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Strafrecht voor 
 adolescenten
Een kritische analyse van de plannen  
van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Ton Liefaard1

Staatssecretaris Teeven presenteerde onlangs zijn voorstellen voor een ‘effectieve aanpak van adolescenten’. 

Waar aanvankelijk het idee kan bestaan dat er stappen worden gezet in de richting van een adolescentenstraf-

recht dat recht doet aan de (rechts)positie van zowel de jongvolwassene als de jongere, ontstaat bij nadere 

bestudering van de plannen een ander beeld. Een beeld van een benadering die te weinig vernieuwend, te 

repressief en uiteindelijk vooral teleurstellend is. Er moet nog heel wat aan deze plannen gesleuteld worden 

wil Nederland niet de verkeerde kant opgaan, ook bezien vanuit internationaal perspectief.

O p 25 juni 2011 presenteerde Staatssecretaris Tee-
ven van Veiligheid en Justitie in een brief aan de 
Tweede Kamer2 zijn voorstellen voor een ‘effectie-

ve aanpak van adolescenten’,3 de groep jongeren en jong-
volwassenen van vijftien tot 23 jaar. Met dit adolescenten-
strafrecht, dat feitelijk gaat over zestien- tot 23-jarigen, wil 
de bewindsman ‘concrete maatregelen [nemen] om de cri-
minaliteit van risicojongeren (…) beter en effectiever te 
kunnen aanpakken’ door middel van een ‘dadergerichte en 
samenhangende aanpak van criminele jongeren en jong-
volwassenen’.4 De brief van de staatssecretaris luidt een 
nieuwe fase in voor het Nederlandse (jeugd)strafrecht.
De brief wekt in eerste instantie de indruk dat de staatsse-
cretaris constructieve plannen heeft met jongeren en 
jongvolwassenen. Er moet worden geïnvesteerd in deze 
doelgroep. Dat is in het belang van zowel de jongeren als 
de maatschappij. De staatssecretaris lijkt hiermee aan te 
sluiten bij het beleid dat de afgelopen jaren is ontwikkeld 
ten aanzien van jeugdcriminaliteit5 en bij de roep om spe-
ciale aandacht voor jongvolwassenen in het strafrecht, 
geïnspireerd door recente wetenschappelijke inzichten 
over onder meer de ontwikkeling van de hersenen.6

Nadere bestudering van de plannen doet echter de 
vraag rijzen of deze wel zullen leiden tot een betere en 
effectievere aanpak. Immers, wat gaat er nu daadwerkelijk 
veranderen ten behoeve van jongvolwassenen en gaan de 
plannen in dit opzicht wel ver genoeg? Richten de plan-
nen zich eigenlijk niet vooral op zestien- en zeventienjari-
gen, die een veel steviger en repressievere aanpak tege-
moet kunnen zien? En wat betekent dit voor de 
rechtspositie van deze jongeren, bezien in het licht van 

internationale ontwikkelingen en de bestaande rechts-
praktijk in Nederland?

Deze bijdrage beoogt de plannen voor een adolescen-
tenstrafrecht tegen het licht te houden en te beoordelen 
op hun nut, noodzaak en wenselijkheid. Eerst wordt kort 
ingegaan op de aanleiding voor de brief van de staatsse-
cretaris en de inhoud ervan. Vervolgens worden de plan-
nen nader geanalyseerd en afgezet tegen de recente 
wetenschappelijke inzichten, adviezen van gezaghebbende 
instanties, zoals de Raad voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming (RSJ) en het VN-Comité voor de Rech-
ten van het Kind, en het bestaande strafrecht voor jonge-
ren en volwassenen in theorie en praktijk.

