvenile Offenders Detention Alternative in Europe (JUST/2013/
JPEN/AG/4573);
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•

Nationaal rapport Estland: JODA Juvenile Offenders Detention Alternative in Europe (JUST/2013/
JPEN/AG/4573).

Het is belangrijk te vermelden dat deze voorbeelden uit verschillende jeugdstrafrechtstelsels
komen, met verschillende wettelijke kaders, die anders met het probleem van jeugddelinquentie
omgaan. De jeugdstrafrechtstelsel zijn nooit hetzelfde en kunnen dus aanzienlijk verschillend
zijn. Het is daarom niet de bedoeling dat de gepresenteerde praktijken los van hun context
worden bekeken. Elke praktijk bestaat en functioneert binnen de context van het algemene
jeugdstrafrecht in elk rechtsgebied. Het gaat om good practices die het verkennen waard zijn,
zonder te suggereren dat deze zomaar in een ander jeugdstrafrechtstelsel kunnen worden
toegepast. Voor de toepassing van deze benaderingen in een ander rechtsgebied, moet daarom
bij het overwegen van hun geschiktheid en algemene werking rekening worden gehouden met
de nationale en regionale situatie. De voorbeelden in deze handleiding dienen ter illustratie
van de verschillende soorten programma’s, projecten en benaderingen die binnen een
jeugdstrafrechtstelsel kunnen worden gebruikt.

3.3.1 Voorwaardelijke straffen, taakstraffen en het opleggen van boetes
Twee van de alternatieve maatregelen die kunnen worden gebruikt, zijn het opleggen van een
boete aan de minderjarige of het onder toezicht plaatsen van de minderjarige in het kader van
een voorwaardelijke straf. Beide soorten maatregelen worden in dit hoofdstuk verder besproken.
Met name het gebruik van voorwaardelijke straffen wordt aan de hand van een aantal case
studies geïllustreerd.
Het opleggen van boetes als alternatief is krachtens de wetgeving van vele rechtsgebieden
in de veroordelingsfase mogelijk. Van de minderjarige kan een teruggave of betaling van
enige vorm van schadeloosstelling aan het slachtoffer worden geëist. Dit kan ook onderdeel
zijn van veel herstelprocessen, met name waar de minderjarige wordt verplicht een soort van
schadevergoeding aan het slachtoffer te betalen om hem of haar te compenseren voor de schade
die de gepleegde feiten hebben aangericht. De rechter of de besluitvormer moet bij het opleggen
van een boete als alternatieve straf rekening houden met de middelen van de minderjarige en
de mate waarin hij of zij in staat is de boete te betalen.
Een voorwaardelijke straf is een veelvoorkomende alternatieve maatregel. Minderjarigen
worden onder toezicht van reclasseringsambtenaren gesteld. Bij een voorwaardelijke straf
worden minderjarigen verplicht zich aan bepaalde voorwaarden te houden, zoals bijvoorbeeld
uitgaansverboden en gedragseisen. Verder kunnen ze worden verplicht deel te nemen aan een
opleiding, training of ander soort programma dat als nuttig wordt gezien. Reclasseringsdiensten
kunnen minderjarigen hierin hulp en begeleiding verschaffen en zijn verantwoordelijk voor
het toezicht op de uitvoering van de taakstraffen die door de rechtbanken zijn bepaald. Vaak
heeft de reclasseringsdienst speciale afdelingen die gericht zijn op het toezicht op minderjarige
verdachten en veroordeelden. Een voorwaardelijke straf of surveillancebevel wordt door de
rechtbank voor een bepaalde duur opgelegd.

26 / HANDLEIDING MET GOEDE VOORBEELDEN IN EUROPA

In Europa bestaan er een aantal voorbeelden van good practices op het gebied van voorwaardelijke
straffen. Hieronder wordt de toepassing van deze praktijken in twee verschillende landen
besproken. Dit zijn:

•

voorwaardelijke straffen en aangepast/geïndividualiseerd educatief project – Italië;

•

voorwaardelijke straffen – Noord-Ierland.

VOORWAARDELIJKE STRAFFEN EN AANGEPAST/GEÏNDIVIDUALISEERD
EDUCATIEF PROJECT– ITALIË18
Een voorwaardelijke straf met een aangepast/geïndividualiseerd educatief project (Progetto
Educativo Individualizzato - PEI) is bedoeld om de minderjarige de verantwoordelijkheid te
laten dragen voor zijn of haar crimineel gedrag. Een voorwaardelijke straf kan in het geval
van ernstige feiten voor maximaal drie jaar worden opgelegd. Wanneer een rechter besluit een
voorwaardelijke straf op te leggen, wordt het proces stopgezet totdat deze straf is uitgevoerd. Een
aangepast/geïndividualiseerd educatief project (PEI) wordt gebruikt om via een voorwaardelijke
straf met minderjarigen om te gaan. Het project is opgesteld door de Ufficio Servizio Sociale
per Minorenni (sociale dienst voor minderjarigen). Deze dienst is verantwoordelijk voor
de coördinatie van het totale traject dat de minderjarige doorloopt. Het PEI wordt door
maatschappelijk werkers in samenwerking met een aantal andere instanties opgesteld. De
kerndoelen van dit soort maatregelen zijn onder meer:

•

De minderjarige ondersteunen bij de ontwikkeling van een toekomstplan, met name ter
bevordering van de re-integratie in de maatschappij, door effectieve alternatieven voor
afwijkend gedrag aan te reiken;

•

De minderjarige ondersteunen bij de ontwikkeling van positief gedrag;

•

De minderjarige ondersteunen bij de ontwikkeling van vaardigheden en relationele
vaardigheden met volwassenen en leeftijdsgenoten in kleine en grote groepen;

•

De minderjarige aanmoedigen de verantwoordelijkheid voor zijn of haar daden op zich te
nemen.

Het individuele plan voor de minderjarige wordt opgesteld door maatschappelijke werkers
in samenwerking met verschillende instanties. Om ervoor te zorgen dat de minderjarige het
plan succesvol doorloopt, is het belangrijk dat bij het opstellen van het plan rekening wordt
gehouden met de complexiteit van de sociale problematiek en de behoeften van de minderjarige.
Bij het opstellen van het plan moet de minderjarige en zijn of haar familie worden betrokken
zodat rekening kan worden gehouden met de persoonlijke en sociale omstandigheden van
de minderjarige. In het plan moeten ook specifieke afspraken met betrekking tot onderwijs,
werk en andere activiteiten worden opgenomen en moet de rol van de actoren die bij de
18 Nationaal rapport Italië: JODA Juvenile Offenders Detention Alternative in Europe (JUST/2013/JPEN/AG/4573)
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uitvoering van het plan betrokken zijn nauwkeurig worden beschreven. Verder moet in het
plan worden beschreven op welke wijze een mogelijk herstel en verzoening met het slachtoffer
en de gemeenschap wordt bewerkstelligd. De rechter kan ook bepaalde maatregelen opleggen,
waaronder gedragsbeperkingen, herstelmaatregelen of maatregelen met betrekking tot de
gezondheidszorg van de minderjarige.

Evaluatie en beoordeling
Onder meer doordat rekening wordt gehouden met het gedrag en de vaardigheden van
de minderjarige bij het opstellen van het PEI, zijn de uitkomsten van de evaluatie van dit
programma bijzonder positief. Daarnaast is gebleken dat de betrokkenheid van het gezin en
andere groepen uit de gemeenschap een positieve factor is. Dit geldt ook voor het ondersteunen
van de minderjarige bij het aangaan en onderhouden van persoonlijke relaties om hen te
helpen bij het opbouwen van een netwerk waar hij of zij op kan terugvallen. Ook het toezicht
op de effectiviteit van het programma, de ontwikkeling van middelen om de professionele
vaardigheden van de betrokkenen te verbeteren en het betrekken van groepen en netwerken
uit de lokale gemeenschap bij de uitvoering van het plan, zijn positieve aspecten van deze
maatregel gebleken.
De relevantie, effectiviteit en efficiëntie, impact en overdraagbaarheid van dit programma
zijn bij evaluaties allemaal voldoende bevonden. De duurzaamheid en de mogelijkheid om de
bevindingen van de evaluatie in goede praktijken te vertalen, hebben daarentegen gemiddeld
gescoord.

VOORWAARDELIJKE STRAFFEN – NOORD-IERLAND19
Een voorwaardelijke straf kan aan de minderjarige door de rechter worden opgelegd voor een
periode tussen zes maanden en drie jaar. Een reclasseringsambtenaar werkt tijdens een bepaalde
periode samen met de minderjarige en kan een pakket aan steunmaatregelen aanbieden die
het gedrag van de minderjarige aanpakken. De doelen van een voorwaardelijke straf zijn:

•

De minderjarige ervan weerhouden verdere misdrijven te plegen;

•

Een pakket aan steunmaatregelen aan de minderjarige aanbieden om hem of haar te helpen
het crimineel gedrag aan te pakken;

•

Het gezin en maatschappelijke groeperingen bij het toezichtsproces betrekken;

•

De minderjarige steunen en uitdagen om zijn of haar gedrag te veranderen;

•

De minderjarige aanmoedigen om werk te vinden;

19 Nationaal rapport Noord-Ierland: JODA Juvenile Offenders Detention Alternative in Europe (JUST/2013/JPEN/AG/4573)
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•

Veranderingen in het gedrag van de minderjarige bevorderen door hem of haar in contact te
brengen met de relevante gezondheidsdiensten.

De ondersteuning die aan een minderjarige kan worden aangeboden als onderdeel van een
voorwaardelijke straf, bestaat onder meer uit mentoring, werkstages, het opleggen van
gecontroleerde uitgaansverboden, behandeling van drugs- of alcoholproblemen, aanwezigheid
bij jeugdverenigingen, programma’s voor de bewustwording van slachtoffers enzovoort. Er vindt
regelmatig een ontmoeting met de minderjarige plaats. Elk steunpakket kan op de behoeften
van de minderjarige worden toegesneden. De voorwaardelijke straf houdt geen verplichting tot
het uitvoeren van een taakstraf in.

Evaluatie en beoordeling
Voorwaardelijke straffen worden niet altijd als effectief en positief ervaren. Dit geldt vooral
bij evaluaties met minderjarigen die een dergelijke straf opgelegd hebben gekregen. De
minderjarigen vinden niet altijd dat deze hen effectief heeft geholpen om te stoppen met hun
crimineel gedrag en ze zijn vaak gefrustreerd over de werking van de reclasseringsdienst en de
mate waarin deze beslag heeft gelegd op hun tijd. Hierdoor hebben de minderjarigen aangegeven
van mening te zijn dat deze straf geen een merkbare impact op hun gedrag heeft gehad.

Taakstraffen
Een gangbare praktijk bij voorwaardelijke straffen zijn taakstraffen, al kunnen deze ook als
op zichzelf staande maatregelen worden opgelegd door een rechter of andere besluitvormer.
Een taakstraf houdt meestal in dat de minderjarige in zijn of haar omgeving bepaalde
werkzaamheden moet uitvoeren of diensten moet verlenen ten behoeve van de gemeenschap.
Dit soort gemeenschapswerk kan, indien het effectief en in combinatie met verschillende andere
ondersteunende maatregelen wordt gebruikt, een belangrijk middel zijn om de re-integratie
van de minderjarige in zijn of haar gemeenschap te laten slagen.
Er is in Europa een aantal good practices op het gebied van deze soorten alternatieven, zoals:

•

Sociaal educatieve straffen – Spanje;

•

Taakstraffen – Spanje;

•

Daden die bijdragen aan de maatschappij – Italië;

•

Taakstraffen – Noord-Ierland.
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SOCIAAL EDUCATIEVE STRAFFEN – SPANJE20

Dit programma wordt toegepast in de provincie Alicante en is onderdeel van een dienst die door
Fundación Diagrama wordt beheerd. Het is een interventie die erop is gericht minderjarigen,
die een niet vrijheidsbenemende maatregel opgelegd hebben gekregen, te re-integreren. Het
programma wordt binnen de gemeenschap van de minderjarige toegepast. De begeleidende
hulpverleners, die bij de uitvoering van het programma betrokken zijn, reizen naar de woonplaats
van de minderjarigen om samen met hen in hun eigen omgeving te werken en waar mogelijk
gebruik te maken van lokale hulpbronnen en de steun van de familie van de minderjarigen. De
doelen van deze maatregel zijn onder meer:

•

Recidive en het plegen van nieuwe strafbare feiten voorkomen via een educatieve maatregel
om het bewustzijn van minderjarigen te vergroten en minderjarigen te stimuleren om
verantwoordelijkheid te nemen hun criminele gedrag;

•

De cognitieve en sociale ontwikkeling van minderjarigen bevorderen en hun persoonlijke
hulpbronnen en vaardigheden verbeteren;

•

Een positieve houding van minderjarigen tegenover hun eigen gezondheid bevorderen;

•

Minderjarigen helpen die onderwijsondersteuning en/of een opleiding nodig hebben;

•

Een sociaal positieve houding helpen ontwikkelen.

Deze maatregel heeft betrekking op de deelname van de minderjarige aan educatieve activiteiten
die zijn bedoeld om sociale vaardigheden te ontwikkelen. Er wordt een eerste gesprek met de
minderjarige en zijn of haar ouders gevoerd, waarin de maatregel wordt uitgelegd en de mogelijke
taken die de minderjarige zal moeten uitvoeren besproken worden. Tijdens dit gesprek wordt
rekening gehouden met de tijd die de minderjarige al aan opleiding, werk of andere activiteiten
besteedt. Voordat de maatregel van start gaat, wordt een geïndividualiseerd onderwijsproject
opgesteld. Voordat de maatregel wordt uitgevoerd, moet deze door een kinderrechter worden
goedgekeurd. Als een lokale gemeenschap bij de uitvoering van deze maatregel is betrokken,
wordt ook overlegd met het bestuur van deze lokale gemeenschap. De uitvoering van het
programma wordt gecontroleerd via regelmatige contacten met Fundación Diagrama. Dit is de
instantie die de algemene verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van de uitkomsten
van het programma. Zodra de maatregel is afgerond, wordt een laatste evaluatiegesprek
gehouden. Deze evaluatie wordt bij het eindverslag voor de rechtbank overlegd.
Belangrijke sociaal educatieve taken die de minderjarige mogelijk moet uitvoeren zijn: workshops
over psychosociale vaardigheden; workshops over emotionele intelligentie; workshops
over co-educatie; workshops over het oplossen van conflicten; workshops over opleiding en
arbeidsoriëntatie; workshops voor een rijopleiding; alfabetiseringslessen; schoolondersteuning;
workshops over seksuele voorlichting; workshops over sekse-gerelateerd geweld; preventie van
drugsmisbruik.

20 Nationaal rapport Spanje: JODA Juvenile Offenders Detention Alternative in Europe (JUST/2013/JPEN/AG/4573)
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Evaluatie en beoordeling
De evaluaties van deze maatregel zijn op alle criteria positief gebleken. Onder meer op het
gebied van relevantie, efficiëntie, effectiviteit, impact, duurzaamheid en overdraagbaarheid van
het programma en de vertaling van de bevindingen van de evaluatie in good practices zijn de
uitkomsten positief. Deze evaluatie is intern door Fundación Diagrama uitgevoerd. Voor deze
maatregel zijn nog geen externe en op feitelijke gegevens gebaseerde evaluaties uitgevoerd.

