
JEUGDSTRAFRECHT 2020 
 
Docent Mr W. Römelingh 
Datum Vrijdag 24 juli 2020 
Plaats Hotel Casa Amsterdam 
Uren 4 Uren (= 4 Punten) PO Juridisch 
 
Tijdens deze actualiteitencursus staat centraal de 
rechtspraak in het afgelopen jaar in jeugdstrafza-
ken. Van kantonzaken tot en met zaken die heb-
ben gediend bij het EHRM. 
  



JEUGDSTRAFRECHT 2020 
 
Tekenen bij aankomst 
Tekenen bij vertrek 
 
16.00 Pauze 
18.15 Bier, wijn en happen 
 
Graag telefoon stil 
Mijn papierloze kamer 
  



JEUGDSTRAFRECHT 2020 
 
www.romelingh.com 
 
College Cursus 
 | Aanmelden 
 | Annuleren 
 | Cursusaanbod 
 | Cursusmateriaal 
 
www.romelingh.com/sheets/sheets-0221.pdf 
  



JEUGDSTRAFRECHT 2020 
 
Actualiteitencursus 
www.rechtspraak.nl 
 
Trefwoord: kinderrechter 
Rechtsgebied: strafrecht 
Datum: vanaf 1 maart 2019 
 
Circa 350 treffers 
Circa 70 besproken 



JEUGDSTRAFRECHT 2020 
 
Wet DNA 
Ontvankelijkheid in jeugdzaken 
Zedenzaken 
Sexting en kinderporno 
Struik- en straatrovers 
VVC-zaken 
Openlijk geweld 
Bevoegdheden 
Formaliteiten 
  



JEUGDSTRAFRECHT 2020 
 
Kind of volwassen? 
GBM Gedrag Beïnvloedende Maatregel 
PIJ Plaatsing Inrichting Jeugdigen 
Welke straf of maatregel? 
Wet USB 
Schadevergoeding 
Bureau HALT 
Erkenningscommissie 
RSJ-adviezen 
Mijn piketten en zaken 
  



JEUGDSTRAFRECHT 2020 
 
   
   
  

Jeugdstrafrecht 
Beginselen, wetgeving 

en praktijk 
 

Jolande uit Beijerse 
 

 

   
 
Uitgave van januari 2019 voor EUR 43  



WET DNA EN MINDERJARIGEN 
 
ECLI:NL:HR:2020:626 
Cassatie in belang der wet 
 
Rechtbank Noord-Nederland 
14-jarige veroordeeld voor brandstichting 
Wc-papier met spiritus in wc-pot op school 
 
35 uur leerstraf onvoorwaardelijk 
50 uur werkstraf voorwaardelijk 
Bevel DNA-afname 
  



WET DNA EN MINDERJARIGEN 
 
Bezwaarschrift 
 
Leeftijd verdachte 
Kleine kans recidive volgens RvdK 
Pedagogisch karakter gezien leerstraf 
Disproportioneel gezien VN Mensenrechtencomité 
 
Schending artikel 8 EVRM, 17 IVBPR en 3 IVRK 
  



WET DNA EN MINDERJARIGEN 
 
Ongegrondverklaring 
 
Aard misdrijf 
Persoon veroordeelde 
Bijzondere omstandigheden 
Minderjarigheid op zich geen grond 
 
Uit voorwaardelijk deel blijkt vrees recidive 
Straf overstijgt door minister genoemde 40 uur 
Kamerstuk 31415 (nummer 20)  



WET DNA EN MINDERJARIGEN 
 
Voorbeelden aard misdrijf 
 
Meineed 
Schuldheling 
Verduistering 
Valsheid in geschrifte 
  



WET DNA EN MINDERJARIGEN 
 
Voorbeelden persoon veroordeelde en bijzondere 
omstandigheid waaronder misdrijf is gepleegd 
 
Door lichamelijk gebrek niet meer in staat en niet 
aannemelijk ooit eerder misdrijf gepleegd 
 
Vrouw die na jarenlange mishandeling besluit haar 
echtgenoot te doden (battered woman syndrome) 
 
Arts die door onregelmatigheid in procedure eu-
thanasie wordt veroordeeld voor moord 
  



WET DNA EN MINDERJARIGEN 
 
EHRM 20/01/2009 nr 20689/08 
W. v Nederland 
 
Veroordeling 15-jarige voor mishandeling 
 
30 uur leren 
20 uur werken 
Jeugddetentie (voorwaardelijk) 
 
Gevolgd door bevel DNA-afname 
  



WET DNA EN MINDERJARIGEN 
 
Bezwaarschrift verwijst naar zowel EVRM als IVRK 
 
Inbreuk artikel 8 EVRM, maar: 
 
Voorzien bij wet en noodzakelijk in democratische 
samenleving 
 
Verzoeker is veroordeeld voor feit van zeker ge-
wicht 
  



WET DNA EN MINDERJARIGEN 
 
Opslag beperkt in tijd, geanonimiseerd en geco-
deerd 
 
Verzoeker slechts met inbreuk geconfronteerd bij 
plegen nieuwe feiten 
 
Verzoeker geniet voordeel dat zijn betrokkenheid 
ook kan worden uitgesloten 
 
__________ 
EHRM 04/12/2008 nr 30562/04 
S. v Verenigd Koninkrijk  



WET DNA EN MINDERJARIGEN 
 
Welke zaken bij VN Mensenrechtencomité? 
 
14-jarige N.K. (meisje) uit omgeving Almelo 
Openlijke geweldpleging en diefstal 
36 uur 
 
14-jarige S.L. (jongen) uit omgeving Utrecht 
Ontucht met minderjarige en bommelding 
30 uur en 15 dagen voorwaardelijk 
  



WET DNA EN MINDERJARIGEN 
 
EHRM 
Niet ontvankelijk op 2 mei 2013 
 
VN Mensenrechtencomité 
Gegrond op 18 juli 2017 
 
Artikel 457 Sv 
Inzichten zijn niet bindend 
ECLI:NL:CRVB:2006:AY5560 
  



WET DNA EN MINDERJARIGEN 
 
Tot welke conclusie komt procureur-generaal? 
 
Minderjarigheid betrekken bij bijzondere omstan-
digheden waaronder misdrijf is gepleegd 
 
Mr T.N.B.M. Spronken 
  



WET DNA EN MINDERJARIGEN 
 
Tot welke conclusie komt Hoge Raad? 
 
Minderjarigheid betrekken bij bijzondere omstan-
digheden waaronder misdrijf is gepleegd 
 
In hoeverre relevant afhankelijk van geval 
 
Evident disproportioneel? 
Gering recidivegevaar? 
Aanwijzing eerdere misdrijven? 
 
Echter, geen ruimte voor generieke uitzondering  



ONTVANKELIJKHEID IN JEUGDZAKEN 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:2454 
 
Winkeldiefstal op 3 april 2018 te Amsterdam 
Oorbellen, spijkerbroek en sokken 
 
Ingeschreven bij moeder, maar verblijft bij halfzus 
Geeft adres halfzus op aan politie 
 
Moeder heeft HALT-brief ontvangen, maar die ging 
alleen over vergoeding schade 
  



ONTVANKELIJKHEID IN JEUGDZAKEN 
 
Gerechtshof: 
 
Minderjarige hoeft niet na te gaan of zij ook staat 
ingeschreven op adres waar zij verblijft 
 
Verantwoordelijkheid ouder met gezag 
 
Beslissing vervolging zo onzorgvuldig tot stand ge-
komen dat niet-ontvankelijkheid volgt 
 
Geen aanhouding zitting om HALT te verrichten  



ONTVANKELIJKHEID IN JEUGDZAKEN 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:4610 
Opzetheling handtassen van merk Luis Vuitton, 
horloge van merk Swarovski en ov-chipkaart 
 
Niet-ontvankelijkheid, want in strijd met richtlijn 
geen HALT-afdoening aangeboden 
 
Ten tijde van besluit duidelijk dat verdachte alleen 
Ov-chipkaart verweten zou kunnen worden 
 
Waarde ov-chipkaart ruim onder EUR 150  



ONTVANKELIJKHEID IN JEUGDZAKEN 
 
Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en ado-
lescenten, inclusief strafmaten HALT (2018R007) 
 
Besluit aanwijzing HALT-feiten 
 
Transactie politie (artikel 77e Sr) 
Maximaal 20 uur 
 
Transactie OM (artikel 77f Sr) 
Maximaal 60 uur 
  



ONTVANKELIJKHEID IN JEUGDZAKEN 
 
Artikel 416 Sr opzetheling 
Omschrijving  
Schade < EUR 150 20 uur of EUR 100 
Schade > EUR 150 30 uur of EUR 150 
 