Aanleiding 
Reeds enige tijd is er aandacht voor de positie van jong-
volwassenen in het strafrecht.7 Uit criminologisch onder-
zoek blijkt dat deze groep verantwoordelijk is voor een 
belangrijk deel van de criminaliteit.8 Recent neurobiolo-
gisch en psychologisch onderzoek heeft meer inzicht ver-
schaft in de ontwikkeling van jonge mensen, waarbij dui-
delijk is geworden dat adolescentie niet stopt bij het 
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bereiken van meerderjarigheid, maar geleidelijk aan door-
loopt tot een jaar of 23.9 Er blijkt bovendien een verband 
te bestaan tussen de nog onvoltooide ontwikkeling en cri-
minaliteit.10 Een en ander heeft geleid tot discussie over 
de vraag hoe jongvolwassenen zouden moeten worden 
bejegend in het kader van het strafrecht en in hoeverre 
dit aanpassing van wetgeving en praktijk verlangt. De 
leeftijdsgrens tussen het jeugdstrafrecht en het commune 
strafrecht speelt in deze discussie een belangrijk rol.11 

De RSJ pleitte in maart van dit jaar voor een apart 
‘jongvolwassenstrafrecht’ van achttien- tot 24-jarigen, 
waarbij enerzijds hogere strafmaxima gaan gelden naar 
mate de leeftijd hoger wordt en anderzijds speciale voor-
zieningen worden getroffen voor jongeren die erg gevaar-
lijk zijn voor de samenleving. Tegelijkertijd benadrukte de 
RSJ dat alle jongeren volgens het jeugdstrafrecht zouden 
moeten worden berecht en dat Nederland het voorbehoud 
bij art. 37 aanhef onderdeel c van het Internationale Ver-
drag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) – in verband 
met art. 77b Sr – zou moeten intrekken.12 Het idee van 
een apart strafrecht voor jongvolwassenen is niet nieuw. 
Begin jaren tachtig van de vorige eeuw deed de Commis-
sie-Anneveldt vergelijkbare voorstellen,13 ofschoon deze 
niet door de wetgever werden omarmd.

Uitgangspunten en concrete plannen
De staatssecretaris kiest niet voor een apart jongvolwasse-
nenstrafrecht, maar voor een systeem met ‘flexibele leef-
tijdsgrenzen’.14 Art. 77b Sr wordt behouden, evenals het 
Nederlandse voorbehoud ten aanzien van art. 37 IVRK, en 
de bovengrens voor toepassing van art. 77c Sr wordt ver-
hoogd van 21 naar 23 jaar.15 De rechter krijgt zo de 
beschikking over een ‘compleet sanctiepakket’16 en kan 
het commune strafrecht en de daarin geldende strafmaxi-
ma toepassen indien sprake is van zeer ernstige feiten of 
de persoonlijkheid van de minderjarige daartoe aanlei-
ding geeft, met inbegrip van diens ontwikkelingsfase. 
Tegelijkertijd kan het ‘minder punitieve en meer pedago-

gische jeugdstrafrecht’ in stand worden gehouden17 en 
ook worden aangewend voor jongvolwassenen. Hierbij 
wijst de staatssecretaris op het feit dat veel jongeren die 
met justitie in aanraking komen een licht verstandelijke 
beperking (LVB) hebben. Zij kunnen weliswaar juridisch 
volwassen zijn, maar zijn dit in cognitief en sociaal 
opzicht niet.18

In het kader van dit flexibele systeem wil de staatsse-
cretaris een vloeiende overgang en betere samenwerking 
tussen de jeugdreclassering en volwassenenreclassering 
realiseren,19 waarbij de laatste kan worden ingezet voor 
een ‘17-jarige “verharde” recidivist’ en de jeugdreclassering 
bij een ‘22-jarige LVB-jongere’.20 De volwassenreclassering 
moet verder zijn specifieke aanpak voor jongvolwassenen 
gaan uitbreiden (via de bestaande ‘jovo-units’) en aanslui-
ting krijgen bij de netwerk- en trajectberaden in justitiële 
jeugdinrichtingen. De rechter moet de begeleiding van 
zestien- en zeventienjarigen kunnen opdragen aan de vol-
wassenenreclassering, bijvoorbeeld in het kader van een 
voorwaardelijke jeugddetentie. Ten aanzien van de jeugd-
reclassering zet de staatssecretaris vooral in op ‘verdere 
aanscherping van de toezichtspraktijk’, onder andere met 
behulp van elektronisch toezicht.21

