
JEUGDSTRAFRECHT 2021 
 
Docent Mr W. Römelingh 
Datum Vrijdag 12 maart 2021 
Plaats Haagrecht Advocaten 
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 2021 
 
Tekenen bij aankomst 
Tekenen bij vertrek 
 
16.00 Pauze 
18.15 Bier, wijn en happen 
 
Graag telefoon stil 
Mijn papierloze kamer 
  



JEUGDSTRAFRECHT 2021 
 
www.romelingh.com 
 
College Cursus 
 | Aanmelden 
 | Annuleren 
 | Cursusaanbod 
 | Cursusmateriaal 
 
www.romelingh.com/sheets/sheets-0248.pdf 
  



JEUGDSTRAFRECHT 2021 
 
 Meldingen Volwassen Jeugd 
2020 43 31 12 
2019 43 30 13 
2018 40 32 08 
2017 38 23 15 
2016 47 40 07 
 
Twee keer twee verhoren 
Een keer drie verhoren 



JEUGDSTRAFRECHT 2021 
 
Geen extra vergoeding bij zware zaken 
Wel vergoeding voor overtredingen 
 
**) 
 
Overige misdrijven en overtredingen. Vervolgver-
horen in lichte en middelzware zaken (zogenaam-
de B en C-zaken) van minderjarigen worden ver-
goed tegen 1,5 punt 
  



JEUGDSTRAFRECHT 2021 
 
Bureau HALT 
Erkenningscommissie 
RSJ-adviezen en rechtspraak 
Wat de VOG - www.watdevog.nl 
 
Jeugd en openlijk geweld 
Jeugd en zeden 
Bewijsuitsluiting 
Voorwaardelijk opzet 
Bonken, nippen en swipen 
  



JEUGDSTRAFRECHT 2021 
 
Kind of volwassen? 
Welke straf of maatregel? 
Themadag DNA 
Schadevergoeding 
 
Mijn jeugdpiketten en -zaken 
En aangehaalde rechtspraak 
  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 
www.halt.nl 
 
Daling aantal zaken van 16.100 naar 13.400 
Leerplicht en samenscholing 
 
400 Den Haag 
109 Alphen aan den Rijn 
066 Delft 
065 Gouda 
155 Leiden 
  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 
Hoe worden taakstraffen uitgevoerd? 
 
Online contact 
 
Klusjes doen in en om huis 
Boodschappen doen voor ouderen 
Broertje of zusje helpen met huiswerk 
 
Met foto's en filmpjes als bewijs 
  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 
Transactie politie (artikel 77e Sr) 
Maximaal 20 uur 
 
Transactie OM (artikel 77f Sr) 
Maximaal 60 uur 
 
Besluit aanwijzing HALT-feiten uit 1995 
 
Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en ado-
lescenten, inclusief strafmaten HALT (2018R007) 
  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 
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  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 
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 
 
  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 
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  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 
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 
  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 
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  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 
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 
 
  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 
www.erkenningscommissie.nl 
 
Vraag naar digitale taakstraffen 
 
Met VB-bril: 
- rol slachtoffer spelen 
- zich in jeugdgevangenis wanen 
- vanuit hechtenis naar vrijheid kijken 
 
Met VB-bril risicotaxatie maken door te observeren 
hoe jeugdige zich in bepaalde situaties gedraagt  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 
BASTA! 
 
Ambulante methode om te voorkomen dat kinderen 
delictgedrag ontwikkelen of herhalen 
 
Criterium: terugdringen recidive 
 
Traject duurt drie tot zes maanden 
Gemiddeld dertig contacturen 
 
Oordeel: goed onderbouwd  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 

RSJ 
Raad voor 
Strafrechtstoepassing 
en Jeugdbescherming 

 
Advisering en rechtspraak 
 
Minderjarige vreemdelingen in JJI 
Geen perspectief terugkeer in maatschappij 
 
Rechtspositie Gesloten Jeugdinstellingen 
Wetvoorstel ter aanvulling BJJ en Jeugdwet 
  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 
ECLI:NL:RBMNE:2020:2727 
Alleenstaande minderjarige asielzoeker 
 
Opzoek naar horloges en sierraden 
Vier inbraken te Bussum en Naarden 
Een met geweld tegen bewoner 
 
Aangebeld om te bemerken of iemand thuis was 
Bewoner lag te slapen wegens nachtdienst 
Vastgebonden en geblinddoekt 
  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 
Eis: 12 maanden onvoorwaardelijk 
Straf: 9 maanden onvoorwaardelijk 
 
Straf lager dan eis, mede daar verdachte vooraf-
gaand aan uitzetting naar Chili of Spanje in vreem-
delingenbewaring wordt genomen 
 
RvdK adviseerde ook onvoorwaardelijke jeugdde-
tentie, omdat JJI op dit moment voor verdachte 
meest veilige plek is om te verblijven 
  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 
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 
  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 
Rechtspositie gesloten jeugdinstellingen 
Wetvoorstel ter aanvulling BJJ en Jeugdwet 
 
Staat terugkeer maatschappij centraal? 
 