TAAKSTRAFFEN – SPANJE 21
Dit programma wordt toegepast in Las Palmas de Gran Canaria en is onderdeel van een dienst
die door Fundación Diagrama wordt beheerd. Leer- en taakstraffen zijn maatregelen die erop
zijn gericht minderjarigen, die een niet tot vrijheidsbeneming strekkende justitiële maatregel
opgelegd hebben gekregen, te re-integreren. Het programma wordt binnen de gemeenschap van
de minderjarige toegepast. De begeleiders, die bij de uitvoering van het programma betrokken
zijn, reizen naar de woonomgeving van de minderjarige om samen met hen in hun eigen
omgeving te werken en waar mogelijk gebruik te maken van lokale hulpbronnen en de steun
van het gezin. De doelen van deze maatregel zijn:

•

Recidive en het plegen van nieuwe strafbare feiten voorkomen door middel van een
educatieve maatregel met als doel het bewustzijn van de minderjarigen ten aanzien van
de gevolgen van hun gedrag te vergroten en hen te stimuleren om verantwoordelijkheid te
nemen voor hun criminele gedrag;

•

De cognitieve en sociale ontwikkeling van minderjarigen bevorderen en hun persoonlijke
hulpbronnen en vaardigheden verbeteren zodat ze beter kunnen functioneren in de
maatschappij;

•

Sociaal positieve houding ontwikkelen;

•

De belangstelling vergroten voor activiteiten waarbij minderjarigen meer met hun sociale
omgeving kunnen communiceren;

•

De gemeenschap en verschillende sociale partners zoveel mogelijk bij de educatieve
maatregel voor minderjarigen betrekken.

Volgens Organic Law 5/2000, over de strafrechtelijke aansprakelijkheid van minderjarigen,
kunnen dit soort maatregelen niet zonder de toestemming van de minderjarigen worden
opgelegd. Op grond van deze wet moet de minderjarigen onbetaalde activiteiten uitvoeren die
ten dienste staan van de samenleving of die ten goede komen aan mensen in precaire situaties.
Als deze maatregel geschikt wordt geacht, volgt een gesprek met de minderjarige en zijn of haar
ouders om de maatregel aan hen uit te leggen. Er wordt rekening gehouden met de tijd die de
minderjarige al aan opleiding, werk of andere activiteiten besteedt. Voordat de maatregel van
21 Nationaal rapport Spanje: JODA Juvenile Offenders Detention Alternative in Europe (JUST/2013/JPEN/AG/4573)
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start gaat, wordt een geïndividualiseerd project voor de uitvoering van de justitiële maatregel
opgesteld. Voordat de maatregel wordt uitgevoerd, moet deze door een kinderrechter worden
goedgekeurd.
De werkzaamheden die de minderjarigen moeten verrichten, kunnen variëren naar de behoeften
van de maatschappij. Taakstraffen bestaan meestal uit werkzaamheden die betrekking hebben
op de zorg of het milieu. Verschillende lokale groepen kunnen bij de uitvoering van de maatregel
worden betrokken en Fundación Diagrama, de organisatie die de algehele verantwoordelijkheid
draagt voor de coördinatie van de maatregel, onderhoudt tijdens de volledige uitvoering van de
maatregel het contact met deze groepen en met de minderjarige en zijn of haar ouders. Zodra
de maatregel is afgerond, wordt een laatste evaluatiegesprek gevoerd. Deze evaluatie wordt aan
het eindverslag over de justitiële maatregel toegevoegd.

Evaluatie en beoordeling
De evaluaties van deze maatregel zijn op alle criteria positief gebleken. Onder meer op het
gebied van relevantie, efficiëntie, effectiviteit, impact, duurzaamheid en overdraagbaarheid van
het programma en de vertaling van de bevindingen van de evaluatie in good practices zijn de
uitkomsten positief. Deze evaluatie is intern door Fundación Diagrama uitgevoerd. Voor deze
maatregel zijn nog geen externe en op feitelijke gegevens gebaseerde evaluaties uitgevoerd.

ACTIVITEITEN TEN DIENSTE VAN DE MAATSCHAPPIJ –
ITALIË22
Activiteiten ten dienste van de maatschappij verwijst naar taakstraffen die minderjarigen mogelijk
als alternatieve maatregel moeten uitvoeren. Door de uitvoering van de taakstraffen, die zowel
een praktische als symbolische waarde hebben, leren de minderjarigen dat de overtredingen
die zij hebben begaan, schade berokkenen aan de maatschappij. Door de uitvoering van de
maatregel wordt de minderjarige in staat gesteld om zijn of haar capaciteiten te laten zien en
een actieve rol in de gemeenschap te spelen via actief burgerschap, verantwoordelijkheid en
solidariteit. De doelen van dit soort maatregelen zijn onder meer:

•

De minderjarige ondersteunen bij het nadenken over de schade die de gepleegde feiten
hebben veroorzaakt;

•

De minderjarige de kans geven om de schade te herstellen door iets nuttigs voor de
maatschappij te doen;

•

De minderjarige de kans bieden zijn of haar vaardigheden en capaciteiten in een veilige,
gecontroleerde omgeving te testen en te bewijzen;

22 Nationaal rapport Italië: JODA Juvenile Offenders Detention Alternative in Europe (JUST/2013/JPEN/AG/4573)
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•

De re-integratie van de minderjarige bevorderen door middel van maatschappelijk nuttig
werk;

•

De directe participatie in de maatschappij bevorderen.

Bij de uitvoering van dit soort maatregelen moeten tussen verschillende instanties netwerken
worden gecreëerd. De maatregel omvat een beoordeling van de vaardigheden en capaciteiten
van de minderjarige door deze tijdens de uitvoering van herstelgerichte activiteiten op de
proef te stellen. De netwerken tussen instanties zijn handig om informatie te verzamelen en
om de beschikbare netwerken te vergroten die de minderjarige de mogelijkheid bieden om
aan maatschappelijk nuttige activiteiten deel te nemen. Om een passende activiteit voor de
minderjarige te zoeken, moet informatie over de minderjarige worden verzameld.

Evaluatie en beoordeling
Zowel voor de minderjarige als voor het netwerk dat voor de uitvoering van deze maatregel
moet worden gecreëerd, zijn er een aantal good practices opgenomen. Met betrekking tot
de minderjarige is bijvoorbeeld vastgesteld dat hiervoor het volgende moet geschieden:
informatie over de minderjarige verzamelen om te zorgen dat een passende activiteit wordt
gekozen, de mogelijkheden binnen het netwerk beoordelen, de minderjarige tijdens het proces
ondersteunen en begeleiden, processen instellen voor de sociale integratie, de deelname van de
minderjarige bevorderen en de doelen van de maatregel bewaken en evalueren. Met betrekking
tot het netwerk biedt deze maatregel de kans om belanghebbenden te betrekken om samen te
werken, duurzame activiteiten te bedenken, overleg te organiseren om de samenwerking beter
te implementeren en te versterken, bewustmakingscampagnes te voeren en onderzoek op dit
gebied te bevorderen.
De evaluaties van deze maatregel zijn op het gebied van relevantie, efficiëntie, effectiviteit
en impact van het programma positief gebleken. Met betrekking tot duurzaamheid,
overdraagbaarheid en het vertalen van de bevindingen in good practises heeft het programma
middelmatig gescoord.
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TAAKSTRAFFEN – NOORD-IERLAND23
Het doel van de taakstraffen is om minderjarigen gedurende een bepaalde tijd te laten werken
aan een activiteit waarbij zij het slachtoffer of de gemeenschap als geheel helpen. Een taakstraf
is onderdeel van een aantal verschillende soorten straffen, waaronder:

•

Reparation Orders;

•

Community Responsibility Orders;

•

Community Service Orders.

Bij de uitvoering van taakstraffen zijn een aantal maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties
betrokken. De minderjarige die deze straf opgelegd krijgt, moet deelnemen aan een activiteit
die op de een of andere manier ten goede komt aan het slachtoffer of de maatschappij. Meestal
zit in de taakstraf een element van herstel of teruggave vervat.

Evaluatie en beoordeling
Bij evaluaties van deze taakstraffen zijn zowel de sterke als de zwakke punten benoemd. Eén
van de belangrijkste voordelen is het feit dat de minderjarige in de maatschappij kan blijven en
dat de maatregel een element van herstelrecht bevat doordat het slachtoffer erbij kan worden
betrokken. Een nadeel van de maatregel is bijvoorbeeld het gevoel dat de straf niet direct de
onderliggende oorzaak van het criminele gedrag aanpakt.

CONCLUSIE
Een voorwaardelijke straf is één van de meest voorkomende vormen van alternatieve maatregelen
die in Europese landen wordt gehanteerd. Het is een gevestigde praktijk in veel Europese
jeugdstrafrechtstelsels en omvat toezicht op de minderjarige binnen de maatschappij. In de
good practices, die hierboven zijn vermeld, komen een aantal thema’s en belangrijke elementen
naar voren. Een essentieel onderdeel van good practices bij de voorwaardelijke straffen die in
Europa worden gebruikt, is het gebruik van geïndividualiseerde plannen voor minderjarigen die
onder toezicht staan. Deze individuele plannen worden toegepast in Italië, Spanje en NoordIerland. Bij het opstellen van de individuele plannen, die worden afgestemd op de behoeften van
de minderjarige, is er meer ruimte om op een effectieve manier met de betrokken minderjarige
om te gaan.

23 Nationaal rapport Noord-Ierland: JODA Juvenile Offenders Detention Alternative in Europe (JUST/2013/JPEN/AG/4573)
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De taakstraffen kunnen ook de verantwoordingsplicht bij de minderjarige bevorderen. Zoals
uit de hierboven besproken voorbeelden van good practices blijkt, kunnen taakstraffen in
alle rechtsgebieden een educatief element bevatten of een taak die ten goede komt aan de
gemeenschap. Dit soort maatregelen stelt de minderjarige in staat een deel van de schade
te herstellen die hij of zij met het crimineel gedrag aan de maatschappij heeft toegebracht.
Ook kan de taakstraf een element van herstelrecht bevatten. Zoals wanneer de taakstraf ten
goede komt aan het slachtoffer van de gepleegde feiten, die de minderjarige heeft begaan. Een
belangrijk voordeel van deze maatregelen is ten slotte dat deze binnen de eigen omgeving
van de minderjarige worden toegepast. De toepassing van een maatregel binnen de woon- en
sociale omgeving van de minderjarige is een belangrijk voordeel om de minderjarige een kans
op rehabilitatie en re-integratie te bieden.

3.3.2 Educatieve maatregelen en mentorschap
Mentorschap betekent dat de minderjarige aan een volwassen vrijwilliger wordt gekoppeld.
Mentoren kunnen zowel met de minderjarige als met zijn of haar gezin samenwerken en spreken
regelmatig met hen af. Mentoren bieden ondersteuning, advies en begeleiding aan minderjarigen
en luisteren naar hen en naar de zorgen die ze mogelijk hebben. Vaak fungeren de mentoren als
positieve rolmodellen voor minderjarigen en kunnen ze door een vriendschapsband met hen
aan te gaan voor stabiliteit in hun leven zorgen.
Een voorbeeld van mentorschap is te vinden in Ierland, waar de organisatie Le Chéile monitoring
en gezinsondersteuning aan minderjarigen en hun gezin biedt. Le Chéile werft en traint
vrijwilligers die vervolgens worden gekoppeld aan minderjarigen. De mentoren fungeren als
rolmodel en begeleiden de minderjarigen in de ontwikkeling van sterke persoonlijke relaties.
Daarnaast is de mentor een stabiel en ondersteunend aanspreekpunt voor de minderjarige.
Daarbij biedt Le Chéile ook gezinsondersteuning aan de ouders en gezinsleden van de
minderjarigen.
Educatieve maatregelen zijn veelgebruikte alternatieve maatregel. Straffen die niet louter
educatief zijn, hebben vaak toch een educatieve component of een educatief doel. De Europese
regelgeving voor minderjarigen die onderworpen zijn aan sancties of maatregelen, besteden
met name veel aandacht aan de behoefte aan een educatieve reactie op het strafbare gedrag
van minderjarigen. De regelgeving benadrukt dat straffen of maatregelen op de beginselen
van sociale integratie, onderwijs en de preventie van recidive moeten worden gebaseerd
(deel I, regel 2). In deze richtlijnen is onder meer bepaald dat prioriteit moet worden gegeven
aan taakstraffen, die zowel een educatief effect hebben als een herstelgerichte respons
vertegenwoordigen (deel II, regel 23.2). Straffen kunnen inhouden dat minderjarigen bepaalde
onderwijs- of beroepsopleidingsprogramma’s moeten volgen of aan jeugdgroepen of andere
programma’s moeten deelnemen. Educatieve maatregelen kunnen vaak in dagcentra worden
uitgevoerd, waardoor de minderjarige thuis bij zijn of haar gezin kan blijven wonen. In sommige
rechtsgebieden is het echter ook mogelijk om de minderjarige voor een bepaalde tijd in een
educatief tehuis of educatieve groep te plaatsen.
In veel Europese landen worden verschillende soorten educatieve maatregelen gebruikt. Deze
worden vaak in dagcentra toegepast, waardoor minderjarigen tijdens de maatregel thuis bij
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hun gezin kunnen blijven wonen. Educatieve plaatsingen buiten de gezinswoning zijn echter
ook mogelijk. Educatieve maatregelen zijn in Europa al op verschillende manieren toegepast.
Hieronder worden een aantal goede praktijken benoemd die daarbij zijn vastgesteld. Voorbeelden
zijn onder meer:

•

Educatief tehuis “Los Pinos” – Spanje;

•

Plaatsing in de gemeenschap – Italië;

•

Gedragsmaatregelen – Nederland.

EDUCATIEF TEHUIS “LOS PINOS” – SPANJE24
Het educatief tehuis “Los Pinos” is een onderwijsgroep. De rechter kan de minderjarige als straf
een verblijf van een bepaalde tijd in een dergelijk educatief groepshuis opleggen. Het doel van
deze plaatsing is om de minderjarige te begeleiden bij zijn of haar re-socialisatieproces. De
doelen van deze maatregel zijn:

•

De minderjarige individuele aandacht geven in een gezin en sociale omgeving die conflictvrij
en gestructureerd is;

•

Persoonlijke hulpbronnen ontwikkelen die de minderjarige helpen effectief in hun gezin te
re-integreren;

•

De minderjarige tijdelijk uit een ontoereikende sociale omgeving halen;

•

De minderjarige begeleiden bij zijn of haar ontwikkeling;

•

De onderliggende factoren aanpakken die aan het crimineel gedrag van de minderjarige ten
grondslag liggen.

In het educatief tehuis “Los Pinos” is ruimte voor twaalf minderjarigen, zowel meisjes als jongens,
tussen de 14 en 17 jaar oud. Een verblijf in een educatief tehuis wordt door een kinderrechter
opgelegd. Bij deze straf worden minderjarigen tijdelijk uit hun sociale omgeving gehaald en van
hun gezin gescheiden en komen ze in een positieve sociale omgeving terecht. Dit wordt gezien
als de meest geschikte justitiële maatregel voor minderjarigen die geweld tegen hun ouders
hebben gebruikt. Maatregelen die binnen het educatief tehuis worden toegepast, zijn daarom
specifiek bedoeld om dit soort gedrag aan te pakken, verantwoordingsbesef bij te brengen
en de sociale re-integratie van de minderjarige te bevorderen. Ze hebben zowel betrekking
op de minderjarige als op zijn of haar gezin. De maatregel richt zich in het bijzonder op de
heropvoeding en re-integratie van de minderjarige in zijn of haar gezin. Specifieke maatregelen
zijn afgestemd op de eigenschappen en omstandigheden van zowel de minderjarige als het
24 Nationaal rapport Spanje: JODA Juvenile Offenders Detention Alternative in Europe (JUST/2013/JPEN/AG/4573)
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gezin. Ze verlopen via een gestructureerd beoordelingskader en er worden specifieke activiteiten
gepland om de gewenste doelen te bereiken. Deze individuele beoordeling wordt om de drie
maanden geëvalueerd, zodat de details van de maatregel kunnen worden aangepast om te
zorgen dat de gewenste resultaten worden bereikt.
De maatregel kan voor maximaal twee jaar worden opgelegd en gedurende deze tijd behouden
de minderjarigen al hun rechten en houden ze contact met hun gezin. Het belangrijkste doel
van de maatregel is om het kind terug te laten keren naar zijn of haar gezin en de kans op sociale
re-integratie te vergroten. Deze maatregel kan worden gewijzigd in een tot vrijheidsbeneming
strekkende straf als de minderjarige niet aan de opgelegde vereisten voldoet of als wordt
vastgesteld dat zijn of haar gedrag ongepast blijft.