Artikel 417bis Sr schuldheling 
Omschrijving  
Schade < EUR 150 15 uur of EUR 75 
Schade > EUR 150 20 uur of EUR 100 
 
  



ONTVANKELIJKHEID IN JEUGDZAKEN 
 
Gerechtshof: 
 
Verdachte was tussenpersoon voor handtassen en 
horloge door daarvoor advertenties te plaatsen en 
onderhandelingen te voeren 
 
Verdachte heeft ook ov-chipkaart gebruikt 
 
Geen niet-ontvankelijkheid, maar veroordeling voor 
alle feiten tot 40 uur werken en schadevergoeding 
van ruim EUR 2.000  



ONTVANKELIJKHEID IN JEUGDZAKEN 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:2513 
Haast wegens deelname Grachtenloop 
Eigen fiets blijkt gestolen te zijn 
Neemt lokfiets mee 
 
Schending vertrouwensbeginsel want verdachte 
was HALT aangeboden 
 
Raadsvrouw verwijst daarbij naar E-mail en eigen 
telefoonnotitie 
  



ONTVANKELIJKHEID IN JEUGDZAKEN 
 
Gerechtshof: 
 
Verdachte aanbod/voorstel HALT gedaan, welk 
aanbod/voorstel door verdachte is geaccepteerd 
 
Verdachte ontvangt uitnodiging voor OM-zitting, 
waar aanbod van 12 uur wordt gedaan 
 
Raadsvrouw wijst aanbod af en verzoekt zaak naar 
HALT te sturen of te seponeren 
  



ONTVANKELIJKHEID IN JEUGDZAKEN 
 
Eigen telefoonnotitie dat zaak wordt geseponeerd 
is ontoereikend voor vertrouwen dat zaak daad-
werkelijk geseponeerd wordt 
 
Uit latere E-mail blijkt zelfs dat raadsvrouw vraagt 
wanneer zaak voor kinderrechter komt, omdat ver-
dachte zaak wil laten voorkomen 
 
Bekrachtiging uitspraak rechtbank 
  



ONTVANKELIJKHEID IN JEUGDZAKEN 
 
Artikel 310-311 Sr diefstal (in vereniging) 
Omschrijving  
Schade < EUR 150 20 uur of EUR 100 
Schade > EUR 150 30 uur of EUR 150 
Telefoon 30 uur 
Fiets 30 uur of EUR 150 
Bromfiets 40 uur of EUR 200 
 
  



ONTVANKELIJKHEID IN JEUGDZAKEN 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:1204 
 
Minderjarige met IQ van 63 poogt opnamen van 
kleedhoekje in zwembad te maken 
 
Wijkagent brengt telefoon terug, maant verdachte 
en zegt dat hogerhand niet wenst te vervolgen 
 
Volgt binnen twee weken brief over vergissing, 
dagvaarding en veroordeling door rechtbank 
  



ONTVANKELIJKHEID IN JEUGDZAKEN 
 
Beslissing vervolging leent zich in zeer beperkte 
mate voor inhoudelijke rechterlijke toetsing 
 
Uitzonderlijk geval dat gerechtvaardigd vertrouwen 
is gewekt dat niet vervolgd zou worden 
 
Gezien IQ van verdachte, teruggave telefoon, ver-
manende woorden en zwembadontzegging 
 
Niet relevant dat recherche niet wenste te vervol-
gen en officier van justitie wel wilde vervolgen  



ONTVANKELIJKHEID IN JEUGDZAKEN 
 
ECLI:NL:RBZWB:2019:1601 
Redelijke termijn en Kalsbeek-norm 
 
- Diefstal met geweld van portemonnee door aan-
bieden vals geld en tonen schroevendraaier 

 
- Drie keer internetoplichting door zogenaamd aan-
bieden illegaal vuurwerk 

 
- Fietsendiefstal 
 
Feiten van 23 maanden geleden  



ONTVANKELIJKHEID IN JEUGDZAKEN 
 
Raadsman: gelet op pedagogische karakter jeugd-
strafrecht ontbreekt causale verband tussen feiten 
en op te leggen straf inmiddels volledig 
 
Rechtbank: geen niet-ontvankelijkheid, maar wel 
strafvermindering waardoor 60 uur (onder aftrek 14 
dagen voorarrest) 
 
Kalsbeek: 6 maanden voor eerste aanleg 
Hoge Raad: 16 maanden voor feitenrechters 
  



ONTVANKELIJKHEID IN JEUGDZAKEN 
 
Ella Kalsbeek was van januari 2001 tot juli 2002 
staatssecretaris van justitie 
 
Opvolgster van Job Cohen die burgemeester van 
Amsterdam was geworden 
 
Hield zich bezig met versnellen van doorlooptijden 
bij politie en justitie 
 
Wikipedia 
  



ONTVANKELIJKHEID IN JEUGDZAKEN 
 
ECLI:NL:RBAMS:2019:9828 
13× bellen met buurvrouw 
Karel Doormangroep 
 
A-zaak = belaging buurvrouw zelf 
B-zaak = belaging huisgenoten buurvrouw 
 
Klacht door belaagde (artikel 64 Sr) 
16-minner ouder met gezag (artikel 65 Sr) 
Belaagde moet worden gehoord (artikel 165a Sr)  



ONTVANKELIJKHEID IN JEUGDZAKEN 
 
Persoonlijk belang belaagde bij geen vervolging 
gaat voor op algemeen belang 
 
Ratio wordt ondergraven wanneer ander slachtof-
fer (= moeder) voor belaagde (= gezinslid) straf-
vervolging zou kunnen bewerkstellingen 
 
Er moet daarom per gezinslid worden onderzocht 
of gezinslid vervolging wenst 
 
Volgt veroordeling in A-zaak tot 40 uur werken  



ONTVANKELIJKHEID IN JEUGDZAKEN 
 
ECLI:NL:RBNNE:2019:3058 
 
Uithuizermeeden, 27 maart 2019 
Vernieling trapleuning huis moeder 
Vernieling mobiele telefoon moeder 
 
Louis Vuitton muts en nieuwe telefoon 
 
Eigen kleren van trap gegooid 
Eigen televisie van trap gegooid 
Eigen mobiele telefoon kapot gegooid  



ONTVANKELIJKHEID IN JEUGDZAKEN 
 
Flink afgegleden 
 
Psychiatrische problematiek 
Gesloten plaatsing bij Woodbrookers 
 
Geen intrinsieke motivatie tot verbetering 
Werkstraf daarmee gepasseerd station 
2 weken voorwaardelijk 
 
__________ 
Vernieling is klachtdelict (353 en 316 Sr)  



ONTVANKELIJKHEID IN JEUGDZAKEN 
 
ECLI:NL:RBZWB:2019:3633 
Domburg en omgeving 
 
Deelname criminele organisatie 
Diefstal door braak uit circa 160 auto's 
Diefstal met valse sleutel van circa EUR 2.360 
 
Kinderrechter weet dat in zaak meerderjarige ver-
dachten door 38 aangevers vordering benadeelde 
partij is ingediend 
  



ONTVANKELIJKHEID IN JEUGDZAKEN 
 
Kinderrechter heeft van officier van justitie verno-
men dat vorderingen niet worden ingediend 
 
Buitenlandse vakantiegangers met wie communi-
catie moeizaam verloopt 
 
Kinderrechter overweegt dat benadeelde partij do-
minus litis is (ECLI:NL:HR:2002:AD7011) 
 
Niet-ontvankelijkheid wegens ernstige schending 
artikel 6 EVRM?  