Onduidelijkheid over plaatsing binnen verschillende 
niveaus van geslotenheid 
 
Gemis wettelijke waarborgen bij vrijheidsbeper-
kende maatregelen en disciplinaire straffen 
  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 
Wat betreft RSJ: 
Geen insluiting in separatieruimte/isoleercel 
Insluiting op eigen kamer beperken in duur 
Beklag en beroepsregeling 
 
Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg 
 
Wet Zorg en Dwang 
  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 
Besluit minister 
Bezwaar minister > beroep RSJ 
 
Besluit directeur 
Commissie van toezicht > beroep RSJ 
 
JeugdzorgPlus 
Klachtenfunctionaris > beroep RSJ 
 
Cassatie in belang der wet 
  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 
R-19/5427/JV 
 
Klager zit 22 maanden en 3 jaar PIJ uit 
Tijdens begeleid verlof alleen gelaten 
In restaurant en lesauto 
 
Begeleider is lang en had geen zin om achterin 
kleine lesauto plaats te nemen 
 
Minister trekt machtiging verlof in zes weken na 
bekend worden incidenten  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 
RSJ: 
 
Klacht gegrond 
 
Intrekking verlof door minister disproportioneel 
 
Tijdelijke stopzetting door directeur ook mogelijk 
 
Zeker daar klager geen grote rol had bij incidenten 
 
EUR 50 tegemoetkoming  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 
R-20/6860/JZ 
Coronamaatregelen Almata 
Beperking bezoek ouders 
 
Advocaat klager: 
 
Weliswaar algemeen geldende maatregel, maar 
maatregel in strijd met hogere regelingen 
 
Artikel 8 EVRM, 3 en 9 IVRK en 13 UVRM 
Recht op bewegingsvrijheid 
  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 
Directeur instelling: 
 
Algemene maatregel 
Vier keer per week beeldbellen 
Bezoek op externe locatie aangeboden 
Langer verlof thuis bij ouders aangeboden 
 
RSJ: 
 
Ontvankelijk, maar klacht ongegrond 
  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 
Relevant bij huis- en locatieverboden 
 
Recht op ongestoord genot woning 
Artikel 1 lid 1 Eerste Protocol EVRM 
 
Vrijheid tot verplaatsing 
Artikel 2 lid 4 Vierde Protocol EVRM 
 
Artikel 38v Sr door rechter 
Artikel 509hh Sv door officier van justitie 
  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 
www.watdevog.nl 
 
Justis/COVOG 
 
Terugkijktermijn 
Twee jaar bij taakstraf 
Vier jaar bij jeugddetentie 
Datum veroordeling eerste aanleg 
 
Jonger dan 16 en minder dan veertig uur 
Levenslang bij zedendelict  



HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 

 
Wil je nu weten wat jouw kansen zijn op 

het verkrijgen van de VOG? Doe de check! 
 

 
CHECK IT > 

 

 
https://watdevog.nl/de-vog-check 

  

https://watdevog.nl/de-vog-check


HALT, ERKENNINGSCOMMISSIE EN RSJ 
 
Verklaring wordt bijna altijd afgeven 
 
Bij afwijzing brief/bezwaar: 
Motivering voor stage/werk 
Veranderde omstandigheden 
Persoonlijke omstandigheden 
 
Justis/COVOG niet bekend met die informatie 
  



JEUGD EN OPENLIJK GEWELD 
 
ECLI:NL:RBDHA:2020:10335 
 
Pons Romanus 
25 maart 2020 
 
Mr Eijgenraam 
Mr Kuppens 
 
Loopt met vriendin over straat 
Zo'n tien jongens hangen bij viaduct 
Kunnen jullie anderhalve meter afstand houden?  



JEUGD EN OPENLIJK GEWELD 
 
Moet ik politie bellen? 
Jongens gaan dicht bij aangever staan 
 
Aangever duwt jongen weg 
Jongens keren zich tegen aangever 
 
Aangever rent weg en komt daarbij ten val 
Schoppen tegen hoofd althans armen aangever 
 
Is geen afstand houden geweldshandeling? 
Is corona strafverzwarende omstandigheid?  



JEUGD EN OPENLIJK GEWELD 
 
Mr Eijgenraam: 
38 dagen, 120 uur waarvan 40 voorwaardelijk en 
contactverboden met medeverdachten 
 
Mr Kuppens: 
Geen onvoorwaardelijke jeugddetentie gelijk aan 
voorarrest, maar onvoorwaardelijke taakstraf 
 
Jeugddetentie heeft grote gevolgen voor toekomst 
verdachte wanneer hij VOG wil aanvragen 
  



JEUGD EN OPENLIJK GEWELD 
 
Rechtbank: 
 
Feit zodanig ernstig dat onvoorwaardelijke jeugd-
detentie passend is 
 
38 dagen, 60 uur waarvan 30 voorwaardelijk en 
contactverboden met medeverdachten 
 
EUR 980 materiële schade 
EUR 800 immateriële schade 
  



JEUGD EN OPENLIJK GEWELD 
 
Rechtbank: 
 
Vordering wordt hoofdelijk toegewezen 
Volledige tegemoetkoming slachtoffer 
 
Schadevergoedingsmaatregel door vier 
Wettelijke rente over EUR 445 
 
Maximale duur gijzeling 0 dagen 
Wegens minderjarigheid 
  



JEUGD EN OPENLIJK GEWELD 
 
Artikel 141 Sr openlijk geweld 
Omschrijving  
Goed geringe schade 20 uur 
Goed aanzienlijke schade Vanaf 40 uur 
Persoon Uitgangspunt 40 uur 
 
  



JEUGD EN OPENLIJK GEWELD 
 
ECLI:NL:GHAMS:2016:1210 
 
Geen ruimte voor overweging over VOG, omdat dit 
is voorbehouden aan Centraal Orgaan Verklaring 
Omtrent het Gedrag (COVOG) 
 
Verdachte kan initiatief nemen om COVOG te wij-
zen op in deze uitspraak opgenomen overwegin-
gen over persoonlijke omstandigheden 
  



JEUGD EN OPENLIJK GEWELD 
 
ECLI:NL:RBNNE:2019:3191 
Groningen, 24 november 2018 
Jongens en begeleider in afgesloten gang 
 