Evaluatie en beoordeling
In deze maatregel is een evaluatie- en beoordelingsproces ingebouwd om te beoordelen
of de doelen effectief worden behaald. Het educatief tehuis maakt gebruik van een
kwaliteitsbeheersysteem om de maatregel te onderhouden en de methoden en procedures die bij
de activiteiten komen kijken, te verbeteren. De activiteiten in het tehuis worden in verschillende
processen onderverdeeld. Elk proces heeft een aantal algemene doelstellingen, die op hun beurt
in specifieke doelstellingen worden onderverdeeld en waarvan de vooruitgang met specifieke
kwantificeerbare indicatoren kan worden gemeten. Dit kwaliteits- en evaluatiekader wordt
gebruikt om de vooruitgang te beoordelen, mogelijke negatieve resultaten vast te stellen en
indien nodig veranderingen door te voeren. Het kader wordt om de drie maanden geëvalueerd
om te waarborgen dat de doelstellingen, indicatoren en prestatiecriteria indien nodig worden
bijgesteld.

PLAATSING IN DE GEMEENSCHAP – ITALIË
De jeugdrechtbank kan tijdens de inleidende zitting een beslissing uitvaardigen ter plaatsing
van het kind in een gemeenschap. Deze maatregel zorgt ervoor dat de jonge persoon in een
gemeenschap van de Italiaanse diensten voor jeugdrecht wordt opgenomen. Hierbij wordt de
nadruk gelegd op de reintegratie van het kind in zijn of haar familie en sociale omgeving. De
streefpunten van de plaatsing kunnen als volgt worden samengevat:

•

Ervoor zorgen dat de jonge persoon de gevolgen van zijn of haar overtredend gedrag apprecieert.

•

Het beoordelen van de bestaande educatieve en sociale mogelijkheden voor de jonge persoon in zijn of haar gemeenschap.

•

Het betrekken van de familie van de jonge persoon and andere jeugddiensten en hulpbronnen in het process ter maximalisering van de individuele, familiale en omringende mid-
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delen voor de jonge persoon.

•

Het ontwikkelen en uitvoeren van een educatief plan dat gericht is op de specifieke noden
van de jonge persoon en gebruik maakt van zijn of haar familiale en sociale hulpbronnen.

•

Het verzamelen van informatie aan de hand waarvan de rechter een strafopleggingsbeslissing kan maken die het best aansluit bij de educatieve noden en het eigenbelang van de
jonge persoon.

•

Het ontwikkelen van connecties en verbanden met de hulpmiddelen in de gemeenschap.

•

Het beschikbaar maken van nazorg aangeboden door de steundiensten om de jonge persoon voor te bereiden op het verlaten van de gemeenschapsplaatsing.

•

De succesvolle reintegratie van de jonge persoon in zijn of haar sociale context.

Een essentieel deel van de betrokken methodologie is de inter-organisationele samenwerking
tussen de verantwoordelijk instanties voor het opstellen van het geindividualiseerde plan.
De familie en de referentie groep van de jonge persoon worden als een bijzonder belangrijke
hulpbron beschouwd voor het uitwerken van zijn of haar heropname traject in de context van
het plan dat wordt opgesteld.

Evaluatie en beoordeling
Bijzonder positieve aspecten van deze praktijk omvatten de nadruk op de gezinsomgeving,
de ontwikkeling van een relatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen, de betrokkenheid van
gediplomeerd personeel, alsook de familie en andere locale hulpmiddelen, en de nadruk op
heropname. Bij evaluaties van dit programma werden
De relevantie, efficiëntie en effectiviteit, impact en overdraagbaarheid van het programma
werden allemaal voldoende bevonden tijdens evaluaties.
De duurzaamheid van het programma en de mogelijkheid om evaluatie bevindingen om te
zetten in ‘good practices’ verklaringen werden daarentegen als gemiddeld bevonden.

GEDRAGSMAATREGELEN – NEDERLAND
Deze gedragsmaatregel werd in Nederland ingevoerd in februari 2008 als een alternatief voor
vrijheidsbeneming. De maatregel kan uitgevoerd worden terwijl de jonge persoon thuis blijft
met zijn of haar familie of terwijl hij of zij in pleegzorg wordt geplaatst. Het is gericht op jonge
personen die veelplegers zijn of zware overtreders.
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De streefpunten van deze maatregel omvatten:

•

Het sluiten van de kloof tussen voorwaardelijke jeugd detentie en vrijheidsbeneming;

•

Het stoppen van de ontwikkeling van een criminele carrière;

•

Het versterken van beschermende factoren;

•

Het verwijderen van negatieve factoren;

•

Het verschaffen van zorg voor de jonge persoon;

•

Het veranderen van het gedrag van de jonge persoon;

•

Het bevorderen van de succesvolle reintegratie van de jonge persoon in de samenleving.

De maatregel wordt opgelegd door een rechter gebaseerd op het advies van de Raad voor de
Kinderbescherming. De maatregel kan opgelegd worden voor een periode van zes maanden
tot een jaar en kan éémaal verlengd worden. De maatregel kan bestaan uit verschillende
afzonderlijke interventies. Opleidingsprogramma’s en behandeling kunnen inbegrepen worden,
inclusief specifieke gedragsinterventies zoals bijvoorbeeld aggressie therapie of programma’s
gericht op het aanpakken van problemen gerelateerd aan drugs of alcohol. Pleegzorg kan ook
deel uitmaken van deze maatregel.

Evaluatie en beoordeling
Deze maatregel wordt zelden uitgevoerd, ongeveer 60 maal per jaar, en onderzoek werd
uitgevoerd om te achterhalen waarom dit het geval was. Het verantwoordelijke Minsterie wenst
de maatregel te behouden om aan de verplichtingen onder het Verenigde Naties Verdrag inzake
de rechten van het Kind te voldoen en om een alternatief te verschaffen voor vrijheidsbenemende
maatregelen. De relevante instanties zetten zich daarom in om betere informatie te verstrekken
aan belanghebbende partijen met betrekking tot de maatregel. Niettemin, men heeft nog geen
academisch onderzoek uitgevoerd op jonge mensen die aan een gedragsmaatregel werden
onderworpen in het verleden.
De relevantie van het programma werd als voldoende bevonden in praktijk evaluaties. De
efficiëntie en effectiviteit van het programma werden daarentegen als ontoereikend bevonden.
De omzetting van evaluatie bevindingen naar ‘good practices’ verklaringen werden als
gemiddeld bevonden. Daarentegen, de impact, duurzaamheid en overdraagbaarheid van het
programma zijn onbekend.
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CONCLUSIE
Alternatieve maatregelen met een educatieve nadruk worden gelinkt aan een aantal
verschillende voordelen. Er moet op gewezen worden dat andere alternatieve maatregelen dan
de bovenvermelde in deze groep ook een educatief doel kunnen belichamen. De bovenbeschreven
‘good practices’ demonstreren de werking van maatregelen met een educatieve nadruk,
operationeel in een aantal verschillende wetgevende verbanden. Men kan waarnemen dat
deze maatregelen genomen kunnen worden hetzij terwijl de jonge persoon in zijn of haar
gemeenschap blijft, hetzij tewijl hij of zij in een educatief tehuis of pleegzorg wordt geplaatst
of in een andere situatie. Een essentieel element van ‘good practices’ dat tevoorschijn komt
uit de bovenstaande voorbeelden is dat de maatregel vaak een nauwe samenwerking met
de familie en de jonge persoon zelf met zich meebrengt. Nazorg steundiensten zijn vaak ook
beschikbaar als de jonge persoon zich in een weg-van-huis plaatsing bevindt om hem of haar
te ondersteunen in de overgang naar zijn of haar familie en gemeenschaps situatie. Een ander
essentieel voordeel van deze soort van maatregelen met een educatieve nadruk is dat deze het
mogelijk maken om specifieke interventies te gebruiken om probleem gedrag aan te pakken en
dat deze ruimte laten voor de sociale en psychologische ontwikkeling van de jonge persoon.
Men moet ook vermelden dat het gebruik van educatieve maatregelen sterk ondersteund wordt
door international richtlijnen, in het bijzonder de Europese Grondregels voor Minderjarige
Delinquenten onderworpen aan Sancties of Maatregelen.

3.3.3 Op Zorg Gebaseerde en Therapeutische Maatregelen
Alternatieve maatregelen gebaseerd op het verschaffen van zorg en het behartigen van de
welzijnsbehoeften van het kind worden gebruikt in een aantal jurisdicties. De manier waarop
zorg wordt verschaft kan verschillen van de ene jurisdictie tot de andere maar een vaak
voorkomende soort van maatregelen in deze categorie is een rechterlijke beschikking voor
pleegzorg. Dergelijke op zorg gebaseerde beschikkingen kunnen in het bijzonder nuttig zijn
als men gelooft dat de familie omgeving van het kind bijdraagt tot zijn of haar overtredend
gedrag. Beschikkingen kunnen ook betrekking hebben op samenwoning met een andere
persoon, familie of educatieve groep. Het doel van deze soort van beschikkingen is om zorg
te verschaffen voor een jonge persoon, in of buiten zijn of haar familie groep voor een zekere
tijdsduur, gedurende welke zijn of haar overtredend gedrag aangepakt kan worden. Deze op zorg
gebaseerde maatregelen kunnen ook gecombineerd worden met educatieve of therapeutische
maatregelen.
Maatregelen met een therapeutisch doel of component worden ook gebruikt in vele jurisdicties.
Toegang tot begeleidingsdiensten wordt ook vaak gebruikt als een component van een andere
maatregel (bijvoorbeeld, een overtreder op probatie kan toegang gegeven worden tot begeleiding
via deze route), of als een op zichzelf staande maatregel. Deelname aan een woedebeheersings
of een verslavings programma wordt ook gebruikt als een alternatieve maatregel, in gevallen
waar dit geschikt is voor de jonge persoon in kwestie. Interventies uitgaande van multisysteem
therapie (MST) beginnen ook vaker gebruikt te worden als soorten van therapeutische
interventies die dienst doen als alternatieve maatregelen.
Een aantal alternatieven die beschouwd kunnen worden als hetzij therapeutisch, hetzij opleidings
gebaseerd worden ook toegepast in Europese jurisdicties. Men heeft een aantal verschillende
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voorbeelden van ‘good practices’ onderscheiden in therapie gebaseerde maatregelen in Italië en
Nederland, waar deze ook uitgevoerd worden. Deze bevatten onder meer:

•

Solid Basis training programme – Italië.

•

Family Root initiative – Italië.

•

Multisysteem therapie – Nederland.

•

Tools4U – Nederland.

•

Responsive Aggression Regulation Therapy – Nederland.

•

Ambulante behandeling – Spanje.

SOLID BASIS TRAINING PROGRAMME – ITALIË25
Het Solid Basis training programme is een maatregel die gericht is op het vergroten van het
zelfrespect van jonge mannelijke overtreders. Deze maatregel is gericht op het vergroten van
hun zelfvertrouwen en het verbeteren van hun sociale vaardigheden. Deze maatregel zal leiden
tot een afname van risicofactoren in verband met jeugddelinquentie en risicogedrag zoals
drugs- of alcoholmisbruik en zelfbeschadiging. Het programma is gericht op jongens tussen de
14 en 23 jaar oud die een tekort aan zelfrespect en/of sociale vaardigheden vertonen. De doelen
van deze maatregel omvatten onder meer:

•

Het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van jonge mannelijke daders in het
jeugdstrafrechtstelsel vergroten;

•

Kennis uitwisselen met vergelijkbare bestaande programma’s om good practices en
minimumnormen vast te stellen;

•

Wetenschappelijk bewezen effectieve elementen op het gebied van het versterken van
zelfvertrouwen en sociale vaardigheden voor jonge mannelijke daders te integreren in het
programma;

•

Het gebruik van gevalideerde psychodiagnostische instrumenten in de maatregel integreren;

•

Trainers in de uitvoering van het programma opleiden;

•

Het ontwerpprogramma testen op basis van een pilotproject.

Het programma bestaat uit vijf aparte delen. De eerste bijeenkomst is een inleidende
bijeenkomst. Deze wordt gevolgd door drie inhoudelijke modules. De eerste module, Me and
25 Nationaal rapport Italië: JODA Juvenile Offenders Detention Alternative in Europe (JUST/2013/JPEN/AG/4573)
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Myself, bestaat uit acht afzonderlijke bijeenkomsten en is gericht op de individuele deelnemer
en de ontwikkeling van zelfkennis en zelfbewustzijn. De tweede module, Me and Relations,
bestaat uit zeven afzonderlijke bijeenkomsten en is gericht op de minderjarige en zijn relaties
met anderen. De laatste inhoudelijke module, Me and Society, bestaat uit zeven bijeenkomsten
en is gericht op de plek van de minderjarige in de maatschappij. Het programma eindigt met
een slotbijeenkomst waar de minderjarige wordt gevraagd een presentatie te geven over wat hij
heeft geleerd en wat zijn plannen zijn voor de toekomst. Ten slotte ontvangt hij een certificaat
voor de succesvolle afronding van het programma.

Evaluatie en beoordeling
Tests met dit programma hebben positieve resultaten opgeleverd. Het definitieve programma
wordt nog ter validatie aan accrediteringscommissies toegestuurd. De methodologie is, ondanks
een aantal problemen in delicate kwesties, geschikt bevonden en de oefeningen werden door
de betrokken minderjarigen begrepen. Storytelling bleek een bijzonder nuttig aspect van deze
maatregel te zijn.
Uit evaluaties van het programma kwam naar voren dat het programma relevant, efficiënt en
effectief is. De impact, duurzaamheid, overdraagbaarheid en de mogelijkheid om de bevindingen
van de evaluatie in best practices te vertalen, scoorden voor deze maatregel allemaal gemiddeld.

FAMILY ROOT INITIATIVE – ITALIË26
Het Family Root initiative is een maatregel die gericht is op de gezinnen van de minderjarigen.
Deze maatregel biedt de gezinnen instrumenten om met de minderjarige om te gaan. De
maatregel erkent het belang van het gezin bij de sociale re-integratie van de minderjarige en
zorgt voor de continuïteit van de ondersteunende maatregelen voor de minderjarige na afloop
van een formele maatregel. De doelen van deze maatregel zijn:

•

De biologische familie van jeugddelinquenten ondersteunen en de moeilijkheden waarmee
ze te maken krijgen respecteren;

•

De samenwerking tussen het gezin van de minderjarige en de officiële instanties binnen het
jeugdstrafrecht verbeteren;

•

De instanties van het jeugdstrafrecht nieuwe middelen en methodieken aanreiken.

