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Geachte heer Teeven,

Bij brief van 4juli 2013, met kenmerk 404341, heeft u de Nederlandse Vereniging voor
Rechtspraak (hierna: NVvR) om advies gevraagd over het concept-besluit tot wijziging van
het Besluit gedragsbeïnvloeding jeugdigen, het Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht
1994 en het Reglement justitiële jeugdinrichtingen in verband met de invoering van een
adolescentenstrafrecht.
Dit advies is voorbereid door leden van de vereniging en is vastgesteld door de
Wetenschappelijke Commissie van de NVvR.

Strekking wetsvoorstel

Dit concept-besluit strekt, blijkens de nota van toelichting, tot het doorvoeren van voor de
invoering van een adolescentenstrafrecht noodzakelijke wijzigingen van de algemene
maatregelen van bestuur die zien op het jeugdstrafrecht. De wijzigingen hebben volgens de
nota van toelichting een hoofdzakelijk technisch karakter en houden geen andere keuzen in
ten opzichte van de beleidslijnen die zijn uiteengezet bij de parlementaire behandeling van
het wetsvoorstel dat tot de invoering van een adolescentenstrafrecht heeft geleid.

Advisering

Wijziging van het Besluit gedragsbeïn vloeding jeugdigen
Door de wijziging van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr.) door de invoering van een
adolescentenstrafrecht, is in artikel 77z Sr. als bijzondere voorwaarde opgenomen dat de
jeugdige kan worden verplicht mee te werken aan een bloed- en urineonderzoek. In artikel 2
van het Besluit gedragsbeïnvloeding jeugdigen staan de bijzondere voorwaarden genoemd
die bij een schorsing van de voorlopige hechtenis kunnen worden opgelegd. De mogelijke
bijzondere voorwaarde van bloed- en urineonderzoek staat hier echter nog niet bij. De NVvR
adviseert daarom om op dit punt in het Besluit aansluiting te zoeken bij artikel 77z Sr. en de
mogelijke bijzondere voorwaarden met elkaar in overeenstemming te brengen.
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Wijziging van het Besluit tenuitvoerlegging jeugdstraftecht 1994
In paragraaf 3 van het Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht wordt de voorbereiding van
de verlenging van de plaatsing in een justitiële jeugdinrichting (hierna: PIJ) geregeld. De
NVvR mist in het voorstel echter een regeling omtrent de voorbereiding van de verlenging
van de gedragsbeïnvloedende maatregel (hierna: GBM). In art. 77wd Sr. worden weliswaar
de taken en bevoegdheden van de officier van Justitie en de rechter genoemd, maar de
voorbereiding van de verlengingsbeslissing door de Raad voor de Kinderbescherming en de
uitvoerder van de maatregel (Bureau jeugdzorg of Reclassering Nederland) is niet geregeld.
De NVvR geeft de staatssecretaris in overweging de voorbereiding van de verlenging van de
GBM op te nemen in dit Besluit, of in het Besluit gedragsbeïnvloeding Jeugdigen, onder
artikel 4.

Wijziging van het Reglement justitiële jeugdinrichtingen
De NVvR wil er op wijzen dat de uitbreiding van de bestemming van de justitiële
jeugdinrichting door de mogelijkheid van plaatsing van jongvolwassenen tot 23 Jaar die zijn
veroordeeld met toepassing van jeugdstrafrecht, tot gevolg kan hebben dat een bijvoorbeeld
22-jarige jongvolwassene die een jaar jeugddetentie en een PIJ opgelegd kreeg nog als 30-
jarige in een justitiële jeugdinrichting kan verblijven. De NVvR is van mening dat dit een
ongunstige invloed kan hebben op de samenstelling van de populatie in een justitiële
jeugdinrichting en verzoekt de staatssecretaris daaraan aandacht te besteden in het
concept-besluit.
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