De staatssecretaris presenteert een groot aantal con-
crete plannen, waarbij opvalt dat verreweg de meeste 
betrekking hebben op zestien- en zeventienjarigen. Zo wil 
hij de maximumduur van de jeugddetentie voor deze jon-
geren verdubbelen van twee tot vier jaar. De rechter moet 
hiermee de ruimte krijgen om een verwijt aan jongeren 
die ernstige feiten plegen ‘krachtig tot uitdrukking te 
brengen’.22 Verder mag de rechter in de toekomst bij een 
ernstig gewelds- of zedendelict niet langer volstaan met 
een taakstraf23 en moeten het Openbaar Ministerie en de 
Raad voor de Kinderbescherming ‘consequenter en stren-
ger’ optreden indien een jongere onvoldoende meewerkt 
aan zijn taakstraf.24 De maatregel tot plaatsing in een 
inrichting voor jongeren (PIJ) moet duidelijker worden 
bestemd voor gevaarlijke jongeren met een psychische 
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stoornis, die een zwaar misdrijf hebben gepleegd en 
behandeling in een gesloten setting nodig hebben. Boven-
dien moet omzetting in een maatregel van terbeschik-
kingstelling (tbs) tot de mogelijkheden gaan behoren.25 

Ten aanzien van de gedragsmaatregel (GBM) wil de 
staatssecretaris voorzien in een wettelijke ‘time-out’-
regeling, waarmee een jongere tijdelijk kan worden 
gedetineerd ingeval hij niet (meer) goed meewerkt aan 
het behandelprogramma.26 Elektronisch toezicht of 
nachtdetentie moet de veiligheid van de samenleving 
tijdens deze maatregel beter waarborgen. Vrijheidsbene-
ming in het kader van de GBM lijkt hiermee dus niet 
langer uitgesloten.27 Daarnaast moeten in de toekomst 
ook locatiegeboden en locatieverboden mogelijk wor-
den.

Er zijn nog diverse andere voorstellen ten aanzien 
van zestien- en zeventienjarigen, maar het voert te ver om 

hierop in te gaan. Noemenswaardig is in elk geval dat de 
staatssecretaris meer aandacht wil voor onderwijs van 
jongeren als bijzondere voorwaarde en voor systeemge-
richte interventies, waarbij ook het ‘gezinssysteem’ van 
deze jongeren ‘heropgevoed’ kan worden.28

Voornoemde voorstellen kunnen in het kader van 
het flexibele systeem ook van belang zijn voor jongvol-
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wassenen. In het verlengde hiervan wil de staatssecretaris 
bezien in hoeverre jeugdinterventies geschikt zijn of zou-
den kunnen worden gemaakt voor jongvolwassenen.29 Ver-
der wordt concreet voorgesteld om het gebruik van de 
maatregel van plaatsing in een inrichting voor stelselma-
tige daders (ISD) te bevorderen en ‘[w]aar nodig’ inhoude-
lijk aan te passen aan de doelgroep.30 Ook moeten jongvol-
wassenen die deel uitmaken van criminele jeugdgroepen 
in de toekomst (hoofdelijk) aansprakelijk kunnen worden 
gesteld voor schade en criminele winsten; een voorstel 
dat eveneens moet gaan gelden voor zestien- en zeven-
tienjarigen.31

De plannen nader beschouwd
Voor het eerst sinds lange tijd wordt op het hoogste 
niveau aandacht besteed aan de positie van jongvolwasse-
nen in het strafrecht. Dit valt toe te juichen. De plannen 
van de staatssecretaris roepen echter ook veel vragen op 
die een nadere beschouwing rechtvaardigen.