Dit initiatief bestaat uit zes afzonderlijke delen. Het eerste deel bestaat uit een inleiding op
de modellen voor de gezinnen van de minderjarigen. Het tweede deel bestaat uit trainingen
rond vier afzonderlijke steunmodellen: gestaltgroepen, multi-familiegroepen, wederzijdse26 Nationaal rapport Italië: JODA Juvenile Offenders Detention Alternative in Europe (JUST/2013/JPEN/AG/4573)
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hulpgroepen en zelfhulpgroepen en eigen-krachtconferenties. In het derde deel wordt
vervolgens dieper op één van de modellen ingegaan en wordt dit model getoetst. Het vierde
deel is gericht op het vormen van groepen en het vijfde deel op het implementeren van de
modellen en methodes in deze groepen. In het laatste deel wordt dit testproces gemonitord. Bij
dit proces zijn verschillende professionals betrokken zoals een psycholoog, een co-begeleider en
een waarnemer. Het initiatief wordt ondersteund door lokale overheden en de Ufficio Servizio
Sociale per Minorenni (sociale dienst voor minderjarigen).

Evaluatie en beoordeling
Uit ervaringen met soortgelijke maatregelen is gebleken dat de eerste gesprekken tussen
gezinnen worden gekenmerkt door negatieve benaderingen. Toch biedt de groep ruimte voor
reflectie en dialoog, wat leidt tot een analyse van deze negatieve dynamiek en een beter begrip
van elkaar. Dit zorgt voor een afname van gevoelens van eenzaamheid van de ouders en
gezinsleden. De sterke punten van het programma zijn een hogere gevoeligheid en toename van
het vermogen om zich te identificeren met de situatie en emoties van anderen. Minderjarigen
worden aangemoedigd om opener en met minder angst met hun gezinsleden over hun gevoelens
en ervaringen te praten. Hierdoor zijn er minder conflicten tussen hen en hun ouders en is het
mogelijk voor de deelnemende gezinnen om wederzijdse hulpsystemen op te bouwen.
In een evaluatie heeft het initiatief voldoende gescoord op relevantie, efficiëntie en effectiviteit.
De impact, duurzaamheid en overdraagbaarheid van dit programma en de mogelijkheid om de
bevindingen van de evaluatie in good practices te vertalen, hebben allemaal gemiddeld gescoord.
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MULTISYSTEEMTHERAPIE – NEDERLAND27
Deze maatregel, ook bekend als MST, wordt gebruikt voor minderjarigen tussen de 12 en 18
jaar oud met complexe gedragsproblemen. De maatregel kan als alternatief voor plaatsing
in een detentiecentrum worden gebruikt. De maatregel wordt door een rechter opgelegd en
heeft betrekking op zowel de minderjarige als zijn of haar gezin. MST wordt gebruikt om
problemen zoals agressie, liegen, weglopen, alcohol- en drugsmisbruik en negatieve invloeden
van leeftijdsgenoten aan te pakken. De doelen van deze maatregel zijn:

•

Recidive verminderen, de ontwikkeling van criminele carrières tegenhouden en voorkomen
dat de minderjarige in een detentiecentrum wordt geplaatst;

•

Zorgen dat de minderjarige thuis blijft wonen en naar school gaat of een dagelijks programma
volgt;

•

Ouders ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen.

De maatregel kan tussen de drie en vijf maanden duren, vindt plaats in de huiselijke omgeving
en de mensen die een grote invloed op het leven van de minderjarige hebben worden erbij
betrokken. Het gezin van de minderjarige wordt hierbij een aantal keren per week door een
therapeut bezocht en er wordt gewerkt aan betere sociale netwerken binnen het gezin en de
bredere gemeenschap. Na afloop van het officiële programma moeten zowel de minderjarige
als zijn of haar ouders verder worden begeleid in het oefenen van de nieuwe strategieën en
gedragingen.

Evaluatie en beoordeling
Experts waren positief over het gebruik van MST. Experts hebben aangegeven het idee te hebben
dat deze therapie effectief is in het verminderen van recidive en dat het de minderjarigen en
hun gezin in staat stelt zelf de problemen aan te pakken. MST is internationaal erkend en heeft
consistent positieve resultaten met veelplegers opgeleverd. Met deze therapie zijn problemen
met seksueel gedrag, alcohol- en drugsmisbruik, ernstige emotionele stoornissen en chronische
gezondheidsklachten met succes behandeld.
In Nederland wordt de effectiviteit van MST geëvalueerd. Resultaten hebben aangetoond
dat 85% van de programma’s met succes zijn afgerond en dat 82% van de minderjarigen
niet recidiveren. MST-maatregelen blijken beter te werken dan vrijheidsbeneming in een
detentiecentrum of gesloten jeugdzorgcentrum. Gedragsmaatregelen zijn in Nederland officieel
erkend door de Erkenningscommissie Justitiële Maatregelen. Deze maatregelen zijn gericht op
het veranderen van gedrag en het verminderen van recidive. Maatregelen die beoordeeld zijn
door de Erkenningscommissie Maatregelen zijn evidence based. Om te worden erkend, vereist de
commissie dat de maatregel: ‘’een programmatisch en gestructureerd geheel van methodische
handelingen gericht op het beïnvloeden van iemands gedrag of omstandigheden’’ is. MST is een
officieel erkende maatregel.
27 Nationaal rapport Nederland: JODA Juvenile Offenders Detention Alternative in Europe (JUST/2013/JPEN/AG/4573)
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TOOLS4U – NEDERLAND28
Deze maatregel kan door de kinderrechter als alternatieve maatregel worden opgelegd als straf
voor jeugddelinquenten met een IQ van boven de 85. Dit programma is gebaseerd op technieken
uit de cognitieve therapie en gedragstherapie, op de ‘What Works’-beginselen en op bestaande
onderzoeksliteratuur. Er bestaat ook een uitgebreide variant van dit hulpmiddel waarbij ook aan
de verbetering van ouderlijke vaardigheden wordt gewerkt. Het hulpmiddel wordt gebruikt bij
minderjarigen met een gemiddeld recidiverisico en waarvan wordt aangenomen dat een gebrek
aan vaardigheden de oorzaak is van hun criminele gedrag. De minderjarigen moeten bereid
zijn om aan dit programma deel te nemen en moeten ook tot individuele trainingsprogramma’s
toegang krijgen. De doelen van dit programma zijn onder meer:

•

Recidive verminderen door vaardigheden te ontwikkelen;

•

Gebrekkige cognitieve en sociale vaardigheden verbeteren;

•

De beschermingscapaciteiten versterken.

Bij de uitvoering van deze maatregel wordt een intensieve methode gevolgd. Een MST-trainer
werkt anderhalf uur per week samen met de minderjarige en zijn of haar ouders. Afhankelijk van
de behoeften van de minderjarige, vinden er 6, 8 of 12 bijeenkomsten plaats, waarvan sommige
alleen met de minderjarige, sommige met de ouders en de minderjarige en sommige alleen
met de ouders. Het Tools4U-trainingsprogramma bestaat uit drie fasen: 1) twee bijeenkomsten
die gericht zijn op kennismaken, informatie verzamelen en bewustmaking; 2) zes of tien
bijeenkomsten waarbij cognitieve gedragstherapie wordt gebruikt om de vaardigheden van
de minderjarige te verbeteren; 3) een slotbijeenkomst waarbij een evaluatie plaatsvindt en de
minderjarige een certificaat van voltooiing ontvangt.

Evaluatie en beoordeling
Evaluaties van deze maatregel hebben geen optimale resultaten aangetoond. Er zijn bij deze
maatregel specifieke problemen geconstateerd, waaronder onvoldoende integriteit in het
programma. De selectie van minderjarigen voor deelname aan het programma werd ook als
een probleem gezien en de toezicht niveaus varieerden. Gedragsmaatregelen zijn in Nederland
officieel erkend door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. Deze maatregelen zijn
gericht op het veranderen van gedrag en het verminderen van recidive. Maatregelen beoordeeld
door de Erkenningscommissie Maatregelen zijn gebaseerd op feiten. Om te worden erkend,
vereist de commissie dat de maatregel: ‘’een programmatisch en gestructureerd geheel van
methodische handelingen gericht op het beïnvloeden van iemands gedrag of omstandigheden’’
is. Tools4U is een officieel erkende maatregel.

28 Nationaal rapport Nederland: JODA Juvenile Offenders Detention Alternative in Europe (JUST/2013/JPEN/AG/4573)
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RESPONSIVE AGGRESSION REGULATION THERAPY –
NEDERLAND29
Deze maatregel wordt gebruikt voor minderjarigen met een hoog recidiverisico die zeer agressief
gedrag vertonen. De maatregel bestaat uit technieken uit de cognitieve gedragstherapie en
dramatherapie. De maatregel kan door een rechter worden opgelegd als gedragsmaatregel,
als nazorgprogramma of als voorwaarde voor een voorwaardelijke straf. Het doel is om het
zelfvertrouwen en de mogelijkheden van de minderjarige te bevorderen en te verbeteren. De
maatregel is bedoeld om aan de individuele behoeften van de minderjarige te voldoen. De
doelen van de maatregel zijn onder meer:

•

De minderjarige helpen zijn of haar agressieve gevoelens en gedrag te reguleren;

•

Het recidivepercentage verminderen;

•

Individuele risicofactoren
verminderen;

•

Leervaardigheden en het zelfvertrouwen van de betrokken minderjarige verhogen.

met

betrekking

tot

problemen

met

agressieregulering

De behandeling duurt tussen de 6 maanden en 2 jaar en is gericht op minderjarigen
tussen de 16 en 24 jaar oud. Het programma bestaat uit wekelijkse sessies van een uur en
groepsbijeenkomsten van anderhalf uur. Er wordt gewerkt aan de individuele motivatie, de
gepleegde feiten, prevalentie, beheersingsvaardigheden, assertiviteit en het veranderen van
disfunctionele gedachten. Andere sessies zijn gericht op stressvermindering, impulsbeheersing,
bemiddeling en het doorbreken van negatieve gedragspatronen.

Evaluatie en beoordeling
Uit evaluaties van deze maatregel is gebleken, dat deze veelbelovend is voor minderjarigen
met ernstige agressieproblematiek. Er waren verbeteringen te zien in hun gedrag en het
recidiverisico in huiselijke omgevingen was lager. Bij slecht uitgevoerde maatregelen waren
de resultaten echter minder goed. Gedragsmaatregelen zijn in Nederland officieel erkend
door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. Deze maatregelen zijn gericht op het
veranderen van gedrag en het verminderen van recidive. Maatregelen beoordeeld door de
Erkenningscommissie Maatregelen zijn gebaseerd op feiten. Om te worden erkend, vereist de
commissie dat de maatregel: ‘’een programmatisch en gestructureerd geheel is van methodische
handelingen die gericht zijn op het beïnvloeden van iemands gedrag of omstandigheden’’.
Responsive Aggression Regulation Therapy is een officieel erkende maatregel.

29 Nationaal rapport Nederland: JODA Juvenile Offenders Detention Alternative in Europe (JUST/2013/JPEN/AG/4573)
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AMBULANTE BEHANDELING – SPANJE30
Dit programma wordt toegepast in Las Palmas de Gran Canaria en is onderdeel van een
dienst die door Fundación Diagrama wordt beheerd. Leer- en taakstraffen hebben tot doel
dat minderjarigen die een niet vrijheidsbenemende maatregel opgelegd hebben gekregen
ervan leren en beter re-integreren. Het programma wordt binnen de gemeenschap van de
minderjarigen toegepast.
Hulpverleners die bij de uitvoering van het programma betrokken zijn, reizen naar de woonen leefomgeving van de minderjarige om samen met hen in hun eigen omgeving te werken en
waar mogelijk gebruik te maken van lokale hulpbronnen en de steun van hun gezin. De doelen
van deze maatregel zijn:

•

Recidive en het plegen van nieuwe strafbare feiten voorkomen door een educatieve maatregel om het bewustzijn van de minderjarige van de gevolgen van zijn of haar gedrag te
vergroten en de minderjarige te stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of
haar crimineel gedrag;

•

De cognitieve en sociale ontwikkeling van minderjarigen bevorderen en hun persoonlijke
hulpmiddelen en vaardigheden verbeteren zodat ze kunnen functioneren in de maatschappij;

•

Psychotherapeutische maatregelen op basis van de specifieke behoeften en problemen van
elke minderjarige evalueren, beoordelen en uitvoeren.

Volgens het relevante wettelijk kader, de Organic Law 5/2000 van 12 januari over de
strafrechtelijke aansprakelijkheid van minderjarigen, moeten minderjarigen die onder deze
maatregel vallen met een bepaalde regelmaat een dagcentrum bezoeken. Daar moeten ze de
vastgestelde richtlijnen volgen voor de behandeling van een psychische stoornis, een alcoholof drugsverslaving of voor veranderingen van hun perceptie. Deze maatregel kan als op
zichzelf staande maatregel worden toegepast of als aanvulling op andere maatregelen. Als de
minderjarige een verslavingsbehandeling weigert, kan de rechter andere passende maatregelen
opleggen.
Er wordt een eerste gesprek met de minderjarige en zijn of haar ouders gevoerd, waarin de
inhoud en betekenis van de maatregel wordt uitgelegd. Daarbij wordt er rekening gehouden
met de tijd die de minderjarige al aan opleiding, werk of andere activiteiten besteedt. Voordat de
maatregel van start gaat, wordt een geïndividualiseerd project voor de uitvoering van de justitiële
maatregel opgesteld. Voordat de maatregel wordt uitgevoerd, moet deze door een kinderrechter
worden goedgekeurd. De behandeling wordt vervolgens door de geestelijke gezondheidszorg in
de regio gecoördineerd waarbij er bijzondere aandacht is voor psychotherapeutische therapie en
gezinsmaatregel. Aan het eind van de maatregel wordt een evaluatiegesprek gehouden met het
hoofd van de hulpbron, de minderjarige en zijn of haar gezin. Deze evaluatie wordt vervolgens
opgenomen in het eindrapport. De belangrijkste diensten die bij deze maatregel worden verleend,
zijn psychotherapeutische behandelingen voor drugsproblemen en psychotherapeutische
behandelingen vanwege psychopathologieën.

30
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CONCLUSIE
Deze opsomming van good practices op het gebied van zorgmaatregelen, laten het gebruik van
dergelijke maatregelen in een aantal verschillende contexten zien. Hierdoor kunnen dergelijke
maatregelen in de verschillende wettelijke kaders en verschillende juridische en sociale
contexten worden toegepast. Een op zorg gebaseerde maatregel kan zowel worden uitgevoerd
wanneer de minderjarige in zijn of haar gezinsomgeving verblijft als wanneer hij of zij met
iemand anders, een ander gezin of een groep samenleeft. Dergelijke plaatsingen zijn vooral
nuttig wanneer wordt geoordeeld dat de gezinsomgeving aan het crimineel gedrag bijdraagt. Een
belangrijk voordeel voor veel van deze maatregelen is de nauwe samenwerking met het gezin
of de betrokken minderjarige. Een ander belangrijk voordeel van deze op zorg gebaseerde of
therapeutische maatregelen is dat ze kunnen worden gebruikt om met specifiek probleemgedrag
of bijzonder problematische groepen minderjarigen te werken, waaronder minderjarigen met
een hoog recidiverisico. Dit soort alternatieve maatregelen kan daarom worden gebruikt voor
minderjarigen die anders niet van alternatieven kunnen profiteren. Doordat deze programma’s
specifiek op bepaalde soorten probleemgedrag zijn gericht, kan de oorzaak van het crimineel
gedrag bovendien rechtstreeks worden aangepakt. Het programma biedt een mechanisme om
psychologische technieken zoals cognitieve gedragstherapie in de maatregelen te integreren.
Een belangrijk voordeel van dit soort praktijken is de aanwijzingen dat ze een positief effect
hebben op minderjarigen die bijzonder problematisch gedrag vertonen.