Officier: poging doodslag daar verdachte en mede-
verdachte 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  



JEUGD EN 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 
  



JEUGD EN 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  



JEUGD EN OPENLIJK GEWELD 
 
Over en weer op vuist 
Aangever weet verdachte te overmeesteren 
Omstanders bellen politie en aangever laat los 
 
Verdachte rent naar scooter om weg te rijden 
Aangever pakt bagagedrager en valt 
Ernstig knieletsel 
 
Feit 1 - Poging doodslag, althans... 
Feit 2 - Wederspannigheid 
  



JEUGD EN OPENLIJK GEWELD 
 
Mr Van Dongen: 
270 dagen waarvan 224 voorwaardelijk 
ITB Harde Kern 
De Waag 
 
Mr Van den Hemel 
Vrijspraak voor feit 1 
Vrijspraak voor feit 2 
  



JEUGD EN 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 aangereden 
 
Verklaring vriendin aangever niet betrouwbaar, 
omdat zij aanwezig was bij opnemen verklaring 
aangever en daardoor is beïnvloed  



JEUGD EN 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 bedreiging met geweld" is 
daarmee niet vervuld 
 
Vrijspraak  



JEUGD EN ZEDEN 
 
ECLI:NL:RBZWB:2020:4974 
 
Verneemt op tv van pedoracen 
www.kickorstick.com 
 
Tilburg, 22 april 2019 
Wat heb jij ons te bieden? 
 
Bril wordt van neus getrokken 
Wat is je pincode? 
  



JEUGD EN ZEDEN 
 
Verhogen van paslimiet 
EUR 10.000 van spaarrekening 
Komen tussen bos en huis politie tegen 
 
Aangever wordt door verdachte gebeld 
Verdachte brengt identiteitskaart terug 
Voor deblokkeren bankpas 
 
Je bent nog iets schuldig 
  



JEUGD EN ZEDEN 
 
Tilburg, 21 april 2019 
Je dacht leuk avondje te hebben? 
Wat zijn je inlogcodes? 
 
Werd in bos in elkaar geslagen 
Moest zich uitkleden 
 
Borsthaar en aansteker 
Banaan en druiven 
Gefilmd 
  



JEUGD EN ZEDEN 
 
Rechtbank: 
 
180 dagen waarvan 90 voorwaardelijk en 120 uur 
 
Rechtbank realiseert zich dat straf hoger is dan 
vordering officier van justitie en dat verdachte terug 
in detentie moet 
 
Geen ruimte voor lagere of andere straf 
  



JEUGD EN ZEDEN 
 
Tweede benadeelde dient vordering in 
EUR 490 materieel + EUR 1.500 immaterieel 
 
Van vordering kent rechtbank toe 
EUR 450 materieel + EUR 750 immaterieel 
 
Geen hoofdelijkheid, maar gedeeld 
  



JEUGD EN ZEDEN 
 
Verdachte deed zich voor als 17-jarig meisje 
 
In hoeverre waren aangevers strafbaar? 
 
Ingeval date 19 zou zijn en zich voordoet als 17 
Ingeval date 17 zou zijn en zich voordoet als 17 
Ingeval date 15 zou zijn en zich voordoet als 19 
  



JEUGD EN ZEDEN 
 
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  



JEUGD EN ZEDEN 
 
ECLI:NL:RBROT:2020:10550 
 
15-jarige jongen past op kleinere kinderen 
Circa 195 cm lang en 100 kg zwaar 
Autistisch, maar ook vriendelijk 
 
Met kinderen naakt verstoppertje spelen 
Vader en moedertje spelen 
Kindjes krijgen 
  



JEUGD EN ZEDEN 
 
Acht kinderen in leeftijd van 4 tot 14 jaar jong 
Bij vier kinderen seksueel binnengedrongen 
 
Kan niet naar buurt/huis terugkeren 
Zedendelict maakt plaatsing lastig 
 
Eis: 12 maanden en onvoorwaardelijke PIJ 
Straf: 10 maanden en voorwaardelijke PIJ 
 
Rechtbank heeft volledige afstraffing overwogen 
  



JEUGD EN ZEDEN 
 
Verdachte heeft specialistische hulp nodig 
 
JJI ingesteld op jongeren met antisociale gedrags-
problematiek 
 
Horizon te Harreveld heeft expertise inzake autis-
me en zedendelicten 
 
Civiele kamer spreekt gelijktijdig gesloten plaatsing 
uit voor Horizon te Harreveld 
  



JEUGD EN ZEDEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2020:9300 
McDonalds, 15 mei 2018 om 20.30 uur 
 
Mr Offers: 
Er is iets gebeurd, maar wat precies is onduidelijk 
Verklaring aangeefster tegen woord verdachte 
 
Mr Kamphuis-Jansen: 
Aangeefster appte hele tijd wonderlijke dingen 
Kom nu maar, begin te komen en beetje snel 
  



JEUGD EN ZEDEN 
 
Rechtbank: 
 
Aangeefster heeft twee jongens gevraagd om voor 
haar voor EUR 12 wied te kopen 
 
Jongens gaan coffeeshop in, komen naar buiten en 
lopen van aangeefster weg 
 
Ik wil best naar je toekomen, maar dan wil ik je 
neuken of moet jij mij pijpen 
 
Zo beland in wc McDonalds 
  



JEUGD EN ZEDEN 
 
Medewerker McDonalds ziet meisje huilend staan, 
welk meisje zegt dat ze zojuist is aangerand 
 
Op camerabeelden is te zien dat meisje over balie 
hangt, iemand aanspreekt en naar wc wijst 
 