Toonzetting
In de eerste plaats valt de toonzetting op. De voorne-
mens worden gepositioneerd in de bredere context van 
de kabinetsplannen om Nederland veiliger te maken. Een 
veiliger Nederland vraagt om een effectieve aanpak van 
overlast, agressie, geweld en criminaliteit. ‘Grensover-
schrijdend gedrag van risicojongeren, individueel en 
groepsgewijs, wordt teruggedrongen’, aldus de staatsse-
cretaris.32 In het verlengde hiervan worden de voorstel-
len direct in verband gebracht met het ‘Actieprogramma 
criminele jeugdgroepen’ dat staat voor een ‘keihard[e]’33 
aanpak van criminele jeugdgroepen met als doel een vei-
liger Nederland.34 Eerder sprak de staatssecretaris de ver-
wachting uit dat als gevolg van de ‘consequente en stren-
ge aanpak van de jeugdcriminaliteit’ die het kabinet 
ambieert, het aantal jongeren in justitiële jeugdinrich-
tingen weer zal toenemen.35 De stevige en consequente 
aanpak klinkt door in nagenoeg alle  voorstellen. 

Tegelijkertijd lijkt de staatssecretaris ook de pedagogi-
sche uitgangspunten van het RSJ-advies en het IVRK te wil-
len respecteren, hetgeen vooral relevant is voor zestien- en 
zeventienjarigen. Dit is op zijn minst paradoxaal en roept 
de vraag op wat nu werkelijk de boventoon voert. Zoals 
hieronder zal blijken, kunnen de plannen ten aanzien van 
de jongvolwassenen mager worden genoemd en de plan-
nen ten aanzien van zestien- en zeventienjarigen fors, waar-
bij opvalt dat, ofschoon het IVRK wordt aangehaald, geen 
enkele keer wordt verwezen naar het kernbeginsel van het 
belang van het kind (art. 3 lid 1 IVRK). In hoeverre heeft dit 
beginsel de eerste overweging gevormd bij de plannen ten 
aanzien van zestien- en zeventienjarigen?

De verwijzingen naar het RSJ-advies, het IVRK en het 
pedagogische karakter van het jeugdstrafrecht ten spijt, 
de toonzetting van de brief wekt de indruk dat zij van 
onderschikt belang zijn en dat is zorgelijk.

Onderbouwing en onbeantwoorde vragen
De staatssecretaris sluit wat betreft de onderbouwing 
van zijn plannen ten aanzien van jongvolwassenen aan 
bij de eerder besproken recente wetenschappelijke 
inzichten – al richt hij zich nagenoeg uitsluitend op 
jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking 
en is er in mindere mate aandacht voor psychische 
stoornissen en ‘gewone’ opgroeiproblemen. In het alge-
meen moet echter worden vastgesteld dat de onderbou-
wing op diverse punten niet gedetailleerd of overtuigend 
is, dan wel geheel ontbreekt.

In de eerste plaats valt op dat de afbakening van de 
leeftijdsgrenzen niet is onderbouwd. Waarom loopt de 
categorie jongvolwassenen door tot het 23e levensjaar en 
niet tot 24 jaar, zoals bijvoorbeeld door de RSJ wordt 
bepleit, of tot 25 jaar, hetgeen men ook wel tegenkomt in 
de literatuur? Een leeftijdsgrens heeft altijd iets willekeu-
rigs, maar een keuze in deze moet wel worden onder-
bouwd, al was het maar om de grensgevallen adequaat te 
kunnen bejegenen. Wellicht dat de staatsecretaris aanslui-
ting heeft gezocht bij de Wet op de jeugdzorg, op grond 
waarvan iemand tot zijn 23e in aanmerking kan komen 
voor jeugdzorg (art. 1 WJZ). De brief schept ook verwarring 
over de vraag of het adolescentenstrafrecht betrekking 
heeft op vijftien- tot 23-jarigen of op zestien- tot 23-jari-

gen. Het door elkaar gebruiken van deze leeftijden, voedt 
het vermoeden dat hier geen sprake is van een welover-
wogen keuze.36