ONTVANKELIJKHEID IN JEUGDZAKEN 
 
Nee, want gezien verdere procesverloop kan met 
constatering worden volstaan 
 
Meisje met medeverdachten aangetroffen in met 
koffers afgeladen kamper 
 
Geen bewijs dat meisje daadwerkelijk betrokken 
was bij diefstallen uit auto's 
 
Hoewel op beeld geldautomaat waarneembaar, 
geen bewijs dat meisje daadwerkelijk pinde  



ONTVANKELIJKHEID IN JEUGDZAKEN 
 
Nu meisje zelf geen strafbare feiten heeft gepleegd 
is deelname criminele organisatie niet in zicht 
 
Uit dossier blijkt van geen andere band dan fami-
lieband tussen meisje en andere verdachten 
 
Vrijspraak 
  



MINDERJARIGEN EN ZEDENZAKEN 
 
Artikel 244 Sr 
Vrijwillig seksueel binnendringen < 12 
Maximaal 12 jaar ongeacht klacht 
 
Artikel 245 Sr 
Vrijwillig seksueel binnendringen 12-16 
Maximaal 8 jaar ongeacht klacht 
 
Artikel 248b Sr 
Tegen betaling seksueel binnendringen 16-18 
Maximaal 4 jaar ongeacht klacht  



MINDERJARIGEN EN ZEDENZAKEN 
 
Pedoracen te Rozenburg 
 
ECLI:NL:RBROT:2020:1476 
164 dagen waarvan 60 voorwaardelijk 
 
ECLI:NL:RBROT:2020:1477 
8 maanden waarvan 6 voorwaardelijk 
 
ECLI:NL:RBROT:2020:1478 
8 maanden en voorwaardelijke PIJ 
  



MINDERJARIGEN EN ZEDENZAKEN 
 
Nepprofielen op homodatingsites 
 
Op basis dossier bij rechtbank beeld dat als lopend 
vuurtje rondging dat deze manier van geld verdie-
nen dermate lucratief en risicoloos was dat dader-
groep zich steeds verder uitbreidde 
 
Recht hadden om slachtoffers "lesje te leren" 
  



MINDERJARIGEN EN ZEDENZAKEN 
 
ECLI:NL:RBZWB:2019:440 
Zierikzee, 27 november 2017 
 
Meisje en jongen lopen terug naar huis 
Laat fiets staan en loopt steegje in 
Jongen geeft meisje knuffel 
Meisje geeft jongen knuffel terug 
 
Voordat verdachte haar vingerde, heeft hij ge-
vraagd of dat mocht. Aangeefster zei toen: "IDK". 
  



MINDERJARIGEN EN ZEDENZAKEN 
 
Verdachte had idee dat het van twee kanten kwam 
en aangeefster ermee instemde 
 
Aangeefster verklaart wel consistent 
Verdachte verklaart wisselend 
Berichtjes op Instagram 
 
Veroordeling voor verkrachting (vinger in vagina) 
40 uur leerstraf onvoorwaardelijk So-Cool 
60 uur werkstraf voorwaardelijk 
  



MINDERJARIGEN EN ZEDENZAKEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2020:1494 
Misbruik nichtje door 18-jarige 
100 uur en EUR 10.000 
 
ECLI:NL:RBAMS:2020:51 
Misbruik stiefzusje door 13-jarige 
120 uur en EUR 1.500 
  



MINDERJARIGEN EN ZEDENZAKEN 
 
ECLI:NL:RBZWB:2019:1352 
Loverboy omgeving Vught 
 
Moeder treft EUR 50 aan 
Niet van haar en ook niet van vader 
 
Vind hem gwn eng, maar verdient wel goeie 
 
Mensenhandel = 273f Sr 
Uitlokken gemeenschap = 245 Sr 
  



MINDERJARIGEN EN ZEDENZAKEN 
 
14-jarig meisje, loverboy en 37-jarige man 
Contact gelegd en aangezet 
 
EUR 350 + EUR 100 
Hotel te Asten 
 
83 dagen en onvoorwaardelijke PIJ 
Contact- en gebiedsverbod 
EUR 5.000 van EUR 28.600 
  



SEXTING EN KINDERPORNO 
 
ECLI:NL:RBOVE:2019:3530 
Verspreiden naaktfoto door 13-jarige jongen 
 
ECLI:NL:RBOVE:2019:3531 
Verspreiden naaktfoto door 14-jarig meisje 
 
Enschede, 17 februari 2017 
 
Jongen van flat gevallen 
Bleek om zelfdoding te gaan 
Mogelijk speelde naaktfoto rol  



SEXTING EN KINDERPORNO 
 
Geen vervolging voor dood door schuld, want te 
ver verwijderd gevolg en niet voorzien 
 
Artikel 12 Sv procedure 
 
Bezit en verspreiding kinderporno 
Belediging via Snapchat en WhatsApp 
 
40 uur onvoorwaardelijk voor jongen 
40 uur voorwaardelijk voor meisje 
Gesloten Jeugdzorg  



SEXTING EN KINDERPORNO 
 
Ouders wensten EUR 2.000 schadevergoeding 
 
Verdachten niet veroordeeld voor feit dat recht-
streeks verband houd met dood jongen 
 
Erfgenamen kunnen geen schade vorderen voor 
kinderporno of belediging 
 
Alleen in leven zijnde jongen had dit gekund 
  



SEXTING EN KINDERPORNO 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:3445 (= mr Grégoire) 
Kinderporno onder 13-jarige 
 
Raadsman: 
 
Dubbeltelling (laptop en USB-stick) 
Afbeeldingen eenvoudig kunnen vinden 
Series en niet stuk-voor-stuk gedownload 
Afbeeldingen niet geordend 
Dacht gewist te hebben 
  



SEXTING EN KINDERPORNO 
 
Geen verspreiding, maar met één ander gedeeld 
 
Geen gewoonte, want beperkt aantal van ongeveer 
duizend foto's en vijf filmpjes 
 
Kans op herhaling wordt hoog acht 
 
7 maanden waarvan 4 voorwaardelijk 
Met specifieke bijzondere voorwaarden 
 
Van der Kleijn, Mewe en Keulen  



SEXTING EN KINDERPORNO 
 
ECLI:NL:RBMNE:2020:367 
Kinderporno onder 14-jarige 
 
- Tien maanden ruilhandel in kinderporno 
- Smaadschrift door foto met onderschrift 
 
"Ik ben geil" op WhatsApp 
 
Voor eerste feit geldt taakstrafverbod, maar combi-
natie taakstraf en voorwaardelijke jeugddetentie is 
oplossing voor dit probleem (artikel 77ma Sr)  



SEXTING EN KINDERPORNO 
 
Jeugdige leeftijd 
Verminderd toerekenbaar 
Overschrijding redelijke termijn 
 
50 uur en 1 maand voorwaardelijk 
Met gebruikelijke bijzondere voorwaarden 
 
Meisje vorderde EUR 3.700 en krijgt EUR 250 
Geen verband tussen smaad en uithuisplaatsing 
  



SEXTING EN KINDERPORNO 
 
ECLI:NL:HR:2016:213 
 
Minderjarige jongen (17) verricht seksuele hande-
lingen met vier minderjarige meisjes (15) en filmt 
die zonder dat meisjes dit wisten 
 
Kinderporno? 
  



SEXTING EN KINDERPORNO 
 
Artikel 240b Sr te ruim geredigeerd 
 
Concrete gedragingen verdachte 
Leeftijd betrokkenen 
Instemming betrokkenen 
Aanwijzing risico verspreiding 
 
Sexting-zaak = HALT-zaak 
  



SEXTING EN KINDERPORNO 
 
ECLI:NL:RBMNE:2019:2212 
 
Vrouw fietst, verdachte komt op scooter naast haar 
rijden en knipt in billen 
 
Gedurende maand in Utrecht, waarvan drie voor-
vallen ten laste zijn gelegd 
 
Officier: 60 uur (waarvan 40 voorwaardelijk) 
Raadsvrouw: geen straf of maatregel 
  



SEXTING EN KINDERPORNO 
 
Veroordeling aanranding staat lang op strafblad 
Straf heeft geen pedagogische meerwaarde 
Overschrijding redelijke termijn 
- Feiten van augustus 2017 
- Berechting in mei 2019 
 
Rechtbank: geen overschrijding redelijke termijn, 
want eerste verhoor van januari 2018 
 
60 uur (waarvan 40 voorwaardelijk) met proeftijd 
van 1 jaar, omdat recidiverisico laag zou zijn  



SEXTING EN KINDERPORNO 
 
Artikel 246-247 Sr aanranding en ontucht 
Omschrijving  
Eenmalig knijpen 20 uur 
Tongzoen 60 uur 
Aanranding (overig) 120 uur 
 
  



STRUIK- EN STRAATROVERS 
 
ECLI:NL:RBNNE:2019:4955 
Struikrovers 
 
Haren, zaterdag 27 april 2019 
Kermis in dorp 
 
Honger naar geld 
Tori zetten 
 
Muts met gaten 
Wachten op bankje  



STRUIK- EN STRAATROVERS 
 
Helemaal misgegaan 
 
Legitimatiepas politie met ketting 
Toegangspas politiebureau 
Broodbakje met inhoud 
 
Artikel 312-317 Sr diefstal met geweld 
Omschrijving  
Straatroof Vanaf 60 uur 
Overval winkel Vanaf 4 maanden 
Overval woning Vanaf 6 maanden 



STRUIK- EN STRAATROVERS 
 
Taakstraf van 60 uur geldt voor lichtste vorm 
 
Plan gemaakt 
Georganiseerd karakter 
Fors geweld gebruikt 
Flink letsel toegebracht 
Wapen getoond 
 
120 uur onder aftrek en 6 maanden voorwaardelijk 
EUR 2.400 / 3 = EUR 800 geen hoofdelijkheid 
  



STRUIK- EN STRAATROVERS 
 
ECLI:NL:RBAMS:2019:8789 
 
Scooter komt naast fietser rijden 
Handgebaar om te stoppen 
 
Dicht genoeg om Rolex waar te nemen 
 
Wat is weg naar Duivendrecht? 
Kunt u weg misschien aanwijzen? 
 