Op camerabeelden is voorts te zien dat meisje van 
twee dames zakdoekje krijgt 
 
Rechtbank volgt daarom verklaring aangeefster 
  



JEUGD EN ZEDEN 
 
Verdachte was destijds 15 jaar jong 
Inmiddels circa 27 maanden verstreken 
Aan schorsende voorwaarden gehouden 
 
3 dagen onvoorwaardelijk 
60 uur voorwaardelijk 
Geen benadeelde partij 
 
Mewe, Rigter en Van den Brink 
  



JEUGD EN ZEDEN 
 
ECLI:NL:RBROT:2020:10573 
 
15-jarige en 12-jarige jongen 
Broertje van vriendje 
Pijpen en aftrekken 
 
Raadsvrouw: 
Handelingen hebben vrijwillig plaatsgevonden 
Verdachte functioneert op niveau 9-jarige 
Er was sprake van experimenteren 
  



JEUGD EN ZEDEN 
 
Rechtbank: 
 
Seksuele ontwikkeling tussen 12 en 15 groot 
 
Zelfs als rekening wordt gehouden met niveau 
waarop verdachte functioneert 
 
Geen affectieve relatie 
 
2 maanden voorwaardelijk 
Behandeling De Waag, De Viersprong of Fivoor 
  



JEUGD EN ZEDEN 
 
ECLI:NL:RBZWB:2020:5646 
Artikel 46 en 488ab Sv 
 
Officier van justitie beveelt dat ouders niet bij poli-
tieverhoor aanwezig mogen zijn 
 
Verdachte/meisje moet kans krijgen om op eerdere 
verklaringen terug te komen 
 
Officier van justitie onderwerpt bevel onverwijld 
aan oordeel rechtbank (ex artikel 46 Sv)  



JEUGD EN ZEDEN 
 
Rechtbank over artikel 488ab Sv: 
 
Geeft ouders toegang tot politieverhoor 
 
Geeft hulpofficier mogelijkheid om toegang ouders 
tot politieverhoor te weigeren 
 
Hulpofficier vraagt voor besluit weigering toestem-
ming officier van justitie 
 
Volgt niet-ontvankelijkheid  



JEUGD EN ZEDEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:3445 
Kinderporno onder 13-jarige 
 
Mr Grégoire: 
 
Dubbeltelling (namelijk laptop en usb-stick) 
Afbeeldingen eenvoudig kunnen vinden 
Series en niet per stuk gedownload 
Afbeeldingen niet geordend 
Dacht gewist te hebben 
  



JEUGD EN ZEDEN 
 
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 geacht 
 
7 maanden waarvan 4 voorwaardelijk 
Met specifieke bijzondere voorwaarden 
 
Van der Kleijn, Mewe en Keulen 
  



JEUGD EN ZEDEN 
 
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) 
  



JEUGD EN ZEDEN 
 
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 
  



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



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



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



JEUGD EN ZEDEN 
 
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  



JEUGD EN ZEDEN 
 
Artikel 246-247 Sr aanranding en ontucht 
Omschrijving  
Eenmalig knijpen 020 uur 
Tongzoen 060 uur 
Aanranding (overig) 120 uur 
 
  



BEWIJSUITSLUITING 
 
ECLI:NL:RBAMS:2020:1760 
 
Amsterdam, 23 oktober 2019 
 
Verdachte zou met zijn hand agent met kracht in 
gezicht hebben geslagen en/of met vuist agent met 
kracht in zijn gezicht hebben gestompt 
 
Op beelden bodycam is te zien dat: 
- verdachte met zijn broer rustig woning binnengaat 
- agent met kracht deur openduwt en iets roept  



BEWIJSUITSLUITING 
 
- agent op dat moment verdachte vastpakt 
- verdachte zijn arm terugtrekt 
 
Kinderrechter ziet in arm die zich terugtrekt geen 
slaande of stompende beweging 
 
Hoewel ambtsedig procesverbaal voldoende bewijs 
oplevert, komt kinderrechter niet tot veroordeling 
 
Mr Van der Kaay 
  



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



BEWIJSUITSLUITING 
 
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! 
  



BEWIJSUITSLUITING 
 
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 
  



BEWIJSUITSLUITING 
 
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  



BEWIJSUITSLUITING 
 
ECLI:NL:RBMNE:2020:4067 
Bewijsuitsluiting bij overval op kapsalon 
 
Uitsluiting verklaringen medeverdachten die belas-
tend zijn voor verdachte 
 
Uitsluiting tapgesprekken waarin wordt gesproken 
over betrokkenheid verdachte 
 
Reden: verdachte heeft medeverdachten niet ef-
fectief kunnen ondervragen 



BEWIJSUITSLUITING 
 
Oorzaak: medeverdachten beriepen zich op hun 
verschoningsrecht 
 
Resultaat: veroordeling op basis van andere be-
wijsmiddelen 
 
210 dagen waarvan 162 voorwaardelijk 
  



BEWIJSUITSLUITING 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:3019 
Urkersingel te Rotterdam op 18 mei 2018 
11 gripzakjes bevattende 16 gram hennep 
 
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 
  



BEWIJSUITSLUITING 
 
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  



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



VOORWAARDELIJK OPZET 
 
Willens 
Wetens 
Aanvaarden van 
Aanmerkelijke kans 
 
Willens 
Wetens 
Blootstellen aan 
Geenszins als denkbeeldig te verwaarlozen kans 
  



VOORWAARDELIJK OPZET 
 
ECLI:NL:RBNNE:2020:1341 
Gooien met vuurwerk 
 
Franeker, 31 december 2018 
Minderjarige steekt vuurwerk af 
 
Buurman loopt gehoorschade op 
Camerabeelden van gebeuren 
 
Voorzien van CE-keur en gekocht in supermarkt 
  



VOORWAARDELIJK OPZET 
 
Uit camerabeelden blijkt niet dat iemand op pleintje 
aanwezig was 
 
Nu verdachte zich niet bewust was van aanwezig-
heid aangever, is er geen sprake van (voorwaarde-
lijk) opzet en volgt vrijspraak 
 