In de tweede plaats is de keuze voor een systeem 
met flexibele leeftijdsgrenzen niet duidelijk onderbouwd. 
De staatssecretaris stelt dat hij via een flexibel systeem 
beter dan bij een systeem met vaste leeftijdsgrenzen en 
een apart jongvolwassenenstrafrecht rekening kan hou-
den met ‘de ontwikkelingsfase van de adolescent, de 
ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dat 
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is gepleegd’.37 Dit is op zich geen onbegrijpelijke gedach-
te. Een flexibel systeem geeft de rechter immers ruimte 
te sanctioneren op maat. Een systeem met vaste leef-
tijdsgrenzen sluit maatwerk echter allerminst uit en de 
rechter zal in een flexibel systeem toch ook moeten kie-
zen voor óf het jeugdstrafrecht óf het volwassenenstraf-
recht. De staatssecretaris lijkt vooral alle opties open te 
willen houden en onder verwijzing naar andere rechts-
stelsels pleit hij voor het behoud van het pedagogische 
jeugdstrafrecht. Landen met strikte leeftijdsgrenzen tus-
sen het jeugdstrafrecht, jongvolwassenenstrafrecht en 
commune strafrecht, zoals Duitsland en Oostenrijk, ken-
nen vaak hogere strafmaxima voor jeugdigen.38 Het is 
echter maar de vraag of daarmee het pedagogisch karak-
ter van het jeugdstrafrecht in het geding is. Verhoging 
van strafmaxima bij een keuze voor een strikt systeem is 
allerminst noodzakelijk. Bovendien hoeft een dergelijk 
systeem helemaal niet punitiever te zijn.39 Frappant is 
dat de staatssecretaris zijn keuze voor een flexibel sys-
teem vergezeld laat gaan van een aanzienlijke verzwa-
ring van het jeugdsanctierecht.

Tot slot wordt een aantal belangrijke vragen niet aan 
de orde gesteld. Hoe moet bijvoorbeeld worden omgegaan 
met de verschillende leeftijdscriteria die een rol kunnen 
spelen bij de overgang van jeugdstrafrecht naar volwasse-
nenstrafrecht? Doorslaggevend is in de eerste plaats de 
leeftijd ten tijde van het plegen van het delict (art. 77a Sr), 
maar de feitelijke interventie (lees: de strafrechtelijke 
sanctie) vindt doorgaans op een later tijdstip plaats. Welke 
leeftijd bepaalt nu de aard van de interventie? De feitelij-
ke leeftijd of nog steeds de leeftijd ten tijde van het delict? 
De laatste betreft immers de rechtvaardiging voor de 
strafrechtelijke interventie gekoppeld aan de mate van 
verwijtbaarheid; de eerste bepaalt doorgaans de individu-
ele behoefte van de jongere of jongvolwassene. Dit speelt 
zowel bij de bovengrens van het jeugdstrafrecht, als de 
bovengrens die de staatssecretaris hanteert ten aanzien 
van jongvolwassenen. 

In het verlengde hiervan wordt aandacht voor de 
executie van vrijheidsbenemende sancties gemist. Er is 
terecht veel aandacht voor de (jeugd)reclassering, maar 
er wordt geen aandacht besteed aan de vraag waar jong-
volwassenen of jongeren worden ondergebracht in geval 
van een vrijheidsbenemende sanctie binnen het voorge-
stane flexibele systeem.40 Ook blijft onduidelijk hoe aan 
de specifieke behoefte van met name jongvolwassenen 
tegemoet wordt gekomen. Het is van groot belang dat de 
staatssecretaris de diverse vragen die in dit opzicht spe-
len, nader uitwerkt, temeer daar de executie van sancties 
zeer wezenlijk is voor de kwaliteit en effectiviteit van de 
interventie.41 

Aansluiting bij behoefte en realiteit?
In hoeverre sluiten de onderhavige plannen aan bij de 
behoefte en realiteit, onder meer in het licht van actuele 
internationale ontwikkelingen en de huidige rechtsprak-

tijk in Nederland? Om deze vraag te beantwoorden, kan 
het beste onderscheid worden gemaakt tussen de plannen 
ten aanzien van jongvolwassenen (I) en zestien- en zeven-
tienjarigen (II).