1× pistool, 2× alarmpistool en munitie  



STRUIK- EN STRAATROVERS 
 
Straatroof 
Uitgangspunt 60 uur, maar strafverzwarend leeftijd 
slachtoffer, plaats delict en vereniging 
 
Wapens 
Door toenemend vuurwapengeweld zijn in Amster-
dam richtlijnen naar boven bijgesteld 
 
Uitgangspunt 3 maanden, waarbij strafverzwaren-
de omstandigheden kunnen komen 
  



STRUIK- EN STRAATROVERS 
 
Wapens en munitie roept vraag op in welke wereld 
verdachte zich begeeft 
 
Eindexamenklas HAVO, bijbaantje en sport 
Voortreffelijk gehouden aan regels 
Kleinschalige Voorziening 
 
225 dagen waarvan 150 voorwaardelijk 
80 uur werken 
EUR 4.300 
  



STRUIK- EN STRAATROVERS 
 

 
  



STRUIK- EN STRAATROVERS 
 
ECLI:NL:RBMNE:2020:432 
 
Overval drogisterij te Amersfoort 
Vuurwapen gelijkend voorwerp 
RGIS-inventarisatie gaande 
 
120 dagen waarvan 102 voorwaardelijk 
60 uur werken 
40 uur leren 
 
So-Cool  



STRUIK- EN STRAATROVERS 
 
ECLI:NL:RBAMS:2019:8262 
Voorbereiding overval McDonalds 
 
Diemen, 12 juli 2019 om 03.30 uur 
Politie ziet auto met afgeplakt kenteken 
Agent meent in auto loop geweer te zien 
Bivakmutsen en handschoenen 
Afgeplakt embleem jas 
 
9 maanden en tenuitvoerlegging PIJ 
  



STRUIK- EN STRAATROVERS 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:3782 
Je staat er bij, dus je bent er bij? 
 
Chips, snoep en/of levensmiddelen 
Stills camerabeelden tankstation 
 
Verdachte en vier medeverdachten gaan gelijktijdig 
tankstation binnen 
 
Verdachte komt rustig naar buiten en heeft niets 
zichtbaars in zijn handen  



STRUIK- EN STRAATROVERS 
 
Vier medeverdachten komen rennend naar buiten 
met een of meer producten in hun handen 
 
Uit stills camerabeelden noch andere stukken is af 
te leiden dat verdachte diefstal heeft gepleegd dan 
wel dat sprake is van nauwe en bewuste samen-
werking met medeverdachten 
 
Vrijspraak 
  



MINDERJARIGEN EN VVC-ZAKEN 
 
ECLI:NL:RBAMS:2019:7510 
Jong meerderjarig 
 
Feit 1 - Wederspannigheid 
Feit 2 - Belediging agent 
EUR 350 schade 
 
Officier: bewezenverklaring 
Raadsman: vrijspraak 
 
Bodycam  



MINDERJARIGEN EN VVC-ZAKEN 
 
Rechtbank constateert dat processenverbaal afwij-
ken van beelden bodycam 
 
Recalcitrant gedrag van vier personen in auto 
Bestuurder wil niet meewerken aan controle 
Henneplucht en schroevendraaier in tas 
 
Mafkees! 
Wat zeg jij? 
Mafkees, jij gooit mijn schroevendraaier weg! 
  



MINDERJARIGEN EN VVC-ZAKEN 
 
Ik ga speekseltestje bij je afnemen 
Jij kunt daarmee rijbewijs kwijtraken 
Stoer doen, omdat je vriendjes erbij zijn? 
Netjes blijven pikkie, voordat je achterin zit! 
 
Agent gooit schroevendraaier achteloos paar meter 
achter zich op grond 
 
Tweede agent komt aanlopen en pakt verdachte 
vast en werkt verdachte naar grond 
  



MINDERJARIGEN EN VVC-ZAKEN 
 
Bewijsuitsluiting processenverbaal gezien discre-
pantie met beelden 
 
Vrijspraak voor wederspannigheid en ook vrij-
spraak voor belediging 
 
Mafkees wordt gezien als uiting van frustratie op 
onprofessioneel en onbetamelijk gedrag 
 
Rechtbank spreekt zorg uit over wezenlijke afwij-
kingen tussen processenverbaal en beelden  



MINDERJARIGEN EN VVC-ZAKEN 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:3823 
Belediging kinderrechter 
 
Rechtbank: 25 uur 
Gerechtshof: 15 uur 
Voornemen excuusbrief 
 
Artikel 266-267 Sr 
Omschrijving  
Gewone burger 20 uur of EUR 100 
Ambtenaar in functie 25 uur of EUR 125 



MINDERJARIGEN EN VVC-ZAKEN 
 
ECLI:NL:GHARL:2019:6595 
 
Meisje verzet zich tegen uithuisplaatsing 
Wederspannigheid, bedreiging en belediging 
 
Onder andere in politieauto tegen agent 
Negers horen in Afrika en niet in Nederland 
 
Groepsbelediging (artikel 137c Sr)? 
Nee, want niet tot publiek gericht 
  



MINDERJARIGEN EN VVC-ZAKEN 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:1798 
Jong meerderjarig 
 
Badhoevedorp, 5 oktober 2017 
Verdachte mag Ford Mustang parkeren 
 
Kon ogen niet geloven, meteen verheugd en ging 
met slippende banden donuts draaien 
 
Verliest macht over stuur, botst tegen Porsch Pan-
amera die weer tegen andere auto's komt  



MINDERJARIGEN EN VVC-ZAKEN 
 
Op verklaring van verdachte dat gedrag stupide 
was valt niets af te dingen 
 
Kans op beschadigen auto's groot gezien gestunt, 
gladde wegdek en nabijheid auto's 
 
Niet bewezen dat verdachte aanmerkelijke kans op 
beschadiging/vernieling heeft aanvaard 
 
Voor aanvaarding van die aanmerkelijke kans ont-
breekt bij gerechtshof namelijk overtuiging  



MINDERJARIGEN EN VVC-ZAKEN 
 
ECLI:NL:RBNNE:2019:4124 
Brandstichting door dekbedovertrek 
 
Jongen wilde zelfmoord plegen 
Slaapkamer en deel dak brand af 
Pleegmoeder en -kinderen waren thuis 
 
3 maanden voorwaardelijk onder aftrek van paar 
dagen hechtenis en 60 uur 
  



MINDERJARIGEN EN VVC-ZAKEN 
 
ECLI:NL:RBROT:2019:4774 (meer zaken) 
Nieuw-Beijerland, 8 januari 2018 
 
Jongens slepen kerstbomen naar ijsbaanterrein 
Opgestapeld tegen dan wel nabij clubhuis 
 
50 uur 
 
Twijfel over vordering benadeelde partij, omdat of-
ferte van EUR 42.000 is opgesteld door familielid 
  



OPENLIJK GEWELD 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:14463 
Openlijk geweld in Katwijk I 
120 dagen waarvan 30 voorwaardelijk 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:14464 
Openlijk geweld in Katwijk II 
90 dagen en 60 uur 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:10959 
Openlijk geweld in trein 
34 dagen en 40 uur  



OPENLIJK GEWELD 
 
ECLI:NL:RBNNE:2019:3191 
Groningen, 24 november 2018 
Jongens en begeleider in afgesloten gang 
 
Officier: poging doodslag daar verdachte en mede 
verdachter aangever tegen hoofd hebben geslagen 
en met geschoeide voet getrapt 
 
Raadsman: uit dossier blijkt alleen dat verdachte 
aangever twee keer heeft geduwd, maar niet heeft 
geslagen dan wel geschopt  



OPENLIJK GEWELD 
 
Rechtbank: 
 
Gevecht plotseling ontstaan 
Moeilijk waarnemen tijdens zo explosie 
 
Nu verdachte van begin af aan ontkent, twijfelt 
rechtbank aan waarneming begeleider 
 
Wel wettig bewijs (twee getuigen), maar rechtbank 
heeft niet vereiste overtuiging verkregen 
  



OPENLIJK GEWELD 
 
ECLI:NL:RBMNE:2019:5968 
 
Vechtpartij op straat te Hilversum 
 
Verbalisant meent op beelden te zien dat verdach-
te aangever duw geeft en later aangever bij trui 
pakt en wegslingert 
 