Volgens aangever zouden camerabeelden zijn 
gemanipuleerd 
  



VOORWAARDELIJK OPZET 
 
ECLI:NL:RBNHO:2020:10366 
 
12-jarige pakt luchtbuks van bed 
Gaat op kistje staan en schiet snel 
 
Richt op Heras-bordje 
Hoort gehuil 
 
Luchtbuks op zolder opgeborgen 
5-jarig buurjongetje in borst geraakt 
  



VOORWAARDELIJK OPZET 
 
Rechtbank: 
 
Geen opzet om iemand te willen verwonden 
 
Kon door leeftijd gevolgen actie niet inschatten 
 
Niet goed gekeken of iemand in schietlijn stond 
 
34 uur taakstraf in vorm van werkstraf  



VOORWAARDELIJK OPZET 
 
ECLI:NL:GHARL:2020:10561 
 
Primair: brandstichting 
Subsidiair: vernieling 
 
Jeugdinrichting De Rentray te Lelystad 
Theezakje in magnetron bij andere instelling 
 
Brand in magnetron/keuken 
  



VOORWAARDELIJK OPZET 
 
Verdachte heeft willens en wetens aanmerkelijke 
kans aanvaard dat magnetron kapot zou gaan 
 
Kans dat magnetron kapot gaat door theezakje is 
naar ervaringsregels aanmerkelijk 
 
Door dit toch te doen heeft verdachte aanmerkelij-
ke kans op koop toegenomen 
 
Artikel 9a Sr voor vernieling 
  



VOORWAARDELIJK OPZET 
 
ECLI:NL:RBNNE:2020:3126 
Met MMBS naar autocross 
De Wilp - Ter Apel - De Wilp 
 
Vanaf 16 jaar rijbewijs categorie T 
Bijrijder en in laadbak tweede passagier 
Met circa 90 km/uur over verkeersdrempel 
 
Arm gebroken 
Bekken/heup gebroken 
Bestuurder had ook bier gedronken  



VOORWAARDELIJK OPZET 
 
Eis: 60 uur 
Voorwaardelijke ontzegging niet nodig 
 
Straf: 60 uur 
Geen voorwaardelijke ontzegging 
 
Excuus aangeboden 
Schade vergoed 
Niet opnieuw in fout gegaan 
  



BONKEN, NIPPEN EN SWIPEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2020:5857 
Bankpas bonken 
 
Alphen aan den Rijn, 28 februari 2020 
Bankpas met pincode (afpersing) 
EUR 6.500 (diefstal met geweld) 
 
Afgesproken te Alphen aan den Rijn 
Ingestapt en messen getrokken 
Afgezet te Woerden 
  



BONKEN, NIPPEN EN SWIPEN 
 
Mr Bakker: beide feiten laten zich bewijzen 
 
Mr Krämer: geen overtuigend bewijs 
 
Aangever heeft kort voor aangifte telefoon gewist 
Verdachte en aangever in appgroep handeljacht 
Bankpas aangever zou worden gebonkt 
 
EUR 6.500 op spaarrekening 
Aangever was bang geld kwijt te zijn 
Aangifte gedaan zonder echte verhaal te vertellen  



BONKEN, NIPPEN EN SWIPEN 
 
Bonken = geld gooien op bankpas 
Nippen = geld pinnen met bankpas 
 
Zestig procent voor degene van wie geld is 
Veertig procent voor degene van wie bankpas is 
 
ECLI:NL:HR:2014:385 
Levert ter beschikkingstellen bankpas met pincode 
zonder meer strafbaar feit op? 
  



BONKEN, NIPPEN EN SWIPEN 
 
Rechtbank: 
 
Aangifte vijf dagen na gebeuren 
 
Uit telefoon verdachte blijkt van contacten met 
aangever zowel voor als na gebeuren 
 
Vreemde gesprekken die er geen blijk van geven 
dat aangever door verdachte is beroofd 
 
Indruk dat aangever zich samen met verdachte 
heeft beziggehouden met criminele activiteiten 
  



BONKEN, NIPPEN EN SWIPEN 
 
ECLI:NL:RBMNE:2020:4460 
Feit 1 oplichting acht personen 
Feit 2 persoonsgegevens ander gebruiken 
Feit 3 naar betaalpaal, scannen en dan swipen 
 
Artikel 231b Sr 
 
Marktplaats 
ABN-app op telefoon 
Bedrijfsrekening duurt langer 
Als je wilt kun je fotootje van id maken  



BONKEN, NIPPEN EN SWIPEN 
 
Wegenomen/schade circa EUR 7.000 
 
150 dagen waarvan 53 voorwaardelijk 
 
Contactverbod 
Reclasseringscontact 
Behandeling forensische polikliniek 
Verblijven in instelling voor begeleid wonen 
Structurele dagbesteding als onderwijs of werk 
  



BONKEN, NIPPEN EN SWIPEN 
 
ECLI:NL:RBAMS:2020:2789 
 
IJdoornlaan, 9 februari 2020 
 
Doorgaande weg in Amsterdam-Noord 
 
Voor volgers live op Instagram 
Hysterisch gelach 
Selfiestand 
  



  



BONKEN, NIPPEN EN SWIPEN 
 
Gehoord hysterisch gelach neemt rechtbank ver-
dachte kwalijk dat hij voor eigen vermaak ander 
heeft benadeeld 
 
Poging zware mishandeling 
 
180 dagen waarvan 94 voorwaardelijk 
Meewerken aan leerstraf So-Cool 
EUR 1.000 voor benadeelde 
  



BONKEN, NIPPEN EN SWIPEN 
 
ECLI:NL:RBNNE:2020:3920 
17-jarige jongen buit 18-jarig meisje uit 
 
Verdachte kende slachtoffer van Het Poortje 
Vast in Frans Guyana vanwege drugssmokkel 
Geen huisvesting, geen geld en geen contacten 
 
Op zijn bankrekening of in zijn shagpot 
 
259 dagen en PIJ 
  



KIND OF VOLWASSEN? 
 