I. Jongvolwassenen: te weinig, te mager? 
De staatssecretaris lijkt zijn aanpak ten aanzien van jong-
volwassenen vooral te richten op een verruiming van art. 
77c Sr en een flexibele inzet van volwassenen- en jeugdre-
classering. Jongvolwassenen die lijden aan een licht ver-
standelijke beperking (LVB) en/of een of meerdere psychi-
sche stoornissen worden hierbij expliciet genoemd als 
doelgroep. Het valt toe te juichen dat de staatssecretaris 
pleit voor een intensivering van de toepassing van art. 77c 
Sr, zeker wanneer dit zou leiden tot toepassing van effec-
tieve (systeem)interventies op basis van goede diagnos-
tiek, bijvoorbeeld in het kader van een GBM.42 Dit artikel 
wordt thans maar zeer weinig gebruikt.43 Het is echter 
onduidelijk wat rechters zal bewegen dit in de toekomst 
meer te zullen gaan doen. Een belangrijke vraag zal zijn of 
een en ander gaat leiden tot een wezenlijk andere aanpak 
voor jongvolwassenen die aansluit bij de behoeften van 
deze groep in al zijn geledingen? Er is nauwelijks iets 
bekend over de toepassing van art. 77c Sr; wel is duidelijk 
dat deze bepaling oorspronkelijk vooral bedoeld is voor 
jongvolwassenen die functioneren op het niveau van een 
kind, bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking.44 
De staatssecretaris lijkt de gronden voor toepassing van 
art. 77c Sr niet te willen verruimen, temeer daar hij in zijn 
onderbouwing telkens verwijst naar jongvolwassenen met 
een licht verstandelijke beperking of psychische stoornis. 
Toch zijn er ook jongvolwassenen, die niet zozeer functio-
neren op een lager niveau, maar wel specifieke behoeften 
hebben, zoals adequate scholing, een stageplek, 
arbeidstoeleiding en huisvesting. Deze groep verdient ook 
aandacht. De plannen ten aanzien van de (jeugd)reclasse-
ring kunnen hier een belangrijke aanvulling betekenen, 
mits zij niet te veel gericht zijn op het aanscherpen van 
toezicht, doch vooral op de kwaliteit van de inhoudelijke 
begeleiding en op basis van een bewezen effectieve aan-
pak. Dit is thans nog problematisch vanwege het ontbre-
ken van op jongvolwassenen toegesneden programma’s.45

Ook de positie van jongvolwassenen in gevangenis-
sen vereist aandacht, wil er sprake kunnen zijn van een 
rechtvaardige strafrechtelijke bejegening voor alle jongvol-
wassenen. Het gevangenisregime is allerminst toegesne-
den op jongvolwassenen. Waar er vroeger nog aparte afde-
lingen voor jongvolwassenen (jovo-afdelingen) bestonden, 
zijn die er thans niet meer.46 Bovendien staat het gevange-
niswezen al jaren bloot aan bezuinigingen en versobering 
van het regime. Recente voorstellen om justitiële jeugdin-
richting De Leij in Vught vanwege leegstand te bestem-
men voor jongvolwassenen is door de vorige Minister van 
– toen nog – Justitie van de hand gewezen om financiële 
redenen, hetgeen iets lijkt te zeggen over de prioriteit die 
deze groep heeft op de begroting van het ministerie.47

Al met al zijn de plannen voor de jongvolwassenen 
tamelijk mager, weinig vernieuwend en onvoldoende con-
creet. Het valt te hopen dat in de verdere uitwerking van 
de plannen de specifieke aandacht voor jongvolwassenen 
wordt geïntensiveerd.
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II. Zestien- en zeventienjarigen: teveel, te repressief?
Het mag duidelijk zijn dat de staatssecretaris het adoles-
centenstrafrecht aanwendt om een aanzienlijk stevigere 
en repressievere aanpak in te voeren ten aanzien van zes-
tien- en zeventienjarigen, waarbij de beoogde veranderin-
gen vanwege art. 77c Sr ook weer gevolgen kunnen heb-
ben voor jongvolwassenen. De staatssecretaris gaat tevens 
uit van handhaving van art. 77b Sr ondanks adviezen en 
stevige kritiek van nationale en internationale gezagheb-
bende instanties, zoals de RSJ, het VN-Comité voor de 
Rechten van het Kind en de mensenrechtencommissaris 
van de Raad van Europa.48 Een aantal observaties is op 
zijn plaats, in aanvulling op de eerdere opmerkingen ten 
aanzien van de onderbouwing.