Ik wilde jongens uit elkaar halen 
  



OPENLIJK GEWELD 
 
Rechtbank ziet niet op beelden dat verdachte aan-
gever duw geeft 
 
Rechtbank ziet wel dat verdachte in begin op af-
standje staat toe te kijken 
 
En op moment dat aangever andere jongen klap 
geeft, trekt verdachte aangever hardhandig weg 
 
Rechtbank kan niet vaststellen met welke bedoe-
ling verdachte dit deed en spreekt daarom vrij  



OPENLIJK GEWELD 
 
ECLI:NL:RBROT:2019:4801 
Dordrecht, 16 februari 2019 
 
Verdachte met ander op scooter 
Aangever met vriendin op scooter 
 
Bijna botsing door onverwachts afslaan 
Verdachte scheldt daarbij aangever uit 
 
Aangever rijdt door, maar stopt en keert 
Aangever gaat achter verdachte aan  



OPENLIJK GEWELD 
 
Over en weer op vuist 
Aangever weet verdachte te overmeesteren 
Omstanders bellen politie en aangever laat los 
 
Verdachte rent naar scooter en om weg te rijden 
Aangever pakt bagagedrager en komt ten val 
Aangever zit nu met ernstig knieletsel 
 
Feit 1 - Poging doodslag, althans... 
Feit 2 - Wederspannigheid 
  



OPENLIJK GEWELD 
 
Verklaring aangever dat verdachte hem tot stoppen 
dwong, klap gaf en trap tegen hoofd wordt slechts 
ondersteund door verklaring vriendin aangever 
 
Verklaring aangever niet betrouwbaar, omdat hij 
aanvankelijk niet heeft verklaard dat hij achter ver-
dachte is aangegeven 
 
Verklaring vriendin aangever niet betrouwbaar, 
omdat zij aanwezig was bij opnemen verklaring 
aangever en daardoor beïnvloed  



OPENLIJK GEWELD 
 
Toen aangever riep dat verdachte was aangehou-
den, is verdachte gestopt met worsteling en heeft 
aangever verdachte losgelaten 
 
Wegrennen en -rijden is niet aan te merken als 
geweld of bedreiging met geweld 
 
Bestanddeel "geweld of bereiding met geweld" is 
daarmee niet vervuld 
 
Vrijspraak  



BEVOEGDHEDEN 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:4435 
 
Amsterdam, 1 augustus 2018 rond 18.45 uur 
 
Doorgang van Smaragdplein naar Carillonstraat in 
Diamantbuurt 
 
Motoragent krijgt van collega verzoek om verdach-
te aan te houden 
 
Verdenking mishandeling (buiten heterdaad)  



BEVOEGDHEDEN 
 
Raadsman vrijspraak: 
 
Geen heterdaad, geen spoed en gelegenheid voor 
verkrijgen toestemming 
 
Verbalisanten daarmee niet in rechtmatige uitoefe-
ning bediening 
 
Nu bestanddeel delictsomschrijving niet is vervuld 
behoort vrijspraak te volgen 
  



BEVOEGDHEDEN 
 
Gerechtshof 20 uur: 
 
Van agent mag niet verlangd worden dat hij bij ver-
zoek collega navraag doet of aan vereisten voor 
aanhouding is voldaan 
 
Ook ingeval achteraf blijkt dat aan vereisten niet is 
voldaan brengt dit niet mee dat agent niet handel-
de in rechtmatige uitoefening bediening 
 
__________ 
Juridisch en moreel verwerpelijk  



BEVOEGDHEDEN 
 
ECLI:NL:GHARL:2019:6754 
Vordering identiteitsbewijs 
 
- Beroven pizzabezorger van pizza's 
- Niet tonen identiteitsbewijs 
- Winkeldiefstal 
 
Raadsman: vragen naar identiteitsbewijs is iets 
anders dan vorderen identiteitsbewijs 
  



BEVOEGDHEDEN 
 
Met kinderrechter is gerechtshof van oordeel dat 
twee keer vragen naar identiteitsbewijs als vorde-
ring in zin Wet ID kan worden aangemerkt 
 
Verbalisant kreeg melding van ingooien ruit 
Jongens renden weg toe verbalisant kwam 
Strafrechtelijk relevante gebeurtenis 
 
20 uur voor feit 2 en 3 tezamen 
Vrijspraak voor feit 1 
  



BEVOEGDHEDEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:3019 
11 gripzakjes bevattende 16 gram hennep 
Urkersingel te Rotterdam op 18 mei 2018 
 
Melding collega's bedreigd 
Opgave signalement van verdachte 
Melding motorrijder heeft staande houding verricht 
 
Agent ziet man die aan signalement voldoet rijden 
op groene scooter met blauwe kentekenplaat 
  



BEVOEGDHEDEN 
 
Agent verricht identiteitsfouillering waarbij legitima-
tie en hennep wordt aangetroffen 
 
Gerechtshof: 
 
Uit niets blijkt dat naar legitimatie is gevraagd 
 
Bevoegdheid identiteitsfouillering bestaat alleen 
wanneer zulks noodzakelijk is 
 
Rauwelijkse fouillering is niet rechtmatig  



BEVOEGDHEDEN 
 
Onherstelbaar vormverzuim in zin artikel 359a Sv 
 
Uitsluiting verkregen bewijsmateriaal 
 
Vrijspraak 
 
Fonteijn-Van der Meulen, Pit en Sleeswijk Visser 
  



FORMALITEITEN 
 
ECLI:NL:RBOBR:2019:6960 
Boxtel, 10 september 2018 einde middag 
 
Met vriend (= anonieme getuige) zat ik op scooter 
Plotseling kwam jongen aanfietsen 
 
Jongen wilde mijn telefoon zien, omdat hij dacht 
dat ik gesprek met zijn nichtje had gevoerd 
 
Uit frustratie gooide hij telefoon op grond en ging 
hij mij steeds hardere klappen geven  



FORMALITEITEN 
 
Raadsman: onvoldoende wettig bewijs, want ver-
klaring anonieme getuige niet bruikbaar 
 
Rechtbank: gelet op dossier is verklaring afkomstig 
van vriend die achter op scooter zat 
 
Aan verklaring wordt waarde toegekend van gewo-
ne getuige (en niet van anonieme getuige) 
 
__________ 
Artikel 344a lid 3 Sr  



FORMALITEITEN 
 
ECLI:NL:HR:2019:1756 
Mishandeling zwemlerares nadat deze verdachte 
had gesommeerd zwembad te verlaten 
 
Eerste zitting op 19 april 2018 
Raadsman wil twee getuigen horen 
 
Tweede zitting op 10 juli 2018 
Raadsman herhaalt verzoek niet 
  



FORMALITEITEN 
 
Volgens procureur-generaal kan daardoor in cas-
satie niet meer worden geklaagd over niet horen 
van twee getuigen 
 
Mr J. Silvis 
 
Volgens artikel 322 lid 4 Sv geeft conclusie advo-
caat-generaal niet zonder meer blijk van juiste 
rechtsopvatting, maar wees voorzichtig 
 
Artikel 80a RO  



FORMALITEITEN 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:243 
Jong meerderjarig 
 
Advocaat heeft geen recht om, tegen wens van 
verdachte in, bij verhoor aanwezig te zijn 
 
Verdachte heeft bewust afgezien van rechtsbij-
stand en heeft bekennende verklaring afgelegd, in 
hoop dat vriendin in vrijheid zou worden gesteld 
  



FORMALITEITEN 
 
Inschatting door verdachte was apert onjuist, ver-
horende verbalisant had jonge verdachte daar in 
ieder geval in grote lijnen op moeten wijzen 
 
Verdachte heeft onder dwaling afstand gedaan van 
recht op rechtsbijstand waardoor bekennende ver-
klaring wordt uitgesloten van bewijs 
 
Veroordeling voor vals geld, wapen en munitie 
  



KIND OF VOLWASSEN? 
 
ECLI:NL:RBAMS:2019:3120 
 
Ik zat op bankje met vriend 
Jongen komt aanlopen: "Amsterdam?" 
 
Verdachte afleider en medeverdachte wegnemer 
 
Leeftijd in Nederland: minderjarig (2002) 
Leeftijd in Italië: meerderjarig (1999) 
  



KIND OF VOLWASSEN? 
 
Officier: toepassing strafrecht volwassenen onder 
verwijzing uitspraak Raad van State 
 
Raadsvrouw: toepassing jeugdstrafrecht onder 
verwijzing berichtgeving Nidos 
 
Er blijkt niet overduidelijk van meerderjarigheid en 
er kunnen redenen zijn om in Italië oudere leeftijd 
op te geven 
  



KIND OF VOLWASSEN? 
 
Rechtbank: 
 
Nu er ruimte blijft bestaan voor twijfel, moet voor 
verdachte meest gunstige situatie prevaleren en 
zal worden bericht volgens jeugdstrafrecht 
 
 
 Volwassen Jeugd 
Zakkenrollen 120 50 
Wederspannigheid 20 20 
  



KIND OF VOLWASSEN? 
 