12 jaar 
 
16 jaar jeugdstrafrecht, tenzij 
 
18 jaar volwassenstrafrecht, tenzij 
 
23 jaar 
  



KIND OF VOLWASSEN? 
 
ECLI:NL:RBROT:2020:12821 
 
Vraag rechters 
Waarom zijn er verschillende namen en geboorte-
data van u bekend? 
 
Antwoord verdachte 
Ik ben [naam] en ik ben 16 jaar oud 
 
Reactie officier van justitie 
Er is op geen enkele wijze vast te stellen wie ver-
dachte nou feitelijk is  



KIND OF VOLWASSEN? 
 
Rechtbank: 
 
Verdachte heeft in ieder geval leeftijd van 16 
 
Gezien persoonlijkheid van verdachte wordt toe-
passing gegeven aan volwassenenstrafrecht 
 
Drie maanden voor woninginbraak 
  



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 berecht volgens jeugdstrafrecht 
 
 
 Volwassen Jeugd 
Zakkenrollen 120 50 
Wederspannigheid 020 20 
  



KIND OF VOLWASSEN? 
 
ECLI:NL:RBAMS:2019:6612 
Adolescentenstrafrecht voor 20-jarige 
 
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:2019:6582 
Geen adolescentenstrafrecht 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 linkerbil en 
steekt mes in linkerschouder 
 
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 
Geen volwassenenstrafrecht voor 17-jarige 
 
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  



WELKE STRAF OF MAATREGEL? 
 
ECLI:NL:RBDHA:2020:1163 
 
GBM voor diefstal chips met geweld, diefstal kle-
ding, woninginbraak en verzet bij aanhouding 
 
Is geen straf, maar maatregel 
Wordt weinig toegepast 
 
Bijzondere voorwaarden 
Gedragsaanwijzingen 
  



WELKE STRAF OF MAATREGEL? 
 
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 
  



WELKE STRAF OF MAATREGEL? 
 
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 
  



WELKE STRAF OF MAATREGEL? 
 
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 jongens 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 
  



THEMADAG DNA 
 
Amsterdam, 30 juli 2020 
Themadag DNA 
 
Zaken van minderjarigen 
 
7× bezwaar gegrond 
6× bezwaar ongegrond 
  



THEMADAG DNA 
 
Gegrond 
 
20 uur Diefstal 
20 uur Heling *) 
20 uur Vernieling 
30 uur Heling *) 
30 uur Openlijk geweld 
40 uur Diefstal 
60 uur Bedreiging (13-jarige huiselijke sfeer) 
  



THEMADAG DNA 
 
Ongegrond 
 
060 uur Diefstal 
060 uur Valse legitimatie 
080 uur Diefstal 
100 uur Openlijk geweld 
240 uur Heling *) 
082 dagen Diefstal 
  



THEMADAG DNA 
 
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 
  



THEMADAG DNA 
 
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 
  



THEMADAG DNA 
 
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)  



THEMADAG DNA 
 
Voorbeelden aard misdrijf 
 
Meineed 
Schuldheling 
Verduistering 
Valsheid in geschrifte 
  



THEMADAG DNA 
 
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 
  



THEMADAG DNA 
 
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 
  



THEMADAG DNA 
 
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 
  



THEMADAG DNA 
 
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  



THEMADAG DNA 
 
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 
  



THEMADAG DNA 
 
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 
  



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



THEMADAG DNA 
 
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  



THEMADAG DNA 
 
Is op themadag ook getoetst aan criteria? 
 
*) 
 
Minister noemt schuldheling als voorbeeld van feit 
waarbij DNA geen rol zou spelen 
 
Wat voor schuldheling geldt, geldt wat mij betreft 
ook voor opzetheling 
  



SCHADEVERGOEDING 
 
Dag vrijlating telt mee! 
 
Politiecel EUR 130 per dag 
Huis van bewaring EUR 100 per dag 
Beperkingen bewaring EUR 30 extra per dag 
 
Niet op zitting behandeld EUR 340 in btw 
Wel op zitting behandeld EUR 680 in btw 
  



SCHADEVERGOEDING 
 
ECLI:NL:RBLIM:2019:2759 
Vijf verzoeken van mr Regter 
 
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 Sv staat daarom 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 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 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 
 
ECLI:NL:RBLIM:2020:3371 
Wat mr Regter kan mr Smeets ook? 
 
Wetgever heeft ervoor gekozen om geen recht op 
schadevergoeding toe te kennen voor fase van 
aanhouding en ophouden voor onderzoek 
 
1e rechter: Hegeman 
 
2e rechter: Steeghs, Hegeman en Van de Winkel 
  



SCHADEVERGOEDING 
 
ECLI:NL:RBLIM:2020:3379 
EUR 4.835 voor gewezen minderjarige verdachte 
EUR 280 of EUR 550 voor verzoek zelf 
 
Verdacht van straatroof en uiteindelijk veroordeeld 
voor los daarvan staande schuldheling 
 
Onder "zaak" moet worden verstaan al datgene 
waar rechtsgeding betrekking op had 
 
Dat verzoeker van andere tenlastegelegde feiten is 
vrijgesproken, doet daar niet aan af  



SCHADEVERGOEDING 
 
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 
  



SCHADEVERGOEDING 
 
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?  