3.3.4 Herstelgerichte benaderingen
Herstelrecht is uitgegroeid tot een centraal aspect van de praktijk in veel jeugdstrafrechtstelsels.
Hoewel dit niet expliciet in het IVRK staat vermeld, wordt het gebruik ervan door het Comité
voor de Rechten van het Kind ondersteund en aangemoedigd. Herstelrecht is gericht op het
herstellen van de schade die als gevolg van een strafbaar feit is ontstaan, door de dader,
het slachtoffer en leden van de gemeenschap samen te brengen. Het wordt vaak gebruikt
in jeugdstrafrechtstelsels en krijgt vaak de vorm van een family group conference. Bij dit soort
herstelrecht komt de minderjarige, zijn of haar ouders of voogd of een andere geschikte
volwassene samen met het slachtoffer. Andere leden van de gemeenschap, zoals een leraar
van de minderjarige, kunnen hier ook bij worden betrokken als dit als gunstig blijkt te zijn.
Deze bijeenkomsten vinden meestal plaats onder leiding van een bemiddelaar. Het proces
biedt het slachtoffer de kans om uit te drukken welke gevolgen het strafbare feit voor hem
of haar heeft gehad. Daarbij wordt getracht om minderjarigen te doen beseffen welke schade
hun criminele gedrag heeft toegebracht en dat ze verantwoordelijkheid voor hun daden zullen
nemen. Tijdens de bijeenkomsten wordt een plan opgesteld met de inbreng van de dader en
zijn of haar gezin. Daarbij verontschuldigt de minderjarige zich bij het slachtoffer en verbindt
hij of zij zich ertoe het slachtoffer op de een of andere manier te compenseren of te vergoeden.
Ook wordt een plan opgesteld om de minderjarige te helpen om in de toekomst van crimineel
gedrag af te zien. Het plan wordt overeengekomen en kan bepaalde verplichtingen voor de
minderjarige bevatten, zoals de aanwezigheid op school, het volgen van een opleiding of het
uitvoeren van een bepaalde activiteit. In sommige rechtsgebieden kan het plan, dat tijdens een
dergelijke herstelconferentie wordt opgesteld, ook door de rechter worden goedgekeurd en een
gerechtelijk bevel worden. Bij de uitvoering van herstelmaatregelen moeten de rechten van
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minderjarigen worden gerespecteerd.31
In verschillende Europese rechtsgebieden worden een aantal herstelgerichte benaderingen
toegepast en zijn een aantal programma’s vastgesteld die de best practices op dit gebied
vertegenwoordigen. Deze benaderingen zijn onder meer:

•

Slachtoffer-daderbemiddeling – Italië;

•

Youth Conferencing – Noord-Ierland;

•

Youth Engagement Clinics – Noord-Ierland;

•

HALT-programma – Nederland.

SLACHTOFFER-DADERBEMIDDELING – ITALIË32
Slachtoffer-daderbemiddeling is een herstelgericht proces dat in Italië wordt toegepast. Dit
kan op verschillende momenten tijdens de strafrechtprocedure worden ingezet. Bijvoorbeeld
tijdens het vooronderzoek, de inleidende hoorzitting en de proeftijd van een minderjarige. De
doelen van deze maatregel zijn onder meer:

•

Ruimte creëren voor het slachtoffer tijdens de strafrechtprocedure;

•

De minderjarige aansporen om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de gepleegde feiten;

•

De minderjarige aanmoedigen om zich bereid te tonen zich te verontschuldigen over de gepleegde feiten tegenover het slachtoffer en om verantwoordelijk te nemen voor de berokkende schade door stappen te ondernemen om deze schade te herstellen;

•

De minderjarige aanmoedigen om bewuster te worden van de gevolgen van zijn of haar
daden en om positieve effecten en sociale relaties op te bouwen.

De slachtoffer-daderbemiddeling vindt plaats onder leiding van een bemiddelaar. De bemiddelaar
neemt contact op met het slachtoffer en de minderjarige om een bijeenkomst te organiseren. Er
worden eerst voorbereidende gesprekken gevoerd met zowel de minderjarige als het slachtoffer
zodat beide partijen de gelegenheid krijgen om de gepleegde feiten te omschrijven en een
formele bemiddeling te organiseren. Vervolgens vindt een bijeenkomst tussen de minderjarige
en het slachtoffer plaats, met als doel de gevolgen van het incident inzichtelijk te maken en de
verschillende versies van het incident te bespreken. De bemiddelaar speelt hierin een actieve
rol en streeft ernaar tot een afspraak te komen die een vergoeding of verontschuldiging van
31 Zie ook Lynch, N., “Restorative Justice through a Children’s Rights Lens” (2010) 18(2) International Journal of Children’s
Rights 161
32 Nationaal rapport Italië: JODA Juvenile Offenders Detention Alternative in Europe (JUST/2013/JPEN/AG/4573)
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de minderjarige aan het slachtoffer inhoudt. Het resultaat van de bemiddeling wordt naar
de rechterlijke instantie gestuurd. Hierbij wordt, zonder dat de bemiddeling in detail wordt
beschreven, aangegeven of het resultaat van de bemiddeling positief of negatief was of dat dit
niet duidelijk was.

Evaluatie en beoordeling
Een good practices met betrekking tot deze maatregel die mogelijk overdraagbaar is, is de rol van
de bemiddelaar. De bemiddelaar draagt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de
bemiddeling. De positieve aspecten van deze rol zijn:

•

De acceptatie van de betrokken partijen door te zorgen dat zowel het slachtoffer als de
minderjarige hun standpunt bekend kunnen maken en hun lijden kunnen uiten;

•

De mogelijkheid om de communicatie tussen de betrokken partijen te herstellen door prioriteit te geven aan vertrouwelijkheid en de toepassing van een indirecte maatregel;

•

De mogelijkheid om tussen de partijen te bemiddelen, zonder te oordelen of te analyseren;

•

Het behoud van onpartijdigheid en neutraliteit in de relatie met de betrokkenen bij de
bemiddeling.

De relevantie, effectiviteit, efficiëntie en impact van deze maatregel zijn bij evaluaties voldoende
bevonden. De duurzaamheid en de overdraagbaarheid van deze maatregel en de mogelijkheid
om de bevindingen van de maatregel in good practices te vertalen, hebben gemiddeld gescoord.

YOUTH CONFERENCING – NOORD-IERLAND33

Youth Conferencing is één van de belangrijkste herstelgerichte benaderingen van
jeugdcriminaliteit in Noord-Ierland. Een Youth Conference Order kan door de kinderrechter
worden uitgesproken. Het doel van de Youth Conferencing is om tijdens één of meerdere
bijeenkomsten een actieplan op te stellen om het criminele gedrag van de minderjarige aan
te pakken en een schadeloosstelling overeen te komen. Voordat het actieplan kan worden
uitgevoerd, moet de minderjarige toestemming hebben gegeven. De doelen van dit programma
zijn onder meer:

•

Een vermindering van recidive bij de betrokken minderjarigen;

•

Het slachtoffer actief bij het herstelproces betrekken;

33 Nationaal rapport Noord-Ierland: JODA Juvenile Offenders Detention Alternative in Europe (JUST/2013/JPEN/AG/4573)
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•

De minderjarigen aanmoedigen om de gevolgen van hun crimineel gedrag in te zien en verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden;

•

Een plan voor de minderjarigen opstellen, waarin een aantal elementen zitten, zoals bijvoorbeeld een verontschuldiging aan het slachtoffer, schadeloosstelling of vergoeding voor
de schade die door de gepleegde feiten is veroorzaakt of deelname aan een bepaalde activiteit.

Youth Conferences verlopen volgens bepaalde regels en worden door een conferentiecoördinator
gecoördineerd. De Youth Conference-coördinator, de minderjarige, een geschikte volwassene
die de minderjarige vergezelt en een politieagent moeten bij de Youth Conferences aanwezig
zijn. Ook het slachtoffer, de wettelijke vertegenwoordigers en andere personen die een zinvolle
bijdrage aan het proces kunnen leveren, kunnen bij de Youth Conferences aanwezig zijn.
Denk hierbij aan maatschappelijk werkers, reclasseringsambtenaren, gezinsleden, vrienden of
leraren. Deze bijeenkomsten geven het slachtoffer, of een vertegenwoordiger van het slachtoffer,
de gelegenheid om de minderjarige dader te ontmoeten en hem of haar te confronteren met
de gevolgen van de gepleegde feiten. Het slachtoffer is niet verplicht om de bijeenkomst bij te
wonen. Het actieplan kan bestaan uit een schriftelijke of mondelinge verontschuldiging aan het
slachtoffer, een vergoeding of schadeloosstelling voor het slachtoffer, leer- en taakstraffen, een
straat- of gebiedsverbod, het volgen van een opleiding, toezicht, begeleiding of behandeling van
de minderjarige. In het plan kan ook een periode van vrijheidsbeneming aan de minderjarige
worden opgelegd. Het plan moet op de individuele omstandigheden van de minderjarige worden
afgestemd. De minderjarige moet met de uitvoering van het Youth Conference Plan akkoord
gaan. Uiteindelijk wordt het plan ter goedkeuring naar de kinderrechter gestuurd. De rechtbank
stelt bij het opstellen van een Youth Conference Order een maximale duur van twaalf maanden
vast voor de uitvoering ervan.
Als de minderjarige niet aan de voorwaarden van het Youth Conference Plan voldoet, moet hij
of zij opnieuw voor de rechter verschijnen.

Evaluatie en beoordeling
Evaluaties van de Youth Conference Order zijn over het algemeen positief. De Youth Conference
Orders hebben tot een aanzienlijke vermindering van het recidivepercentage bij de betrokken
minderjarigen geleid ten opzichte van minderjarigen die een vrijheidsbenemende straf opgelegd
kregen. Drie van de belangrijkste voordelen van de Youth Conference Order zijn naar verluidt
dat het crimineel gedrag wordt teruggedrongen, dat het kosteneffectief is en dat het slachtoffer
wordt ondersteund.
Het Youth Justice Review Team heeft de volgende sterke punten vastgesteld, die verband houden
met de Youth Conference Order:

•

Jeugddelinquenten zien het verband tussen de door hen gepleegde feiten, de gesprekken
tijdens de conferentie en het plan dat wordt opgesteld en overeengekomen;

•

Minderjarigen zijn verplicht om deel te nemen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun
daden;
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•

Conferentiecoördinatoren zijn goed opgeleid en professioneel;

•

De re-integratie van minderjarigen wordt bevorderd doordat ze een taakstraf moeten uitvoeren en op die manier dus een “goede daad” moeten stellen.

Daarbij heeft het Youth Justice Review Team op een aantal verbeterpunten van de maatregel
gewezen, waaronder zorgen dat slachtoffers vaker deelnemen aan de bijeenkomsten, zorgen
dat de resultaten evenredig zijn met de gepleegde feiten, de tijd tussen de arrestatie en de
afsluiting van de conferentie verkorten en zorgen dat coördinatoren zaken naar eigen inzicht
teruggeven aan de rechtbank wanneer dit wenselijk wordt geacht.

YOUTH ENGAGEMENT CLINICS – NOORD-IERLAND34
De Youth Engagement Clinics werden bij wijze van proef in 2012 in Noord-Ierland ingevoerd
als onderdeel van de voorbereiding voor de invoering van de ‘Statutory Time Limits for juvenile
justice cases’. Vervolgens werden de Youth Engagement Clinics in 2014 in heel Noord-Ierland
uitgerold. Deze clinics werden gezien als een manier om minderjarigen, die van minder ernstige
feiten waren beschuldigd, in staat te stellen om snellere en beter geïnformeerde beslissingen te
nemen over het wel of niet aanvaarden van een alternatieve maatregel. Dit was een onderdeel
van de algemene doelstelling om de doorlooptijden te verkorten, aangezien veel minderjarigen
pas met alternatieve maatregelen akkoord gaan nadat de zaak voor de rechter is gebracht. De
doelen van de Youth Engagement Clinics zijn onder meer:

•

Minderjarigen, die minder ernstige feiten hebben gepleegd, in een eerder stadium buiten
het strafrecht houden door hen aan herstelmaatregelen of alternatieve maatregelen te laten deelnemen;

•

Minderjarigen die van een misdrijf worden beschuldigd, helpen om beter geïnformeerde
beslissingen te nemen;

•

Doorlooptijden verkorten van zaken met minderjarigen die niet geschikt zijn voor buitengerechtelijke afdoening;

•

De voordelen van de opgelegde maatregel voor de re-integratie en het herstel bevorderen,
door te zorgen dat zaken waarbij minderjarigen zijn betrokken zo snel mogelijk worden
afgehandeld.

Om aan dit programma te kunnen deelnemen, moet de minderjarige ouder dan tien jaar en
jonger dan achttien jaar oud zijn op het moment van de gepleegde feiten, mogen de feiten geen
misdrijf zijn en mag de minderjarige niet door de politie als veelpleger worden beschouwd. De
clinics worden georganiseerd door jeugdspecialisten van de PSNI of het Youth Justice Agency
die in herstelpraktijken zijn getraind. Tijdens de clinics worden de aard van de zaak en de
34 Nationaal rapport Noord-Ierland: JODA Juvenile Offenders Detention Alternative in Europe (JUST/2013/JPEN/AG/4573)
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beschikbare opties uitgelegd. De minderjarige kan alleen een alternatieve maatregel opgelegd
krijgen als hij of zij de strafbare feiten heeft bekend. De minderjarige en zijn of haar ouder(s) of
voogd(en) worden voorafgaand aan de clinics over de inhoud van de procedure en het tijdstip van
de clinic geïnformeerd en worden ingelicht over hun recht om een advocaat naar de clinic mee te
brengen. Als de minderjarige geen volledige schuldbekentenis heeft gedaan, is de aanwezigheid
van deze wettelijke vertegenwoordiger verplicht. Voorafgaand aan de afspraak komen de Youth
Diversion Officer en de Youth Conference Coördinator ook samen om te bespreken of het gepast
is de minderjarige door te verwijzen voor extra ondersteuning in het geval dat de alternatieve
maatregel wordt goedgekeurd. Tijdens de clinic krijgen de minderjarige en de volwassene of
wettelijke vertegenwoordiger die hem of haar vergezelt, te horen welke alternatieve maatregel
wordt aangeboden en waarop dit is gebaseerd. De minderjarige krijgt hierna de ruimte om
het aanbod te overwegen en wel of niet te besluiten of de zaak voor de kinderrechter komt.
Maatregelen die tijdens de clinic kunnen worden opgelegd als de minderjarige schuld heeft
bekend, zijn Diversionary Youth Conferences, Informed Warnings en Restorative Cautions. Als
een Diversionary Youth Conference wordt opgelegd, wordt een Conference Plan opgesteld dat
door de minderjarige moet worden uitgevoerd. Als één van de andere twee maatregelen wordt
opgelegd, kan de politieagent ook besluiten verdere ondersteuning en een verwijzing naar een
hulpverleningsinstantie te geven.