ECLI:NL:RBROT:2019:8563 
 
Tijdstip plegen feit 
- 17 jaar in 2004 
- 32 jaar in 2019 
 
Tijdens avond oppassen als 14-17-jarige ontucht 
gepleegd met aan zorg toevertrouwde 6-9-jarige 
 
Als je verdrietig bent moet je maar met je vingers 
aan je vagina zitten (= feit 1)  



KIND OF VOLWASSEN? 
 
Slipje rechtgetrokken en mogelijk meer terwijl 
meisje zich slapende hield (= feit 2) 
 
Familie zou geen aangifte doen onder voorwaarde 
dat verdachte begeleiding zou krijgen 
 
30 uur voorwaardelijk onder aftrek van paar dagen 
hechtenis met bijzondere voorwaarden 
 
Tijdsverloop, redelijke termijn, aanmelding behan-
deling en verliezen baan bij leger(?)  



KIND OF VOLWASSEN? 
 
ECLI:NL:RBAMS:2019:6612 
Adolescentenstrafrecht 
20-jarige met vuurwapen 
 
Verdachte achterop snorfiets bij onbekende 
Staat alleen naast snorfiets 
Snorfiets gestolen? 
 
Zenuwachtige indruk 
Wisselende antwoorden 
Mogen wij even in jouw tas kijken?  



KIND OF VOLWASSEN? 
 
Ik wist niet dat in tas doorgeladen wapen zat 
Weet wel van boxer, deo en dergelijke 
 
Reclassering adviseert jeugdstrafrecht 
Beperkte handelingsvaardigheden 
Licht verstandelijke beperking 
Pedagogische beïnvloeding 
  



KIND OF VOLWASSEN? 
 
Besluit om jeugdstrafrecht toe te passen 
 
Midden tussen volwassen en jeugd 
 
251 dagen waarvan 90 voorwaardelijk 
 
 
 Volwassen Jeugd 
Vuurwapen 12 mnd 3 mnd 
  



KIND OF VOLWASSEN? 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:8716 (mr Balkenende) 
 
Alphen aan den Rijn, 1 mei 2019 
Twee jongens op boot met kajuit 
Acht halve liters per dag 
 
Aangever wilde omgevallen glas niet opruimen 
 
Klap met koekenpan 
Klap terug met koekenpan 
Zwaaien dan wel steken met mes  



KIND OF VOLWASSEN? 
 
Uitgewerkt in vier feiten, waaronder lekke band 
 
Officier: voorwaardelijk opzet op toebrengen van 
zwaar lichamelijk letsel door te steken met mes en 
mishandeling door te slaan met koekenpan 
 
Raadsman: aangever heeft zichzelf met mes ver-
wond en slaan met koekenpan moet worden ge-
zien als noodweer dan wel noodweerexces 
  



KIND OF VOLWASSEN? 
 
Gezien letsel bij aangever onaannemelijk dat aan-
gever mes in handen heeft gehad 
 
Verwonding pink, snee op achterkant jas en ver-
wonding voet alsmede wel bloed buiten op boot, 
maar niet binnen in boot 
 
Een en ander past bij verklaring aangever dat die 
gestoken is bij verlaten boot 
  



KIND OF VOLWASSEN? 
 
Officier: 15 maanden, waarvan 5 voorwaardelijk, 
onder toepassing volwassenenstrafrecht 
 
Raadsman: vrijspraak/ontslag rechtsvervolging en 
anders toepassing jeugdstrafrecht 
 
Bevindingen psycholoog 
Licht verstandelijke beperking 
Jonger dan kalenderleeftijd 
Geen contra-indicaties 
  



KIND OF VOLWASSEN? 
 
Rechtbank: 
 
Bij 20-jarige in beginsel volwassenenstrafrecht 
Jeugdstrafrecht mogelijk bij 18 tot 23-jarige 
 
214 dagen waarvan 100 voorwaardelijk 
 
Behandeling bij De Waag of (F)ACT die wordt 
aangeboden door GGZ Fivoor 
  



KIND OF VOLWASSEN? 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:6582 (mr Van der Eerden) 
Volwassenenstrafrecht voor 18-jarige 
 
Nabij Grote Kerk na afloop feest 
 
Aangever zou ruzie hebben gemaakt met broertje 
verdachte en krijgt te horen: "Trek af! Trek af!" 
 
Twee gouden kettingen om nek 
Bril valt op grond en wordt opgeraapt 
Zogenaamd Breitling-horloge wordt zichtbaar  



KIND OF VOLWASSEN? 
 
Officier: 10 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk, 
onder toepassing volwassenenstrafrecht 
 
Raadsman: graag matigen en referte ten aanzien 
van toepasselijk recht 
 
Rechtbank: hoewel persoon wel aanleiding geeft 
voor jeugdstrafrecht, geven proceshouding, straf-
blad en te volgen hulpverleningstraject dit niet 
 
6 maanden waarvan 2 voorwaardelijk  



KIND OF VOLWASSEN? 
 
ECLI:NL:RBMNE:2019:2637 
Volwassenenstrafrecht voor 17-jarige 
 
Op 14 december 2018 komt uit niets jongen van 
trap Jaarbeursplein op zwerver afrennen 
 
Geeft trap tegen hoofd, steekt mes in linker bil en 
steekt mes in linker schouder 
 
Zwerver zou met zijn vriendin hebben afgesproken 
  



KIND OF VOLWASSEN? 
 
RJJI te onbekend op 24 december 2018 
 
Ik zag conflict ontstaan tussen verdachte en X 
Verdachte haalde balpennen uit onderbroek 
Verdachte probeerde X daarmee te steken 
 
Ik greep verdachte en hield hem stevig vast 
Verdachte wist gedeeltelijk los te komen 
Verdachte stak richting mijn hals 
 
Stak ook X en Y  



KIND OF VOLWASSEN? 
 
Officier: toepassing volwassenenstrafrecht en op-
legging TBS met bevel verpleging 
 
Raadsvrouw: toepassing jeugdstrafrecht nu ver-
dachte ook daar kan worden behandeld 
 
Vanwege psychotische problematiek niet gebaat bij 
groepsgerichte en pedagogische behandelsetting, 
maar bij individuele medicamenteuze benadering 
  



KIND OF VOLWASSEN? 
 
ECLI:NL:RBAMS:2019:3126 
Afwijking advies voor veelpleger 
 
Inforsa en RvdK adviseren volwassenenstrafrecht 
voor oplegging voorwaardelijke ISD 
 
Verdachte heeft uitgebreid strafblad en verslaving 
en opnieuw vermogensdelicten gepleegd 
 
Ernst feiten geen zelfstandige grond voor toepas-
sing volwassenenstrafrecht  



KIND OF VOLWASSEN? 
 
Persoon verdachte evenmin reden om uitzondering 
op regel te maken 
 
Positieve ontwikkeling bestaande uit begeleid wo-
nen, werk en behandeling 
 
Veroordeling voor diefstal fiets, diefstal bromfiets, 
diefstal uit auto en verduistering bromfiets 
 
4 maanden waarvan 2 voorwaardelijk 
  



KIND OF VOLWASSEN? 
 
Toepassing jeugdstrafrecht 18 tot 23-jarige 
 
Woont bij ouders 
Gaat naar school 
Staat open voor opvoedkundige aanpak 
Begeleiding bij (licht) verstandelijke beperking 
 
Vaak na suggestie reclassering 
  



KIND OF VOLWASSEN? 
 
ECLI:NL:RBMNE:2019:2669 
Criminele familie 
 
Vader, moeder en vier zoons 
Groothandel in hard- en softdrugs 
Witwassen honderdduizenden euro's 
Ieder had eigen rol in criminele organisatie 
 
Raadsman: rechtbank niet bevoegd, want deel fei-
ten ziet op periode dat verdachte minderjarig was 
  



KIND OF VOLWASSEN? 
 
Een van rechters tevens kinderrechter zodat recht-
bank voldoet aan vereiste in artikel 495 Sv 
 
Niet alle formaliteiten in acht genomen: 
- beslotenheid zitting 
- voorlichting door RvdK 
 
Nu verder geen inhoudelijk verweer is gevoerd, is 
verdachte daarmee niet in belangen geschaad 
 
20 maanden waarvan 6 voorwaardelijk  



 
  



GBM GEDRAG BEÏNVLOEDENDE MAATREGEL 
 
ECLI:NL:RBDHA:2020:1163 
 
GBM voor diefstal chips met geweld, diefstal kle-
ding, inbraak woning en verzet bij aanhouding 
 
Is geen straf, maar maatregel 
Wordt weinig toegepast 
 
Bijzondere voorwaarden 
Gedragsaanwijzingen 
  



GBM GEDRAG BEÏNVLOEDENDE MAATREGEL 
 
ECLI:NL:HR:2011:BQ4676 
 
Voorwaarden die langer duren dan zes maanden 
of bijzonder intensief zijn dienen in vorm van GBM 
te worden gegoten 
 
Wetsgeschiedenis... 
Proportionaliteit en subsidiariteit... 
  