SCHADEVERGOEDING 
 
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  



SCHADEVERGOEDING 
 
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 
  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
26276 Abe 
 
31 december 2019 om 22.05 uur 
2 januari 2020 om 15.00 uur 
RC Ruiter 
 
RC Höppener 
Je gaat ergens werken 
Je bent om 22.00 uur thuis 
  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
Je gaat naar zitting in september 
Reclassering wenst GBM 
Intrekking dagvaarding 
 
Opheffing schorsing door RC 
Schorsing door raadkamer 
Aanpassing voorwaarden 
 
Pro forma 3 september 2020 
Inhoudelijk 15 oktober 2020 
  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
Geen vordering benadeelde 
Geen medische informatie 
 
Ik vind je onbeschoft 
Geef maar gevangenisstraf 
 
Eis: 80 uur waarvan 40 voorwaardelijk 
Raadsman: 36 uur onder aftrek 
 
Straf: 60 uur waarvan 24 voorwaardelijk 
Resteert: 24 uur voorwaardelijk  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
Wat ging fout? 
Telefoontje op bureau 
Verwijzing naar meervoudig 
 
Wat ging goed? 
Grapje bij rechter-commissaris 
Contact met buurtmoeder 
  



EN AANGEHAALDE RECHTSPRAAK 
 
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... 
  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
26314 Ari 
Melanchthon Berkroden 
Openlijke geweldpleging "op openbare weg" 
 
Van conciërge moest zekere Mike flesje oprapen, 
waarop Mike zei: dat is van die homo daar! 
 
Mike kreeg ruzie met mijn vriend, ik pakte Mike 
beet om hem van mijn vriend af te houden 
 
Voorwaardelijk sepot  



EN AANGEHAALDE RECHTSPRAAK 
 
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 
  



EN AANGEHAALDE RECHTSPRAAK 
 
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  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
26316 Lis 
 
Ashram College 
Leerpark Marsdiep 
Willen vriend(je) ophalen 
 
Diefstal uit kleedkamer 
Contactloos gepind met pinpas 
Chocolade die niemand wilde hebben 
  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
Meisjes geven elkaar de schuld 
 
Andere meisje had portemonnee onder zich 
Andere meisje had strafblad 
Berichten op Snapchat 
 
Onvoorwaardelijk sepot 
  



EN AANGEHAALDE RECHTSPRAAK 
 
ECLI:NL:HR:1993:ZC9461 
Petanqueclub (ook wel Sportkantine) 
 
Ik wist dat vrienden gingen inbreken 
Ze gingen naar binnen 
Ik bleef buiten 
 
Ze kwamen terug met 
- krat met drie flesjes Bavaria 
- bak met Marsen, Nutsen en Snickers 
  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
26326 Ber 
Ik zit met conflicterend belang 
 
Onderzoek Albanië 
Meer dan duizend pagina's 
Gescand en aan ouders gegeven 
 
Feit 1 
Avondwinkel Polski Sklep 
Nunspeetlaan 409 
Geld en sigaretten  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
Feit 2 
Stichting Biz Bize Onderons 
Hertenrade 466 
Bromfiets Tomos 
 
Andere zaken weggeseponeerd 
 
Fred Hoekstra zette zich in 
School, maar school gesloten 
Bijbaantje, maar horeca gesloten 
  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
Zus tolkt voor ouders 
De Hartelborgt en Teylingereind 
Enkelband en beleving schaamte 
 
Gezwegen tot zitting 
Voorbereid op tonen beelden 
Geen beelden op cd gebrand 
 
Andere jongens zijn je vrienden niet 
Andere jongens spreken lelijk over je 
  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
Eis: 135 dagen waarvan 90 voorwaardelijk 
 
Raadsman: 90 uur onder aftrek 
 
Straf: 135 dagen waarvan 90 voorwaardelijk 
 
Proeftijd van 1 jaar in plaats van 2 jaren 
  



EN AANGEHAALDE RECHTSPRAAK 
 
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  



EN AANGEHAALDE RECHTSPRAAK 
 
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 



EN AANGEHAALDE RECHTSPRAAK 
 
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 
  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
26332 Zou 
 
Uit andere hoofde gedetineerd 
Uitbraak corona in JC Schiphol 
Bel mij op mijn mobiel 06-26150150 
 
Verlenging beëindiging voorwaardelijke PIJ 
 
Gevochten met agent in 2014 
Time-out van zeven weken 
Elf maanden PIJ mogelijk  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
Officier van justitie: afwijzing vordering 
 
Raadsman: elf maanden opsluiting 
 
Rechtbank: afwijzing vordering 
 
Beschamend onderonsje 
 
Officier van justitie kan rechters schuld geven 
  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
Gevaar geweldsdelicten onverkort aanwezig 
 
Echter, maatregel niet in belang zo gunstig moge-
lijke ontwikkeling veroordeelde, omdat terugmel-
ding en lange opsluiting voorzienbaar is 
 
Vrijspraak in andere zaak op 14 april 2020 
Piketmelding op 1 juli 2020 
Café Checkpoint 
  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
26212 Enz 
 
180 dagen waarvan 96 voorwaardelijk 
In dictum zou 120 uur taakstraf zijn vergeten 
 
31/05/2018 vonnis 
 
11/09/2018 herstelvonnis 
 
17/09/2018 akte hoger beroep 
  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
Kennelijke verschrijving? 
Volgens Hoge Raad wel! 
 