Evaluatie en beoordeling
Een evaluatie van het initiatief in 2013 heeft aangetoond dat het aantal minderjarigen dat voor
de rechter moest verschijnen was afgenomen en dat zaken sneller werden afgehandeld. Er
werd vastgesteld dat het vroeg identificeren van behoeften, snel afhandelen van zaken en de
gezamenlijke aanpak van de Youth Justice Agency en de PSNI van belang zijn geweest voor
deze effecten. Uit de evaluatie bleek ook dat dit initiatief minderjarigen stimuleerde om na
te denken over wat ze hadden gedaan en wat de gevolgen zouden zijn als ze crimineel gedrag
blijven vertonen. Daarbij is het van groot belang dat de strafrechtorganisaties door het initiatief
inzicht hebben gekregen in de oorzaken van het crimineel gedrag. Door dit inzicht werden de
strafrechtorganisaties in staat gesteld om de minderjarigen, indien nodig, door te verwijzen
naar hulpverleningsinstanties.
Daarentegen werd er ook een aantal zorgen geuit over de voorwaarde dat minderjarigen
schuld moeten bekennen voordat ze toegang krijgen tot deze buitengerechtelijke afdoening,
de bewustwording van minderjarigen van de gevolgen van een schuldbekentenis en het belang
van wettelijke vertegenwoordiging.
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HALT – NEDERLAND35
Eén van de meest gebruikte herstelgerichte maatregelen in Nederland, is het HALT-programma.
Minderjarigen kunnen door de politie of de officier van justitie naar het HALT-programma worden
doorverwezen als een vorm van buitengerechtelijke afdoening. Het HALT-programma is een
maatregel waarbij vroeg wordt ingegrepen om de minderjarige buiten het strafrecht te houden.
Het programma wordt toegepast bij kleine overtredingen of misdrijven die niet ernstig zijn van
aard. Ouders spelen in dit proces een belangrijke rol. De doelen van het HALT-programma zijn:

•

Het voorkomen, beperken en bestraffen van jeugdcriminaliteit en het verhogen van de
openbare veiligheid;

•

Minderjarigen en hun gezin bewust maken van gepast gedrag en sociale normen;

•

De minderjarige buiten het formele strafrecht houden;

•

De ouders betrekken en zorgen dat ze door hun deelname aan het programma een belangrijke rol spelen;

•

Herstelgerichte benaderingen gebruiken, bijvoorbeeld een gesprek over de gepleegde feiten
met de minderjarige en zijn of haar gezin, een verontschuldiging, een schadevergoeding, het
uitvoeren van leeropdrachten of het opleggen van een taakstraf

De HALT-medewerker, de minderjarige, zijn of haar ouders en, indien dit is overeengekomen,
het slachtoffer van de gepleegde feiten zijn bij het proces betrokken. De verantwoordelijkheid
voor de maatregel ligt bij de officier van justitie. Het proces bestaat uit gesprekken tussen de
betrokken partijen en een overeenkomst tot schadeloosstelling of een verontschuldiging aan
het slachtoffer. Het kan ook bestaan uit leeropdrachten en soms het opleggen van een taakstraf.
Tegenwoordig blijkt dat ook zwaardere zaken naar HALT worden doorverwezen.

Evaluatie en beoordeling
Het HALT-programma is tweemaal geëvalueerd, in 2006 en 2013. Als gevolg van deze evaluaties
wordt het HALT-programma voortgezet. De resultaten van de evaluaties hebben geleid tot
wijzigingen aan de HALT-procedure, om te zorgen dat de gewenste resultaten met bepaalde
doelgroepen van minderjarigen worden bereikt. De procedure is na deze evaluaties vernieuwd
en op dit moment wordt er extra aandacht besteed aan de uitvoering van herstelgerichte
benaderingen binnen deze maatregel.

35 Nationaal rapport Nederland: JODA Juvenile Offenders Detention Alternative in Europe (JUST/2013/JPEN/AG/4573)
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CONCLUSIE
De besproken voorbeelden van good practices laten zien welke verschillende herstelgerichte
benaderingen kunnen worden gebruikt om crimineel gedrag van minderjarigen aan te pakken. De
voorbeelden uit Italië, Noord-Ierland en Nederland geven het gebruik van herstelmaatregelen in
verschillende wettelijke kaders weer. Er kan met name worden vastgesteld dat een systematische
benadering van herstelpraktijken, met de betrokkenheid van bekwame beroepsbeoefenaars,
essentieel is voor een succesvolle toepassing van herstelmaatregelen. Een belangrijk voordeel
van herstelprocessen is dat het slachtoffer van de gepleegde feiten vaak bij de maatregel wordt
betrokken. Dit heeft niet alleen duidelijke voordelen voor het slachtoffer van de gepleegde feiten,
maar ook voor de minderjarige. Vooral met betrekking tot zijn of haar verantwoordingsplicht,
het nemen van verantwoordelijkheid voor zijn of haar daden en het krijgen van een beter begrip
van de gevolgen van zijn of haar gedrag is dit van groot belang. Het opstellen van een plan voor
de minderjarige als onderdeel van dergelijke herstelprocessen zorgt voor een gestructureerde
en doordachte follow-up van de eerste herstelgerichte conferentie of maatregel. Bij een
herstelmaatregel kan een soort van verontschuldiging of schadeloosstelling aan het slachtoffer
worden aangeboden en is er ruimte voor het aanpakken van andere problemen die eventueel
de oorzaak voor het crimineel gedrag zijn.

3.3.5 Zorgmaatregelen bij voorlopige hechtenis
Terwijl een aantal van de alternatieve maatregelen, die reeds in de bovenstaande tekst werden
uiteengezet, zowel tijdens de fase van het vooronderzoek als bij de veroordeling kunnen worden
toegepast, is een ander belangrijk soort van alternatieven specifiek gericht op het beperken
van het aantal gevallen van voorlopige hechtenis. Dit wordt beoogd met behulp van regelingen
die borgtocht ondersteunen. Deze maatregelen zijn vooral van belang wanneer een rechter
besluit dat de minderjarige zijn of haar proces in voorlopige hechtenis moet afwachten. De
borgtochtregelingen en andere maatregelen bieden in deze gevallen een belangrijk alternatief,
zodat vrijheidsbeneming alleen wordt toegepast als uiterste maatregel. Deze maatregelen zijn
ook erg belangrijk in het licht van het hoge aantal minderjarigen dat in Europa in voorlopige
hechtenis zit.
Van deze maatregelen in Europa zijn er een aantal voorbeelden te vinden. We bespreken
hieronder twee specifieke voorbeelden van good practices, met elk een andere benadering. Dit
zijn:

•

YJA Bail Support Scheme – Noord-Ierland

•

Forensische pleegzorg – Nederland
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YJA BAIL SUPPORT SCHEME – NOORD-IERLAND36
Bail Support Schemes zijn erop gericht om minderjarigen te helpen de voorwaarden van hun
borgtocht na te komen, zodat ze niet als gevolg van een schending van deze voorwaarden
alsnog in voorlopige hechtenis worden genomen. Dit is met name van belang omdat borgtocht
alleen bij de ernstigste zaken mag worden geweigerd en omdat men zich zorgen maakt dat
het Woodlands Juvenile Justice Centre steeds vaker als een centrum voor minderjarigen in
voorarrest wordt gebruikt. De doelen van het Bail Support Scheme zijn onder meer:

•

Dienstverlening aan minderjarigen, die hun proces of straf afwachten, dat erop gericht is
om hen te helpen aan de voorwaarden van de borgtocht te voldoen zodat zij de borgtocht
met succes voltooien;

•

Ondersteuning en diensten leveren die aansluiten bij de omstandigheden van de minderjarige, het vermeende strafbare feit en de redenen voor weigering van borgtocht;

•

Acceptabele alternatieven voor voorlopige hechtenis van minderjarigen bieden door eventuele bezwaren tegen de borgtocht te weerleggen;

•

De tijd die minderjarigen in voorlopige hechtenis doorbrengen verkorten;

•

Recidive tijdens de borgtocht voorkomen;

•

Minderjarigen, indien nodig, helpen om bij de zittingen van de rechtbank aanwezig te zijn.

De regeling is bedoeld om minderjarigen, van wie de borgtocht mogelijk wordt geweigerd,
een geïndividualiseerd programma aan te bieden. Het team dat deze regeling beheert, is ook
betrokken bij de beoordeling van de borgtocht en legt indien nodig rapporten aan de rechtbank
voor. De regeling bestaat uit vier fasen. De eerste fase is de beoordeling van de borgtocht (Bail
Assessment), waarin per geval wordt bepaald of een steunprogramma voor borgtocht geschikt is
en waarbij op eventuele bezwaren van de rechter wordt ingegaan. De tweede fase van de regeling
is gericht op de werkzaamheden van de rechtbank (Court Work). Er wordt een rapport voor de
rechter voorbereid, waarin staat vermeld hoe geschikt de minderjarige voor de regeling is en welk
steunprogramma zal worden aangeboden. Bovendien moet er een medewerker ter beschikking
van de rechtbank staan om op eventuele vragen van de minderjarige te antwoorden en de
gevolgen van niet-naleving van het programma aan de minderjarige uit te leggen. De derde fase
is de deelname (Entry) aan het programma. Indien de rechter akkoord gaat met de deelname
van de minderjarige aan het Bail Support Scheme, wordt een eerste contractbijeenkomst
georganiseerd met de minderjarige en zijn of haar ouder(s) of verzorger(s). In deze bijeenkomst
wordt het programma, met inbegrip van de gevolgen van niet-naleving, door de medewerker
uitgelegd. De minderjarige en zijn of haar ouder(s) of verzorger(s) moeten vervolgens samen
met de medewerker een overeenkomst ondertekenen. De vierde fase van de regeling is het
contact (Contact) met de minderjarige. Minimaal drie keer per week vindt contact met de
minderjarige plaats. Het programma voor de minderjarige kan onder meer bestaan uit toegang
tot opleidingen, onderwijs en werkgelegenheid en programma’s voor sociale vaardigheden of
36 Nationaal rapport Noord-Ierland: JODA Juvenile Offenders Detention Alternative in Europe (JUST/2013/JPEN/AG/4573)

maatregelen op het gebied van gezondheid of drank- en drugsmisbruik. Regelmatig vinden er
huisbezoeken plaats of is er contact met een verzorgingshuis. De minderjarige en zijn of haar
ouder(s) of verzorger(s) kunnen ook herinneringen over zittingen van de rechtbank ontvangen,
als het risico bestaat dat de minderjarige niet komt opdagen.

Evaluatie en beoordeling
Een evaluatie van het Bail Support Scheme in 2006 heeft aangetoond aan dat de regeling
succesvol was. In 98% van de gevallen werd het voorstel tot borgtocht door de rechter aanvaard.
De regeling heeft er ook toe geleid dat minderjarigen in voorlopige hechtenis meer kans hadden
om op borgtocht te worden vrijgelaten. Slechts 6% van de deelnemers aan de regeling hebben
een vrijheidsbenemende straf opgelegd gekregen.

FORENSISCHE PLEEGZORG – NEDERLAND37
Forensische pleegzorg is een alternatieve maatregel die sinds 2014 in Nederland als proefproject
wordt toegepast. In 2015 en 2016 is het project voortgezet. De forensische pleegzorg biedt
een alternatief voor voorlopige hechtenis en kan door een rechter als voorwaarde voor de
opschorting van een vrijheidsbenemende maatregel voor maximaal drie maanden worden
opgelegd. Het kan bijvoorbeeld worden opgelegd als een minderjarige verdachte niet meteen
naar huis kan vanwege problemen binnen het gezin. De minderjarige wordt gedurende een
bepaalde periode in een speciaal getraind pleeggezin geplaatst. De maatregel wordt uitgevoerd
door de organisatie Spirit in samenwerking met justitiele jeugdinrichtingen. De kerndoelen van
forensische pleegzorg zijn onder meer:

•

Voorkomen dat een minderjarige bij verder crimineel gedrag betrokken raakt;

•

Het recidiverisico verlagen;

•

Beroep doen op een pleeggezin en maatschappelijk werker om de minderjarige te helpen
zijn of haar gedrag te veranderen;

•

Het gezin bij de maatregel betrekken en de ouders bij de opvoeding van de minderjarige
ondersteunen;

•

Door een plaatsing binnen de pleegzorg voorzien in een alternatieve plaatsing buiten de
detentiecentra voor minderjarigen;

•

De minderjarige naar huis te laten terug keren.

37 Nationaal rapport Nederland: JODA Juvenile Offenders Detention Alternative in Europe (JUST/2013/JPEN/AG/4573)
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Tijdens de plaatsing van de minderjarige bij het pleeggezin, gaat de minderjarige naar school
en wordt hij of zij begeleid door een persoonlijke coach. Wanneer de minderjarige tijdens
vakanties niet naar school hoeft te gaan, wordt een dagprogramma georganiseerd en gevolgd.
Het is ook mogelijk dat de minderjarige in deze periode therapie krijgt. Daarnaast kan het gezin
van de minderjarige worden betrokken in het programma. Ouders kunnen indien nodig een
behandeling krijgen of begeleid worden bij de opvoeding van hun kinderen om te voorkomen
dat de minderjarige opnieuw bij strafbare feiten betrokken raakt. Forensische pleegzorg biedt
een individuele aanpak van minderjarigen en wordt in samenwerking met het gezin en de
school toegepast. Het biedt minderjarigen ook mogelijkheden om hun vrije tijd op een positieve
manier en met “positieve vrienden” door te brengen, als alternatief voor negatieve invloeden
van leeftijdsgenoten. Het uiteindelijke doel van forensische pleegzorg is om de minderjarigen
naar hun eigen huis en gezin te laten terugkeren.

Evaluatie en beoordeling
Deze maatregel werd in 2014 en 2015 als proefprogramma uitgevoerd. Bij een eerste onderzoek
naar deze maatregel door de Universiteit van Amsterdam zijn al positieve eerste resultaten
vastgesteld. Als gevolg hiervan heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie besloten het project
na 2015 voort te zetten. Het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam heeft aangetoond
dat minderjarigen gemotiveerder waren om hulp te aanvaarden en minder probleemgedrag
vertoonden. Ook bleek dat de ouders van de betrokken minderjarigen minder stress ervaarden.
Uit evaluaties is gebleken dat de relevantie, efficiëntie en impact van het programma toereikend
zijn. De overdraagbaarheid en de mogelijkheid om de bevindingen van de evaluatie in good
practices te vertalen, hebben gemiddeld gescoord. De duurzaamheid van het programma heeft
daarentegen onvoldoende gescoord.

CONCLUSIE
Het duidelijke voordeel van steunmaatregelen bij voorlopige hechtenis, zoals de borgtochtregeling
in Noord-Ierland en de forensische pleegzorg in Nederland, is dat minderjarigen een laatste
kans krijgen om voorlopige hechtenis te vermijden. Dit is met name belangrijk omdat het
aantal minderjarigen in voorlopige hechtenis in vrijwel alle Europese rechtsgebieden nog steeds
zorgen baart. Deze maatregelen bieden de rechter een belangrijk alternatief en een manier
om het opsluiten van minderjarigen waar mogelijk te vermijden. Uit de hierboven besproken
voorbeelden van good practices kan worden afgeleid dat dit gemeenschappelijk probleem op
zeer verschillende manieren kan worden aangepakt. Dit kan bijvoorbeeld door te zorgen voor
gestructureerd, intensief toezicht in de gemeenschap, of door de minderjarige in een speciaal
ondersteund pleeggezin te plaatsen dat ook intensieve ondersteuning kan bieden. Deze soorten
intensieve steunmaatregelen kunnen, in welke vorm dan ook, voor de minderjarige een
waardevolle kans zijn om vrijheidsbeneming tijdens het vooronderzoek te vermijden, terwijl
dit anders noodzakelijk zou zijn.
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HOOFDSTUK IV
ALTERNATIEVEN VOOR VRIJHEIDSBENEMING EN LOBBY
4.1 Inleiding
De good practices die worden vernoemd in deel II, vertegenwoordigen enkele belangrijke
voorbeelden van de praktische toepassing en uitvoering van alternatieven voor vrijheidsbeneming
in verschillende Europese rechtsgebieden. Om het aantal en de soorten alternatieven voor
vrijheidsbeneming in elk rechtsgebied te verhogen, moeten deze worden bepleit. Dit is niet
alleen nodig om dit soort alternatieven te ontwikkelen, maar ook om het gebruik ervan zoveel
mogelijk te bevorderen.
Er zijn echter een aantal uitdagingen en belemmeringen die moeten worden overwonnen voordat
deze alternatieve maatregelen zoveel mogelijk in de gemeenschap kunnen worden toegepast.
In dit deel wordt daarom kort ingegaan op enkele van de belangrijkste uitdagingen voor het
gebruik van alternatieven voor vrijheidsbeneming en worden een aantal lobbystrategieën
voorgesteld, die belangrijk kunnen zijn om de uitdagingen te overwinnen.