GBM GEDRAG BEÏNVLOEDENDE MAATREGEL 
 
ECLI:NL:HR:2019:87 
Meerderjarige gastouder 
 
Voorwaarde die neerkomt op ondergaan van in wet 
voorziene bijkomende straf, is alleen dan niet toe-
laatbaar indien die bijkomende straf: 
 
- in concrete geval wettelijk niet mogelijk zou zijn 
 
- wettelijke regeling anderszins op onaanvaardbare 
wijze doorkruist  



PIJ PLAATSING INRICHTING JEUGDIGEN 
 
ECLI:NL:RBGEL:2020:268 
Voorwaardelijke PIJ voor meisje 
 
Brandstichtingen te Zuilichem 
Periode van juli tot en met september 2019 
Auto's, coniferen, containers en overkappingen 
 
Woonde bij opa 
Zou van opa moeten 
Opa kwam heel laat thuis 
  



PIJ PLAATSING INRICHTING JEUGDIGEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:14462 (= mr Van Beest) 
Voorwaardelijke PIJ voor jongen 
 
Jongen en meisje uit eten 
Jongen stom dronken 
Mes nabij keel 
 
Gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis 
Vier jaar of meer 
Veiligheid anderen in geding 
Gunstig mogelijke ontwikkeling  



PIJ PLAATSING INRICHTING JEUGDIGEN 
 
ECLI:NL:RBNHO:2019:3714 
Onvoorwaardelijke PIJ 
 
Verdenking overvallen door 12-jarige 
2× net echt vuurwapen 
2× mes 
 
Ik wil geld! 
Ik moet blowen! 
Geeft tas om met geld te vullen 
  



PIJ PLAATSING INRICHTING JEUGDIGEN 
 
Veroordeling voor twee van vier feiten 
 
Raadsman wenst aanhouding voor aanvullend on-
derzoek, want stap van hulp in vrijwillig kader naar 
PIJ is erg groot 
 
Rechtbank ziet geen noodzaak door recent klinisch 
multidisciplinair onderzoeksrapport waarin alterna-
tieven voor PIJ zijn onderzocht 
  



PIJ PLAATSING INRICHTING JEUGDIGEN 
 
Fascinatie voor criminaliteit en geweld 
 
Niet geschikt voor reguliere psychiatrie 
Niet geschikt voor gesloten plaatsing 
Te vluchtgevaarlijk voor Harreveld 
Te jong voor De Catamaran 
 
Very Intensive Care afdeling van RJJI 
  



WELKE STRAF OF MAATREGEL? 
 
ECLI:NL:RBROT:2019:8586 
Zeer exceptionele persoonlijke omstandigheden 
 
Jongens voetballen 
Drie jongen komen aanzetten 
Dreigen met boksbeugel en zakmes 
Afgifte telefoon 
 
Rechtbank acht verklaring over eigen rol verdachte 
ongeloofwaardig, want aangevers verklaren anders 
  



WELKE STRAF OF MAATREGEL? 
 
RvdK en gecertificeerde instelling adviseren geheel 
voorwaardelijke straf, omdat verdachte met veel 
problemen kampt 
 
Ondersteuning van verdachte bij zijn problemen 
dient prioriteit te krijgen boven afstraffing 
 
Levert wezenlijke bijdrage aan verminderen kans 
op herhaling 
 
60 uur geheel voorwaardelijk  



WELKE STRAF OF MAATREGEL? 
 
ECLI:NL:RBROT:2019:8602 
Toepassing 9a Sr want geen redelijk doel 
 
Ontucht met veel jonger visvriendje in 2017 en 
2018 op Goeree-Overflakkee 
 
17-18 jaar versus 11-12 jaar 
 
Gelet op verstreken tijd en met succes afgeronde 
behandeling dient straf geen redelijk doel meer 
  



WELKE STRAF OF MAATREGEL? 
 
ECLI:NL:RBROT:2019:8665 
Toepassing 9a Sr want geen redelijk doel 
 
Diefstal iPhone X op 28 januari 2018 te Rotterdam 
 
Gelet op verstreken tijd en recente motivatie om te 
werken aan zijn toekomst (door wat hij heeft mee-
gemaakt gedurende detentie in België) dient straf 
geen redelijk doel meer 
  



WELKE STRAF OF MAATREGEL? 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:3268 
Jeugddetentie voor zakkenroller 
 
Een maakt tikkende beweging tegen ramen 
Ander gaat trein in en komt met tas weer uit trein 
 
Nu verdachte geen woon- of verblijfplaats in Ne-
derland heeft is taakstraf moeilijk uitvoerbaar 
 
Geen taakstraf, maar jeugddetentie 
  



WELKE STRAF OF MAATREGEL? 
 
ECLI:NL:RBROT:2019:5786 
Wachtlijstproblematiek bij jongvolwassen meisje 
 
Voorkomen moet worden dat verdachte in gat valt 
tussen RJJI Hunnerberg en De Catamaran 
 
Rechtbank staat voor dilemma: 
- enerzijds heeft De Catamaran wachtlijst 
- anderzijds langere jeugddetentie onacceptabel 
 
Rechtbank vertrouw dat...  



WELKE STRAF OF MAATREGEL? 
 
ECLI:NL:RBAMS:2019:5044 
Maximale straf van 24 maanden 
 
Overval op Café Boulevard 
Aangever pakt barkruk om zich te verweren 
Verdachte slaat met tas waar iets zwaars in zit 
 
Verwijdering oog 
  



WELKE STRAF OF MAATREGEL? 
 
Vrouw meldt dat jongens geld tellen 
Scooter met spullen achtergelaten 
Politie gaat kijken 
 
Uit kassalade verdwenen sleutels 
Bivakmuts met DNA-verdachte 
Hamer met bloed slachtoffer 
 
Kijk, wij staan op Opsporing Verzocht 
Je maakt mij bijna... soort van gewoon blij! 
  



WELKE STRAF OF MAATREGEL? 
 
Blijkt van straatroof Mac-Book 
Ik heb net Mac-Book genakt 
 
Blijkt van inbraak opticien 
Blauw montuur met witte kaartje 
 
Pseudokoop Tom Ford zonnebril 
Agent ging even pinnen om te betalen 
 
24 maanden waarvan 3 voorwaardelijk 
  



WELKE STRAF OF MAATREGEL? 
 
ECLI:NL:HR:2019:1023 
 
Maximale straf bij overgang van jeugdstrafrecht 
naar volwassenenstrafrecht 
 
Tenuitvoerlegging van door kinderrechter opgeleg-
de voorwaardelijke straf 
  



WET USB EN MINDERJARIGEN 
 
Wet USB = Wet herziening tenuitvoerlegging straf-
rechtelijke beslissingen 
 
Verantwoordelijkheid voor straffen en maatregelen 
verschoven van Openbaar Ministerie naar Minister 
voor Rechtsbescherming 
 
Belangrijkste gedachte is dat minister beter in staat 
zal zijn om regie te houden op tenuitvoerlegging 
van straffen en maatregelen 
  



Oud Nieuw 
14d Sr 14c Sr 
22g lid 1 en 2 Sr 6:3:3 Sv 
22g lid 3 Sr 6:6:23 Sv 
77k Sr 6:6:29 Sv 
77p lid 4 Sr 6:3:10 Sv 
36 Sv 29f Sv 
509o Sv 6:6:11 Sv 
577 Sv 6:5:1 Sv 
577c Sv 6:4:19 en 25 Sv 
591 Sv 529 Sv 
591a Sv 530 Sv 
89 Sv 533 Sv 



WET USB EN MINDERJARIGEN 
 
ECLI:NL:HR:2020:389 
 
Hoofdzaak met vordering tenuitvoerlegging voor-
waardelijke straf 
 
Tegen hoofdzaak staat hoger beroep open 
 
Staat tegen vordering tenuitvoerlegging voorwaar-
delijke straf ook hoger beroep open? 
 