ECLI:NL:HR:2020:1216 
Herstelarrest in strafzaak 
 
Anders als herstelbeslissing wordt genomen waar-
op procespartij niet bedacht had hoeven te zijn 
  



EN AANGEHAALDE RECHTSPRAAK 
 
ECLI:NL:HR:2019:580 
Zorgverzekeraar VGZ 
Zorginstelling Ciran 
 
Vordering Ciran: 
Dwangsom van EUR 50.000 met maximum van 
EUR 1.000.000 
 
Beslissing gerechtshof: 
Dwangsom van EUR 50.000 met maximum van 
EUR 5.000.000  



EN AANGEHAALDE RECHTSPRAAK 
 
EUR 500.000? 
 
Overweging gerechtshof: 
Ambtshalve matigen daar dwangsommen voldoen-
de prikkel tot nakoming lijken te hebben 
 
Herstelarrest gerechtshof: 
Woorden "ambtshalve matigen" vervangen door 
woord "vaststellen" 
  



EN AANGEHAALDE RECHTSPRAAK 
 
Stel dat cassatie was geslaagd 
 
Had verwijzing in strafzaak zin? 
 
Had verwijzing in civiele zaak zin? 
  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
00240 Ral 
 
Duitse agenten zien fietsendiefstal 
Zittend in zon op balkon 
 
Melding om 07.02 uur 
Verhoor om 14.00 uur 
Telefoon om 20.00 uur 
 
U hoeft niet te komen 
Stationsplein te Delft  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
Diefstal betonschaar 
Nieuwe verdenking? 
 
Stem op achtergrond 
 
U moet hulpofficier erbij roepen 
U kunt anders niet verder 
 
Met Qliner 385 van Den Haag naar Noordwijk 
  



EN AANGEHAALDE RECHTSPRAAK 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:243 
 
Kon verdachte afstand rechtsbijstand doen? 
 
Jong meerderjarige verdachte 
 
Verdachte heeft bewust afgezien van rechtsbij-
stand en heeft bekennende verklaring afgelegd, in 
hoop dat vriendin in vrijheid zou worden gesteld 
  



EN AANGEHAALDE RECHTSPRAAK 
 
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 
  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
26246 Tho 
 
Feit 1 
Januari tot maart eenvoudige mishandeling 
 
Feit 2 
Maart zware mishandeling 
 
Feit 3 
April tot mei eenvoudige mishandeling 
  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
Voor VOG drie feiten in plaats van een feit! 
 
Verwijzing van enkelvoudig naar meervoudig 
Voor NIFP-rapportage en benadeelde partij 
 
Geen zitting achter gesloten deuren? 
Van Loenhoud, Mewe en Wortelboer 
 
Eerst EUR 4.500 
Later EUR 10.000 
  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
709 | vrouw | 20 jaar | rij-instructeur 
 
Tijdens huwelijk van haar ouders werd zij door 
haar alcoholistische vader mishandeld, waarvan 
laatste keer zo ernstig dat zij gekneusde pink heeft 
opgelopen die nog steeds scheef staat 
 
EUR 233 
 
Reeds problemen voorafgaand aan verkering 
  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
Goed 
Jongen en ouders reëel 
 
Fout 
WhatsApp gesprekken 
Geen rechter-commissaris 
Opblazen schadevergoeding 
Bijzondere voorwaarde in vonnis 
Verblijven in instelling voor begeleid wonen 
  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
26366 Win 
 
Jeugdpiket eind maart 2020 
17-jarige jongen en 21-jarig meisje 
 
PriMark te Zoetermeer 
Armbanden, make-up en wimpers 
 
Mijn strafdossier 
Bijbaantje 
  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
26382 Yas 
 
Feit 1 seksueel binnendringen (pijpen) 
Feit 2 poging tot afpersing 
Feit 3 bevorderen ontucht 
Feit 4 bezit kinderporno 
Feit 5 mishandeling 
Feit 6 bedreiging 
Feit 7 bedreiging 
 
Was er dan niets te melden?  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
Pleitnota 
 
108 dagen 
 
Meisje komt hoogst zwanger zaal binnen 
 
120 uur en 60 dagen waarvan 58 voorwaardelijk 
  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
26328 Far 
 
Ton Visser als voorkeursadvocaat 
Gestopt met jeugdstrafrecht 
 
Stanislascollege te Delft 
Meisjes willen experimenteren met XTC 
 
20 uur taakstraf 
  



MIJN JEUGDPIKETTEN EN -ZAKEN 
 
26376 Mel 
 
Kruitvaten te Delft 
 
Voorwaardelijk sepot 
 
Brief overlastdonatie 
  



EN AANGEHAALDE RECHTSPRAAK 
 
ECLI:NL:RBAMS:2018:1750 
 
Albert Heijn, 4 oktober 2016 om 18.35 uur 
Kaas en spek met waarde van EUR 4,85 
Overlastdonatie van EUR 181,00 
 
Stichting SODA 
Stichting DAAD 
  



EN AANGEHAALDE RECHTSPRAAK 
 
Abstracte berekening schade 
 
Handelingen die aan berekening ten grondslag lig-
gen hebben niet allemaal plaatsgevonden 
 
Uit aangifteformulier blijkt zelfs dat er geen schade 
is geleden daar kaas en spek zijn teruggeven 
 
Afwijzing met veroordeling in proceskosten 
 
ECLI:NL:RBAMS:2018:1548  



JEUGDSTRAFRECHT 2021 
 
 
    Evaluatie graag in brievenbakje 
 
    Bewijs deelname per mail 
 
    Factuur per mail 
 
 
www.romelingh.com/sheets/sheets-0248.pdf 
 