4.2 Lobby voor alternatieven voor vrijheidsbeneming
4.2.1 Uitdagingen bij het bevorderen van de toepassing van alternatieve maatregelen
Ondanks het brede scala aan beschikbare alternatieve straffen, blijft het bevorderen van een
maximaal gebruik van deze straffen nog steeds een uitdaging. Daarom vereist dit een sterk
pleidooi voor het vaker toepassen van alternatieve maatregelen en duidelijke en positieve
stappen op nationaal niveau in alle rechtsgebieden om ervoor te zorgen dat vrijheidsbeneming
daadwerkelijk als uiterste maatregel wordt gehanteerd. Een belangrijke uitdaging die moet
worden aangegaan, is het aanmoedigen van zowel de rechterlijke instanties als andere instanties
met beslissingsbevoegdheid binnen nationale jeugdstrafrechtstelsels, om zoveel mogelijk van
alternatieve maatregelen gebruik te maken. In veel landen wordt vrijheidsbeneming, zelfs
bij kleine overtredingen, nog steeds als een centrale straf voor minderjarigen gehanteerd en
wordt er bij het straffen van minderjarigen nog steeds uitgegaan van vergelding. Een gebrek
aan vertrouwen bij de rechterlijke of andere besluitvormers kan de realisatie van het beginsel
dat vrijheidsbeneming alleen als uiterste maatregel mag worden gehanteerd, serieus in gevaar
brengen.
Deze uitdaging laat zien dat er behoefte is aan een sterke feitelijke onderbouwing die het
gebruik van alternatieve maatregelen ondersteunt. Om besluitvormers van de effectiviteit van
alternatieve maatregelen te overtuigen, is overtuigend feitenmateriaal nodig dat de voordelen
van dit soort maatregelen aantoont. Het huidige gebrek aan overtuigend feitenmateriaal
op dit gebied is daarom een volgende belangrijke uitdaging die moet worden aangepakt.
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Hiervoor moet onderzoek naar het gebruik van alternatieve maatregelen op nationaal niveau
worden aangemoedigd. Een andere belemmering in veel rechtsgebieden is het ontbreken
van goede systemen voor gegevensverzameling. Daarom moeten er solide systemen voor
gegevensverzameling komen die evaluaties mogelijk en zinvol maken. Om een maximale
toepassing van alternatieve maatregelen binnen de jeugdstrafrechtstelsels te bereiken, dient
een betere gegevensverzameling daarom prioriteit te zijn. Wanneer een nieuwe alternatieve
maatregel is ontwikkeld, moet deze worden gecontroleerd en geëvalueerd en dient de impact van
de maatregel op minderjarigen te worden beoordeeld. Minstens even belangrijk is het regelmatig
evalueren van bestaande alternatieve maatregelen om hun effectiviteit te beoordelen. Ook de
evaluatiemethoden moeten streng worden gecontroleerd. Buiten statistische gegevens over de
resultaten op basis van recidive, moet bijvoorbeeld ook worden gekeken naar de naleving van
internationale normen en richtlijnen.
Het kan een uitdaging zijn om te waarborgen dat er toereikende middelen beschikbaar zijn om
de alternatieve maatregelen goed te kunnen uitvoeren. Het gerecht zal veel minder vertrouwen
hebben in een maatregel waarvoor onvoldoende middelen beschikbaar zijn. Ontoereikende
of onvoldoende middelen kunnen ervoor zorgen dat een alternatief, hoe positief het ook is,
onmogelijk effectief in de praktijk kan worden toegepast. De lobby moet daarom vooral zijn
gericht op het zorgen dat binnen de jeugdstrafrechtstelsels voldoende middelen aan deze
alternatieve maatregelen worden toegewezen.
Een kwestie die hiermee samenhangt, is de toegankelijkheid van deze alternatieve maatregelen.
Een alternatieve maatregel kan pas worden toegepast wanneer deze voor alle minderjarigen
beschikbaar is. Vooral bij minderjarigen die buiten grote stedelijke gebieden wonen, kan dit een
probleem vormen. Leer- en taakstraffen kunnen alleen worden opgelegd als de minderjarige er
redelijke toegang toe heeft. Daarom moet tijdens de ontwikkeling van alternatieve maatregelen
bijzondere aandacht worden besteed aan de toegankelijkheid voor alle minderjarigen die
hiervoor in aanmerking kunnen komen. Alternatieve maatregelen mogen immers niet alleen
voor minderjarigen in grote stedelijke gebieden toegankelijk zijn.
Een andere uitdaging waarmee rekening moet worden gehouden, is de perceptie van het publiek,
beleidsmakers en mogelijk ook rechters en besluitvormers, dat deze alternatieve maatregelen
een “zachte aanpak” zijn.38 Deze perceptie moet direct worden aangepakt. Eén manier om dit te
doen is door zoveel mogelijk gebruik te maken van herstelprocessen. Hoewel dit alleen mogelijk
is als zowel de minderjarige en het slachtoffer meewerken, kan deze verzoeningsmethode
deze perceptie misschien weerleggen. Leer- en taakstraffen kunnen zelfs veel zwaardere eisen
hebben dan vrijheidsbenemende maatregelen en kunnen verderstrekkende gevolgen hebben op
het leven van minderjarigen en langer duren. Geconstateerd is dat de eisen van de alternatieve
maatregelen binnen Europa sterk variëren. Bijzonder grote verschillen zijn duidelijk zichtbaar
in het maximum aantal uren waarbinnen een straf moet worden uitgevoerd: van 30 uur in
België tot 240 uur in Noord-Ierland.39 Deze factoren alleen al moeten aan het licht worden
gebracht om de perceptie dat alternatieve maatregelen een “zachte aanpak” en geen echte straf
zijn, te weerleggen.

38 Zie ook Penal Reform International & Interagency Panel on Juvenile Justice, Ten-Point Plan for Fair and Effective Criminal Justice for Children (Londen: Penal Reform International, 2012) beschikbaar op www.penalreform.org
39 Pruin, I., IJJO Green Paper on Child-Friendly Justice: The Evaluation of the Implementation of International Standards in European Juvenile Justice Systems (Brussel: International Juvenile Justice Observatory, november 2011) op p. 22
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Het is een grote uitdaging om efficiënte systemen te ontwikkelen voor de toepassing van
alternatieve maatregelen en ervoor te zorgen dat de verschillende betrokken professionals,
instanties en vrijwilligersgroepen effectief samenwerken. Jeugdrechtprofessionals moeten
zich bovendien verder specialiseren en training volgen om alternatieve straffen te kunnen
aanbieden en toepassen. Niet alleen zullen besluitvormers bewust moeten worden gemaakt
van de beschikbaarheid van alternatieve maatregelen, ook zal er goed opgeleid personeel
beschikbaar moeten zijn om de maatregelen effectief en succesvol uit te voeren. Door deze
multidisciplinaire aanpak vaker toe te passen, kunnen de uitdagingen worden overwonnen.
Maar het is echter een uitdaging op zich,om dit te bereiken naast het ontwikkelen van goede
systemen. Ook het handhaven en bevorderen van werk met vrijwilligers en het aanwenden van
andere beschikbare hulpbronnen uit de gemeenschap, zal binnen een effectief systeem van
alternatieve maatregelen belangrijk zijn.

4.2.2 De maximale toepassing van alternatieve maatregelen bevorderen
Beleidsmakers en wetgevers op nationaal niveau moeten bewust worden gemaakt van de soorten
maatregelen die in andere landen worden gebruikt om vrijheidsbeneming van minderjarigen
te vermijden. Effectieve maatregelen voor het criminele gedrag van minderjarigen moeten
worden bevorderd, vooral deze waarvan is bewezen dat ze tot een vermindering van recidive
leiden. De uitdagingen die in het vorige deel werden aangehaald, moeten worden aangepakt
om het gebruik van deze maatregelen te laten toenemen. Daarnaast is lobbyen belangrijk om
het gebruik ervan te bevorderen. In dit deel worden hiervoor een aantal strategieën besproken.

EEN STERKE JURIDISCHE BASIS VOOR HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVEN
Als basis moet in elk rechtsgebied het gebruik van alternatieven voor vrijheidsbeneming
wettelijk worden verankerd. Dit vereist enerzijds dat een reeks van verschillende soorten
alternatieve maatregelen een wettelijke grondslag krijgen De North American Council for
Juvenile Justice (NACJJ) heeft de behoefte hieraan benadrukt in de Paper on Making Deprivation
of Liberty a Measure of Last Resort: Promoting Alternatives in North America. Hierin is aangeven
dat er niet alleen een reeks van alternatieve maatregelen beschikbaar moet zijn, maar dat
deze maatregelen ook voor iedereen toegankelijk moeten zijn. De NACJJ heeft met name
benadrukt dat het werken met bepalingen die het mogelijk maken om minderjarigen vanaf een
bepaalde leeftijd bij ernstige feiten als volwassenen te berechten, ertoe kunnen leiden dat deze
minderjarigen niet meer voor alternatieve maatregelen in aanmerking komen. De NACJJ heeft
daarom aanbevolen om dergelijke wettelijke bepalingen te wijzigen zodat minderjarigen ook
daadwerkelijk als minderjarigen worden berecht en zo van de mogelijkheid tot alternatieven
voor vrijheidsbeneming kunnen profiteren.40
Hoewel alternatieve maatregelen in veel rechtsgebieden al in de wetgeving zijn opgenomen,
kan het zijn dat een wetswijziging nodig is om te waarborgen dat deze maximaal beschikbaar
zijn. Daarom moet een reeks van alternatieve maatregelen in de wetgeving zijn opgenomen en
40 North American Council for Juvenile Justice, NACJJ Paper on Making Deprivation of Liberty a Measure of Last Resort:
Promoting Alternatives in North America (North American Council for Juvenile Justice & International Juvenile Justice
Observatory) op p. 2-3
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moet worden overwogen om de wetten die de toegang van minderjarigen tot deze maatregelen
beperken, te wijzigen. Daarnaast kan het helpen om de positie van alternatieve maatregelen
binnen de wetgeving te verstevigen. Bijvoorbeeld door het opnemen van een expliciete eis dat
vrijheidsbeneming alleen als uiterste maatregel mag worden gehanteerd of dat besluitvormers
moeten nagaan of een alternatieve maatregel kan worden opgelegd voordat tot een
vrijheidsbenemende maatregel wordt overgaan.

NIEUWE ALTERNATIEVEN VOOR VRIJHEIDSBENEMING ONTWIKKELEN
Om alternatieve maatregelen breder in te kunnen zetten, moeten er nieuwe soorten alternatieve
maatregelen ontwikkeld worden en beschikbaar zijn. De beschikbaarheid van verschillende
soorten alternatieve maatregelen is vooral van belang om besluitvormers aan te moedigen
deze maatregelen toe te passen en hen in staat te stellen rekening te houden met de mate
waarin deze maatregelen aansluiten bij de individuele behoeften van minderjarigen. Bij het
ontwerpen van alternatieven voor vrijheidsbeneming is het van belang dat de ontwikkeling
van nieuwe ideeën wordt gestimuleerd. Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind beveelt
in General Comment nr. 10 aan om alternatieve maatregelen voor vrijheidsbeneming aan te
passen en te ontwikkelen zodat deze aansluiten bij de cultuur en traditie van het betreffende
land.41 Het is vooral belangrijk om voort te bouwen op de praktijk in andere rechtsgebieden,
vooral als die maatregelen al met succes zijn geëvalueerd. Daarnaast is het van belang om er
rekening mee te houden, dat de nationale context vaak een belangrijke rol speelt in het wel of
niet slagen van een bepaalde maatregel. Ook in het nieuwe rechtsgebied moet de effectiviteit
van de overgenomen maatregel daarom worden geëvalueerd. Daarbij is er ook behoefte aan een
individuele beoordeling en planning van alternatieven, waarbij rekening wordt gehouden met
de behoeften en kenmerken van de betrokken minderjarigen.42
In het bijzonder moet er rekening worden gehouden met bepaalde categorieën minderjarigen,
zoals meisjes, etnische minderheden of migranten.43 De United Nations Rules for the Treatment
of Female Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (the ‘Bangkok Rules’) vereisen
gender bewustzijn bij de toepassing van dergelijke maatregelen (deel III, regel 57). Deze regels
erkennen de behoefte aan alternatieve maatregelen voor vrouwen die in aanraking komen
met het strafrecht, welke verschillend kunnen zijn van de problemen die mannen ervaren
in het strafrechtsysteem (deel III, regel 60). Daarnaast stellen deze regels de veroordelende
autoriteiten in staat om rekening te houden met verzachtende omstandigheden gezien de
zorgverantwoordelijkheden en typische achtergronden van vrouwen (deel III, regel 61).