In de eerste plaats staan de plannen van de staatsse-
cretaris haaks op de op internationaal niveau waarneem-
bare beweging richting het oprekken van het jeugdstraf-
recht met als doel een betere bejegening van 
jongvolwassenen.49 Ook gaan zij voorbij aan het internati-

onaal erkende beginsel dat alle jongeren die verdacht wor-
den van of vervolgd wegens het plegen van een strafbaar 
feit recht hebben op een behandeling conform het jeugd-
strafrecht, ook als zij ernstige delicten plegen (art. 40 jo. 
art. 2 IVRK).50 De plannen van de staatssecretaris roepen 
dan ook diverse rechtspositionele vragen op. Wat recht-

vaardigt deze specifieke, repressievere aanpak ten aanzien 
van zestien- en zeventienjarigen? Hoe zit het met de pro-
portionaliteit van de jeugddetentie (art. 40 lid 4 IVRK), 
mede in het licht van de mogelijkheid om naast een 
jeugddetentie allerlei andere sancties op te leggen en een 
verdere intensivering van reclasseringstoezicht, met onder 
meer elektronisch toezicht en beperking van de bewe-
gingsvrijheid door middel van locatiegeboden en -verbo-
den?51 En hoe zit het met het gebruik van vrijheidsbene-
ming als uiterste middel en voor de kortst mogelijke duur 
en daaraan gerelateerde rechtswaarborgen (art. 37 IVRK) 
nu de jeugddetentie veel langer kan duren, de GBM verge-
zeld kan gaan van nachtdetentie en de PIJ omgezet kan 
worden in een tbs? De staatssecretaris stelt dat tenuit-
voerlegging van de jeugddetentie in overeenstemming 
blijft met het IVRK,52 maar het is maar de vraag of het dit 
thans op alle punten doet.53

Het is opmerkelijk dat de staatssecretaris louter 
repressieve argumenten geeft voor de verdubbeling van 
de maximumstraf voor zestien- en zeventienjarigen, het-
geen niet alleen miskent dat ook jeugddetentie een uit-
drukkelijke pedagogische doelstelling kent (zie art. 2 lid 2 
Bjj),54 maar ook op gespannen voet staat met art. 40 lid 1 
IVRK, dat toepassing van (effectieve) sancties gericht op 
de re-integratie van de jongere in de samenleving voor-
staat. Uit onderzoek blijkt immers keer op keer dat louter 
straffen en langdurig opsluiten niet effectief is.55

De vraag kan worden gesteld of de staatssecretaris 
redenen heeft om aan te nemen dat anders moet worden 
aangekeken tegen de mate van verantwoordelijkheid van 
deze groep jongeren. In 1995 droeg de aanname dat jon-
geren mondiger waren geworden bij aan de verdubbeling 
van de maximumstraffen voor jongeren, maar van een 
dergelijke onderbouwing is nu geen sprake. De criminali-
teitscijfers kunnen het ook niet geweest zijn. Steeds min-
der jongeren komen in aanraking komen met politie en 
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justitie, al moet gezegd dat de oorzaken hiervan niet evi-
dent zijn.56

Het is ook maar zeer de vraag in hoeverre behoefte 
bestaat aan de repressievere benadering van zestien- en 
zeventienjarigen. De huidige rechtspraktijk laat zien dat 
rechters art. 77b Sr niet veel en in steeds minder mate 
toepassen.57 Bovendien leidt dit doorgaans niet tot wezen-
lijk zwaardere straffen, een aantal bijzondere zaken daar-
gelaten. Rechters kunnen bovendien tegenwoordig alle 
jeugdsancties met elkaar combineren, hetgeen ook 
gebeurt en in feite kan resulteren in een persoonsgerich-
te, maar ook steviger aanpak.58 Uit recent onderzoek blijkt 
voorts dat rechters en officieren van justitie de afgelopen 
jaren punitiever zijn geworden, vooral ten aanzien van 
geweldsmisdrijven.59 Ander onderzoek laat zien dat rech-
ters en officieren van justitie over het algemeen goed uit 
de voeten kunnen met het bestaande jeugdsanctiepak-
ket60 en ook de recent gewijzigde beleidsregels van het 
Openbaar Ministerie ten aanzien van jeugdstrafzaken 
geven geen blijk van een repressievere koers.61

