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Wetsvoorstel invoering adolescentenstrafrecht

Geachte heer Teeven,
Door middel van deze brief geef ik een reactie op het wetsvoorstel inzake de in
voeri ng van een adolescentenstrafrecht.
Medio december 2011 heeft u voornoemd wetsvoorstel met toelichting openbaar
gemaakt. De Inspectie Jeugdzorg heeft hiervan met interesse kennis genomen. De
onderhavige reactie ziet op de eventuele gevolgen die uw wetsvoorstel kan heb
ben voor het leef-, behandel- en werkklimaat binnen de justitiële jeugdinrichtin
gen (hierna: JJI’s).
Zoals u weet hebben de Inspectie van het Onderwijs, de Inspectie voor de Ge
zondheidszorg, de Inspectie voor de Sanctietoepassing en de Inspectie Jeugdzorg
in de periode 2007 tot en met 2010 uitvoerig onderzoek gedaan naar het leef-,
behandel- en werkklimaat binnen de JJI’s. Nadat de inspecties in 2007 tot de con
clusie waren gekomen dat de JJI’s grote risico’s op een onveilig leef-, behandel
en werkklimaat liepen, hebben zij na hertoetsing in 2010 geoordeeld dat op dat
moment in geen enkele inrichting meer sprake was van een ernstig risico. De in
specties hebben erop gewezen dat het behaalde resultaat nog kwetsbaar was.
Dit alles overziend lijkt het mij dat de geschetste positieve ontwikkelingen op het
gebied van leef-, behandel- en werkklimaat zorgvuldige bewaking behoeven.
Dit brengt me bij het wetsvoorstel invoering adolescentenstrafrecht. Uit dit wets
voorstel blijkt onder andere dat de leeftijdsgrens van artikel 77c van het Wetboek
van Strafrecht van 21 jaar wordt verruimd tot 23 jaar, dat de maximale duur van
de jeugddetentie wordt verhoogd en dat de voorwaarden voor het opleggen van
een pij-maatregel worden gewijzigd. Hierdoor ligt het voor de hand dat de samen
stelling van de populatie van de JJI’s zal veranderen. Bepaalde jongeren zullen
immers langer dan voorheen binnen de instellingen verblijven en andere jongeren
die voorheen niet in de JJI’s geplaatst zouden worden, zullen na de inwerkingtre
ding van de wet wel in de JJI’s geplaatst worden. De gemiddelde leeftijd in de JJI’s
zal hoogst waarschijnlijk toenemen. De inspectie verwacht dat deze veranderingen
invloed zullen hebben op het leef-, behandel- en werkklimaat van de JJI’s, het
geen de (her)opvoeding en behandeling van de jongeren op basis van hun indivi
duele behoeften en problematiek kan bemoeilijken.
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Ik adviseer u daarom met klem voldoende aandacht te hebben voor de mogelijke
invloed op het klimaat en het effect daarvan op de (her)opvoeding en de behandeling. De inspectie gaat ervan uit dat u ervoor zorgt dat de inrichtingen goed voor
bereid zijn op de implementatie van de nieuwe wetgeving, opdat de hiervoor beschreven positieve ontwikkelingen gecontinueerd kunnen worden. Onder verwij
zing naar voornoemde rapporten van de gezamenlijke inspecties verwacht de In
spectie Jeugdzorg dat de inrichtingen in staat blijven om:
• te zorgen voor een effectief, gedifferentieerd en geïntegreerd opvoed- en be
handelprogramma op basis van psychologische, psychiatrische, pedagogische
en onderwijskundige referentiekaders, dat consistent binnen het dagpro
gramma wordt uitgevoerd;
• de bekwaam- en bevoegdheden van medewerkers op dit opvoed- en behan
delprogramma af te stemmen en te zorgen voor de vereiste deskundigheid;
• jongeren te plaatsen in leefgroepen die passen bij hun individuele behoeften,
problematiek en delictachtergrond.
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Indien u een nadere toelichting op deze brief wenst, ben ik daartoe vanzelfspre
kend te allen tijde bereid.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
de hoofdinspecteur van de Inspectie )eugdzorg,
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