41 Algemene opmerking nr. 10 (2007) van het Comité voor de Rechten van het Kind over de rechten van kinderen in
de jeugdrechtspraak, paragraaf 73
42 Moore, M., The European Council for Juvenile Justice White Paper: Save Money, Protect Society and Realise Youth Potential (Brussel:
International Juvenile Justice Observatory, juli 2013) op p. 37-38; Kilkelly, U., IJJO Green Paper on Child-Friendly Justice: Measures
of Deprivation of Liberty for young offenders: how to enrich International Standards in Juvenile Justice and promote alternatives
to detention in Europe (Brussel: International Juvenile Justice Observatory, november 2011) op p. 21-22
43 Moore, M., The European Council for Juvenile Justice White Paper: Save Money, Protect Society and Realise Youth Potential
(Brussel: International Juvenile Justice Observatory, juli 2013) op p. 34
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DE EFFECTIVITEIT VAN ALTERNATIEVE MAATREGELEN METEN
Een uitdaging die al benoemd werd, is het overtuigen van de rechterlijke macht en andere
besluitvormers, dat het gebruik van alternatieve maatregelen een haalbaar en effectief alternatief
is voor vrijheidsbenemende straffen. Om dit te bereiken dienen evaluatiemechanismen en de
verspreiding van informatie over het gebruik van alternatieve maatregelen in verschillende
rechtsgebieden een prioriteit te zijn. Maar geschikte systemen voor het verzamelen van
gegevens over jeugdstrafrechtstelsels ontbreken in heel Europa. Dit gebrek aan toereikende
systemen voor gegevensverzameling is onlangs in de European Council for Juvenile Justice
White Paper benadrukt. Voor sommige landen zijn deze systemen voor gegevensverzameling
zelfs als “volstrekt ontoereikend” beschreven.44
Daarentegen bestaan er internationale richtlijnen die bijdragen aan de aanpak van dit
probleem. UNICEF en het UNODC hebben een handboek voor het meten van indicatoren bij
het jeugdrecht (Manual for the measurement of juvenile indicators) gepubliceerd.45 In dit handboek
is een lijst met vijftien indicatoren opgenomen, aangevuld met gedetailleerde informatie over
elk van deze indicatoren, om de vooruitgang in jeugdstrafrechtstelsels op nationaal niveau te
meten. Het gaat hierbij zowel om kwalitatieve indicatoren als beleidsindicatoren. Dit document
bevat geen indicator die specifiek op het gebruik van alternatieve maatregelen is gericht, maar
indicatoren die bijhouden hoe vaak vrijheidsbenemende maatregelen worden opgelegd en een
vergelijking van dit aantal met het totale aantal minderjarigen dat een maatregel opgelegd
kreeg. Hierdoor kan er een goed beeld worden gevormd van het aantal minderjarigen dat een
alternatieve maatregel opgelegd heeft gekregen. Er is behoefte aan een concrete doelstelling
voor de vermindering van het aantal gedetineerde minderjarigen. De kwantitatieve indicator
kan bij deze doelstelling helpen.
Er is echter ook behoefte aan specifiekere en deugdelijke evaluaties van de verschillende soorten
alternatieve maatregelen die worden gebruikt. Er is opgemerkt dat er op dit moment:
“in veel lidstaten aanzienlijke verbeteringen moeten komen met betrekking tot
het verzamelen, verspreiden en analyseren van gegevens over de werking van
het jeugdstrafrechtstelsel en het effect hiervan op minderjarigen. Er is met name
beperkte informatie beschikbaar over de positieve voorbeelden of good practices uit
de jeugdstrafrecht- en strafrechtstelsels in veel EU-landen. Doordat de bestaande
mechanismen en maatregelen niet naar behoren worden geëvalueerd en de resultaten
van maatregelen niet op grote schaal worden verspreid, houden landen de successen
die ze hebben geboekt grotendeels voor zichzelf.”46
Het is duidelijk dat er in de huidige situatie bewijs uit andere landen moet worden gebruikt
om de effectiviteit van alternatieven voor vrijheidsbeneming bij het aanpakken van crimineel
gedrag aan te tonen en er zo voor te pleiten dat deze maatregelen vaker worden gebruikt.
Deze gegevens moeten vervolgens op nationaal en internationaal niveau worden gebruikt ter
44 Moore, M., The European Council for Juvenile Jus tice White Paper: Save Money, Protect Society and Realise Youth Potential
(Brussel: International Juvenile Justice Observatory, juli 2013) op p. 28
45 UNICEF/UNODC, Manual for measurement of juvenile justice indicators (New York: United Nations Office on Drugs and
Crime, 2006)
46 Kilkelly, U., IJJO Green Paper on Child-Friendly Justice: Measures of Deprivation of Liberty for young offenders: how to enrich
International Standards in Juvenile Justice and promote alternatives to detention in Europe (Brussel: International Juvenile
Justice Observatory, november 2011) op p. 43
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bevordering van het beginsel dat vrijheidsbeneming alleen als uiterste maatregel mag worden
gebruikt en om te kunnen bepalen hoe dit een realiteit kan worden.

DE PUBLIEKE PERCEPTIE VAN ALTERNATIEVE MAATREGELEN AANPAKKEN
Er is ook vastgesteld dat het algemene beeld moet worden veranderd dat alternatieve maatregelen
een “zachte aanpak” zijn. De commentatoren hebben opgemerkt dat het publiek bewust moet
worden gemaakt van de verschillende voordelen van alternatieven voor vrijheidsbeneming en
dat er aandacht moet worden gevraagd voor alternatieve maatregelen in het algemeen.47 Daarom
moet ernaar worden gestreefd om informatie over de praktische toepassing en de voordelen
van alternatieve maatregelen te verspreiden. Met name bewijsmateriaal waaruit blijkt dat
alternatieve maatregelen een positief effect hebben op recidivecijfers bij minderjarigen en het
bewijs dat de kosteneffectiviteit van leer- en taakstraffen ten opzichte van vrijheidsbenemende
straffen aantoont, moet worden benadrukt.
Ook is aangegeven dat het bevorderen van de toepassing van herstelgerichte maatregelen
nuttig kan zijn. Dat is vooral zo omdat herstelgerichte maatregelen het slachtoffer de kans
geven zijn of haar verhaal te doen en daarmee een rol kan spelen in het proces. Daarbij biedt
een herstelgerichte maatregel de minderjarige de mogelijkheid zich te verontschuldigen en
het slachtoffer op de een of andere manier te compenseren of te vergoeden voor de schade die
de gepleegde feiten hebben berokkend. Verder is ook aangetoond dat door de hantering van
herstelprocessen, positieve resultaten en een grotere tevredenheid bij zowel de dader als het
slachtoffer kunnen worden bereikt.48

TOEPASSING VAN ALTERNATIEVEN VOOR VRIJHEIDSBENEMING
Zorgen voor een effectieve toepassing van alternatieve maatregelen is een duidelijk en essentieel
onderdeel van het proces om een maximaal gebruik ervan bij minderjarigen te bevorderen.
Er zijn echter een aantal problemen die moeten worden overwonnen om te waarborgen dat
alternatieve maatregelen effectief worden toegepast.
Om te beginnen moet er worden gepleit voor een sterke politieke betrokkenheid voor het gebruik
van alternatieve maatregelen en de ontwikkeling van strafrechtelijk beleid voor minderjarigen
waarin deze vormen van alternatieve maatregelen centraal staan.49 Om het maximale gebruik
van alternatieven voor vrijheidsbeneming ten volle te kunnen bevorderen, moet ook het succes
van alternatieve maatregelen in andere landen en vooral de kosteneffectiviteit van dergelijke

47 Dünkel, F., Horsfield, P. & Paronsanu (eds.), European Research on Restorative Juvenile Justice (Vol. 1): Research and Selection
of the Most Effective Juvenile Restorative Practices in Europe (Brussel: International Juvenile Justice Observatory; European Council for Juvenile Justice, 2015) op p. 105
48 Chapman, T., Gellin, M., Aertsen, I. & Anderson, M., European Research on Restorative Juvenile Justice (Vol. 1): Protecting
Rights, Restoring Respect and Strengthening Relationships: A European Model for Restorative Justice with Children and Young
People (Brussel: International Juvenile Justice Observatory; European Council for Juvenile Justice, 2015)
49 North American Council for Juvenile Justice, NACJJ Paper on Making Deprivation of Liberty a Measure of Last Resort:
Promoting Alternatives in North America (North American Council for Juvenile Justice & International Juvenile Justice
Observatory) op p. 3
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maatregelen worden benadrukt.50
Ook moet er aandacht worden besteed aan de samenwerking tussen de verschillende instanties.51
Met deze aanpak van samenwerking kunnen hulpbronnen het effectiefst worden ingezet en kan
het vertrouwen van de besluitvormers worden versterkt. Verder moet zoveel mogelijk gebruik
worden gemaakt van vrijwilligers en andere hulpbronnen uit de gemeenschap. Het is daarbij
van belang dat degenen die in het jeugdstrafrechtstelsel werkzaam zijn, hiervoor goed zijn
opgeleid:
“Al degenen die in het jeugdstrafrechtstelsel werkzaam zijn, zoals advocaten, rechters,
politieagenten, reclasseringsambtenaren, gevangenismedewerkers en medewerkers
bij maatschappelijke instellingen, moeten regelmatig en voortdurend gespecialiseerde
training krijgen.”52
De kwestie van effectieve evaluatie en gegevensverzameling komt ook naar voren wanneer
wordt nagedacht over het toewijzen van middelen.53 Niet alleen moeten de middelen ter
beschikking worden gesteld, ze moeten ook op het juiste doel worden gericht. Dit kan alleen
effectief gebeuren als de nodige informatie hiervoor beschikbaar is.
Het laatste waarmee rekening moet worden gehouden, is de voortdurende behoefte aan
ondersteuning van onderzoek naar het gebruik van alternatieve maatregelen op verschillende
niveaus, zodat overtuigend feitenmateriaal wordt verkregen. Dit onderzoek omvat niet alleen
evaluaties en beoordelingen van de werking van specifieke maatregelen, maar ook onderzoek
naar de ontwikkeling van kinderen, waaronder neurowetenschappelijk onderzoek naar
hersenontwikkeling.54

4.3 Conclusies en aanbevelingen
In deze handleiding werden de belangrijkste internationale normen met betrekking tot het
gebruik van alternatieven voor vrijheidsbeneming besproken, werd er nadere informatie
verstrekt over de soorten beschikbare alternatieven, werden er voorbeelden gegeven van hoe
deze in verschillende rechtsgebieden worden toegepast, werden strategieën voor het bevorderen
van een maximaal gebruik van alternatieven voor vrijheidsbeneming aangekaart en werden
manieren besproken waarop verschillende uitdagingen met betrekking hiertoe kunnen worden
overwonnen. Tenslotte vermelden we nog een paar relevante opmerkingen.
50 Moore, M., The European Council for Juvenile Justice White Paper: Save Money, Protect Society and Realise Youth Potential
(Brussel: International Juvenile Justice Observatory, juli 2013) op p. 41-42 Dünkel, F., Horsfield, P. & Paronsanu (eds.),
European Research on Restorative Juvenile Justice (Vol. 1): Research and Selection of the Most Effective Juvenile Restorative
Practices in Europe (Brussel: International Juvenile Justice Observatory; European Council for Juvenile Justice, 2015)
51 Moore, M., The European Council for Juvenile Justice White Paper: Save Money, Protect Society and Realise Youth Potential
(Brussel: International Juvenile Justice Observatory, juli 2013) op p. 42-43
52 Penal Reform International & Interagency Panel on Juvenile Justice, Ten-Point Plan for Fair and Effective Criminal
Justice for Children (Londen: Penal Reform International, 2012) op p. 2
53 Moore, M., The European Council for Juvenile Justice White Paper: Save Money, Protect Society and Realise Youth Potential
(Brussel: International Juvenile Justice Observatory, juli 2013) op p. 29
54 North American Council for Juvenile Justice, NACJJ Paper on Making Deprivation of Liberty a Measure of Last Resort:
Promoting Alternatives in North America (North American Council for Juvenile Justice & International Juvenile Justice
Observatory)
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Ten eerste, het moet vermeld worden dat alternatieven voor vrijheidsbeneming onder de rechten
van het kind vallen. Het beschikbaar stellen van alternatieven voor vrijheidsbenemende straffen
in nationale wetgeving en beleidsregels, alsook de effectieve toepassing van deze alternatieven in
de praktijk, is een essentieel aspect om te voldoen aan de vereisten die internationale richtlijnen
aan staten opleggen. Met name het vereiste dat vrijheidsbeneming alleen als uiterste maatregel
mag worden gehanteerd, op grond van artikel 37 van het IVRK, en de uitdrukkelijke nadruk op het
beschikbaar stellen van alternatieve regelingen, op grond van artikel 40, benadrukken dat deze
kwestie cruciaal is voor de praktische realisatie van kinderrechten binnen het jeugdstrafrecht.
Dit wordt ook door andere belangrijke internationale richtlijnen van zowel de VN als de Raad
van Europa benadrukt en ondersteund.
De tweede opmerking is dat de zo breed mogelijke ontwikkeling van alternatieve maatregelen
om een aantal redenen essentieel is. Zo moet er een grote variëteit aan alternatieven beschikbaar
zijn, zodat een alternatief kan worden gekozen dat aansluit bij de specifieke behoeften en
omstandigheden van de minderjarigen. Vaak worden alternatieve maatregelen alleen geschikt
geacht voor minder ernstige feiten. Er is echter ook behoefte aan effectieve alternatieve
maatregelen die geschikt zijn voor minderjarigen die ernstige feiten hebben gepleegd.
Het is ook bijzonder nuttig om voorbeelden te bekijken van veelbelovende good practices in de
toepassing van alternatieve maatregelen in andere rechtsgebieden en om na te gaan of deze
kunnen worden aangepast en/of in een nieuwe nationale context kunnen worden toegepast.
Een aantal voorbeelden van good practices in verschillende Europese rechtsgebieden zijn in deze
handleiding aan bod gekomen. De commentatoren hebben daarbij ook een aantal bijzonder
veelbelovende good practices aangehaald. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van pleegzorg
als een alternatieve maatregel binnen het jeugdstrafrecht. Door deze alternatieve maatregel
profiteren de minderjarigen van een hulpsysteem dat gericht is op hun persoonlijke behoeften
en dat hen helpt een gezondere relatie met de gemeenschap op te bouwen waarin zij opnieuw
deelnemen aan onderwijs en opleiding.55 Ook de ontwikkeling van herstelgerichte maatregelen
wordt in Europa als veelbelovend gezien. De commentatoren hebben veelbelovende voorbeelden
van herstelpraktijken uit landen als Finland, België en Noord-Ierland aangehaald. Verder hebben
de commentatoren op de vele voordelen van herstelgerichte benaderingen gewezen, waaronder
de positieve effecten op recidive en een grotere tevredenheid over het proces in het algemeen bij
zowel slachtoffers als daders.56 Onderzoek naar veelbelovende mogelijkheden zoals deze, kan de
stap zijn naar een veelbelovende toekomst voor de ontwikkeling van alternatieve maatregelen
in alle rechtsgebieden.
Uiteraard is er behoefte aan een actieve lobby om de besluitvormers en het publiek ervan te
overtuigen dat niet tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen een realistische en effectieve
vorm van straffen zijn. De bevordering van relevant onderzoek is hierbij erg belangrijk, net
zoals de effectieve verspreiding van de informatie en de resultaten van dit onderzoek.
Ten slotte moet worden gewaarborgd dat de rechten van minderjarigen bij de toepassing van
alternatieve maatregelen worden gerespecteerd. Zo moet bij de toepassing van alternatieve
maatregelen het recht van de minderjarigen om volledig deel te nemen en gehoord te worden,
55 Eurochild, “Promoting alternatives to detention for children in conflict with the law – a European overview” (Eurochild; International Juvenile Justice Observatory)
56 Chapman, T., Gellin, M., Aertsen, I. & Anderson, M., European Research on Restorative Juvenile Justice (Vol. 1): Protecting
Rights, Restoring Respect and Strengthening Relationships: A European Model for Restorative Justice with Children and Young
People (Brussel: International Juvenile Justice Observatory; European Council for Juvenile Justice, 2015)
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in overeenstemming zijn met artikel 12 van het IVRK. Daarnaast moet de toepassing van deze
alternatieve maatregelen in het belang zijn van de minderjarige, zoals aangegeven in artikel 3
van het IVRK. De waarborg van het respecteren van de rechten van de minderjarigen, moet een
essentieel onderdeel van de evaluatiemechanismen uitmaken.
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Elk land gaat anders met jeugdcriminaliteit om. Hoewel het jeugdstrafrechtmodel, het
wettelijk kader en de sociale context per land kan verschillen, bestaat er een internationaal
normenstelsel waarin de belangrijkste beginselen en minimumnormen worden beschreven en
waaraan elk land zich moet houden bij de toepassing van hun jeugdstrafrechtstelsel. Binnen
internationale normen wordt bijzondere nadruk gelegd op de bevordering van het gebruik van
leer- en taakstraffen en alternatieve-maatregelen als alternatief voor vrijheidsbeneming.
De handleiding Alternatieven voor vrijheidsbeneming van minderjarigen-Handleiding met
goede voorbeelden in Europa is opgesteld in samenwerking en met de bijdrage van verschillende
instanties en experts.
Het J.O.D.A.-project, waarop deze handleiding is gebaseerd, is uitgevoerd in samenwerking met
partners uit verschillende lidstaten, waaronder het Istituto don Calabria (IT), de International
Juvenile Justice Observatory (BE), Kesa-CPE (EE), Fundación Diagrama (ES), Include Youth (NI)
en Defence for Children (NL).
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