Het verschil met het commune strafrecht zal door de 
aanzienlijke verhoging kleiner gaan worden. Tegelijkertijd 
zal het verschil tussen de maximumstraffen ten aanzien 
van veertien- en vijftienjarigen en zestien- en zeventienja-
rigen bijzonder groot worden. Een dergelijk groot verschil 
laat zich niet eenvoudig rechtvaardigen. Bovendien 
bestaat het risico dat op termijn ook deze jonge groep 
wordt geconfronteerd met meer repressie, bijvoorbeeld 
door verhoging van de strafmaxima. In dit opzicht wordt 
een uitgedragen visie op het jeugdstrafrecht over de hele 
linie erg gemist.

Waar de plannen van de staatssecretaris ten aanzien 
van jongvolwassenen als mager konden worden gekwalifi-
ceerd, is ten aanzien van zestien- en zeventienjarigen het 
oordeel: teveel van het verkeerde. Ondanks dat er ook wel 
positieve punten te noemen zijn, zoals de regulering van 
de time-out bij de GBM en voorwaardelijke PIJ en aan-
dacht voor de (jeugd)reclassering, moeten de plannen in 
zijn algemeenheid van de hand worden gewezen. Zij doen 
afbreuk aan de rechtspositie van de jongeren, hetgeen 
haaks staat op internationale mensenrechtelijke ontwik-
kelingen en bovendien niet noodzakelijk is.

Conclusie
Waar aanvankelijk het idee kan bestaan dat er stappen 
worden gezet in de richting van een adolescentenstraf-
recht dat recht doet aan de (rechts)positie van zowel de 
jongvolwassene als de jongere, ontstaat bij nadere bestu-
dering van de plannen een ander beeld. Een beeld van een 
benadering die te weinig vernieuwend, te repressief en 
uiteindelijk vooral teleurstellend is. Gelukkig betreft het 

hier een eerste uiteenzetting van de plannen van de 
staatssecretaris. Er kan nog van alles wijzigen en dat zal 
ook moeten gebeuren wil Nederland niet de verkeerde 
kant opgaan, mede bezien vanuit internationaal perspec-
tief.

Toch moet worden erkend dat de positie van adoles-
centen, met inbegrip van jongvolwassenen – mede dankzij 
deze plannen – weer op de politieke agenda staat. Dat is 
goed nieuws. Misschien is het grootste probleem in dit 
verband wel het ontbreken van een helder beeld, ook bui-
ten de politieke arena, wat een apart adolescenten- dan 
wel jongvolwassenenstrafrecht zou moeten inhouden en 
vooral op welke fundamenten dit moet rusten. Hoe moe-
ten bijvoorbeeld schuld en strafrechtelijke verantwoorde-
lijkheid van adolescenten worden geduid? In hoeverre kan 
deze groep effectief participeren in juridische procedures 
en interventies en in hoeverre verdient ook het strafpro-
cesrecht nadere aandacht? En wat is de legitimatie van de 
overheidsinterventie ten aanzien van probleemgedrag van 
jongvolwassenen en welke doelen worden nagestreefd? 
Over deze vragen is binnen de specifieke context van het 
(jeugd)strafrecht geen brede, open en inhoudelijke discus-
sie gevoerd, ondanks enkele belangwekkende aanzetten 
daartoe en diverse suggesties ten aanzien van de vraag 
waar de doelgroep behoefte aan heeft.62 Hopelijk leiden de 
plannen van de staatssecretaris tot een dergelijk juridisch 
debat. In elk geval geven de rechten van de jonge mensen 
waar het om gaat hier alle aanleiding toe.  
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