Ja, omdat op dit punt geen wijziging werd beoogd  



WET USB EN MINDERJARIGEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:2101 
 
Dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden 
 
Niet-naleving meldplicht reclassering 
 
Geen hoger beroep mogelijk (artikel 14j Sr) 
 
Voor zover geen deel andere uitspraken 
  



SCHADEVERGOEDING 
 
ECLI:NL:RBLIM:2019:2759 (= mr Regter) 
Artikel 533 (= 89 oud) Sv 
 
Verzoek verklaring einde zaak 
 
EUR 105 voor vrijheidsbeneming in politiecel 
EUR 250 voor schending artikel 5 EVRM 
EUR 300 voor kosten raadsman 
 
EUR 280 of EUR 550 voor verzoek zelf  



SCHADEVERGOEDING 
 
Raadsman: 
 
Verzoeker is niet in verzekering gesteld 
 
Verzoek 533 (= 89 oud) Sv staat niet open 
 
Schending artikel 5 EVRM, want geen effectieve 
procedure toetsing rechtmatigheid aanhouding en 
vrijheidsbeneming 
 
Werkzaamheden verricht na verhoor en EUR 105 + 
EUR 250 is te gering belang voor verkrijging toe-
voeging bij Raad voor Rechtsbijstand  



SCHADEVERGOEDING 
 
Rechtbank: 
 
Verzoek 533 (= 89 oud) Sv staat niet open, omdat 
verzoeker niet in verzekering is gesteld 
 
Geen onrechtmatige vrijheidsbeneming 
 
Echter, artikel 5 EVRM geeft reden om EUR 105 
toe te kennen gezien leeftijd en impact 
 
Vergoeding kosten advocaat  



SCHADEVERGOEDING 
 
ECLI:NL:HR:2019:1472 
Artikel 29f (= 36 oud) Sv 
 
Verklaring einde zaak na aanvang onderzoek zit-
ting verdraagt zich niet met systematiek wet 
 
Na aanvang onderzoek zitting kan dagvaarding 
niet meer worden ingetrokken 
 
Artikel 266 lid 1 Sv 
  



SCHADEVERGOEDING 
 
Onderzoek Salamander 
 
ECLI:NL:RBROT:2019:6036 
6 weken waarvan 4 voorwaardelijk en 50 uur 
 
ECLI:NL:RBROT:2019:6037 
2 weken en 60 uur 
 
ECLI:NL:RBROT:2019:6038 
6 weken waarvan 4 voorwaardelijk en 80 uur  



SCHADEVERGOEDING 
 
Tommy uit Spijkenisse 
Afspraak voor een-op-een-gevecht 
 
Niet redelijk om door slachtoffer ontvangen dona-
ties (als voordeel uit strafbare feit) te verrekenen 
met door feit veroorzaakt nadeel 
 
Benadeelde partij was reeds bekend was met ge-
dragsproblemen en psychische problematiek 
  



SCHADEVERGOEDING 
 
EUR 969 gevorderd aan immateriële schade 
 
EUR 750 toegewezen aan immateriële schade 
 
Geen hoofdelijkheid, maar ieder eigen aandeel 
 
3× EUR 187,50 + 1× 187,50 
  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 
www.halt.nl 
 
Stijging aantal zaken van 14.400 naar 16.100 
 
Steeds meer zaken in zware categorie 
 
Pilot voor jongvolwassenen 
  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 
www.erkenningscommissie.nl 
 
So-Cool Regulier 40 uur en Verlengd 50 uur 
 
Vergroten sociale vaardigheden en zelfvertrouwen 
Voor jongeren met licht verstandelijke beperking 
Kortdurende, individuele interventie 
 
 
 
Oordeel: goed onderbouwd  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 

RSJ 
Raad voor 
Strafrechtstoepassing 
en Jeugdbescherming 

 
Jongeren met strafrechtelijke titel 
 
Jongeren met civielrechtelijke titel 
- Jeugdzorgplusinstellingen 
- Jeugd GGZ 
 
Niet titel, maar problematiek vooropstellen 
Huizen ontdoen van "strafrechtelijke elementen"  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 

RSJ 
Raad voor 
Strafrechtstoepassing 
en Jeugdbescherming 

 
EU-richtlijn Jeugd (2016/800/EU) 
 
Voorbehoud IVRK achterhaald 
32 uur in artikel 491 Sv ook achterhaald 
 
Rechtsbijstand bij kantonrechter 
Rechtsbijstand bij misdrijven strafbeschikking 
  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 
Afdoeningsbijstand? 
 
Maximaal 24 uur in politiecel 
 
Altijd naar Justitiële Jeugd Inrichting 
 
Informatie met plaatjes in plaats van tekst 
 
Professionals met specifieke opleiding jeugd 
  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 

RSJ 
Raad voor 
Strafrechtstoepassing 
en Jeugdbescherming 

 
Verplicht financieel toezicht? 
 
Verplicht financieel toezicht in vorm van onderbe-
windstelling door strafrechter 
 
Gedachte is criminele levensstijl van jongvolwas-
sen veelplegers te doorbreken 
  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 
ECLI:NL:GHAMS:2020:603 
Ontneming voor kleding 
 
Veroordeeld voor twee winkeldiefstallen 
Eerste buit circa EUR 2.300 
Tweede buit circa EUR 2.000 
 
Geen inkoopwaarde (= schade winkel), maar ver-
koopwaarde (= genoten voordeel) 
  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 
ECLI:NL:RBAMS:2019:6469 
 
Opbrengst van twee weggenomen en vervolgens 
voor minimaal EUR 500 verkochte motoren 
 
Vordering benadeelde partij ziet op andere posten 
dan opbrengt verkoop motoren 
 
Toegekende schadevergoeding heeft daarom geen 
invloed op wederrechtelijk verkregen voordeel 
  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
 Meldingen Volwassen Jeugd 
2015 34 30 4 
2016 47 40 7 
2017 38 23 15 
2018 40 32 8 
2019 43 30 13 
 
Circa EUR 18.000 / 43 = circa EUR 420 
Inclusief voorkeursmeldingen 
Inclusief BTW 
  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
Vergoeding voor volgend verhoor 
 
Geen vergoeding verhoorbijstand bij overtreding? 
 
□ 3 punten bij verdenking misdrijf met gevangenis-

straf ≥ 12 jaar 
 
□ 1,5 punt bij delicten waarvoor inverzekering-

stelling mogelijk is 
  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
26150 Verzameling feiten en advocaten 
 
Feit 1 primair - Diefstal met geweld 
Feit 1 subsidiair - Opzetheling 
Feit 2 - Mishandeling 
Feit 3 - Opiumwet 
 
346 dagen huisarrest 
75 dagen voorarrest 
 
35 uur leren (en 20 uur werken voorwaardelijk)  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
26230 SSR voor winkeldiefstal 
 
Blikje Red Bull bij Albert Heijn 
 
Twee dagen na uitspraak in vorige zaak 
 
Gelukkig bij mr Strop 
 
20 uur werken 
  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
26148 Pizzames 
 
Officier van justitie aanwezig 
 
Afwijzing vordering bewaring 
 
Zo wijs om op zitting uitspraak te doen 
  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
26228 Mes in jas 
 
KFC en Dunkin' Donuts 
Makkelijke manier of moeilijke? 
 
Mr De Haan 
Vriend doodgestoken 
 
40 uur leren  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
26246 Jongen en meisje 
 
Geen bewaring 
Naar huis en terug 
 
Gedragsaanwijzing 
 
Verwijzing meervoudig 
NIFP en benadeelde partij 
  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
26278 Jongen in knel 
 
Pakt mes 
 
Bevel bewaring 
 
Schorsing raadkamer 
 
Doet u gesloten plaatsingen? 
 
Youz en/of Ipse de Bruggen  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
26230 Omzetting taakstraf 
 
Opgelegd voor wegneming blikje Red Bull 
 
Speelt in augustus als iedereen met vakantie is 
 
Dit bezwaarschrift middel tot bewaring van recht 
 
Mogelijk volgt later een aanvulling 
  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
26276 Klap voor bek 
 
Frietje, meisje en twee jongens 
 
Kunt u zo spoedig mogelijk komen 
 
Einde verhoor gaat telefoon 
 
Schorsing, aanhouding, opheffing en aanhouding 
  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
26212 Herstelvonnis 
 
180 dagen waarvan 96 voorwaardelijk 
In dictum 120 uur taakstraf vergeten 
 
Kennelijke verschrijving? 
Volgens Hoge Raad wel! 
 
ECLI:NL:HR:2020:1216 
  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
Sta ik nog op lijst? 
 
Naar jeugdpiketmelding op 23 december 2019 
 
TRIP 1 - Vechtpartij in aula school 
TRIP 2 - Diefstal uit kleedkamer school 
 
Voor 6 januari 2020 
 
2× sepot 
  



JEUGDSTRAFRECHT 2020 
 
 
    Evaluatie graag in brievenbakje 
 
    Bewijs deelname per mail 
 
    Factuur per mail 
 
 
www.romelingh.com/sheets/sheets-0221.pdf 
 


