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In de vergadering van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie1 van 
20 mei 2014 is gesproken over de brief van de Staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie van 13 mei 2014 over de Aanwijzing van het 
openbaar ministerie inzake de toepassing van het adolescentenstrafrecht. 
Naar aanleiding daarvan heeft zij de Staatssecretaris op 20 mei 2014 een 
brief gestuurd. 

De Staatssecretaris heeft op 23 mei 2014 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
K. van Dooren 

1 Samenstelling:
Holdijk (SGP), Kneppers-Heijnert (VVD), Kox (SP), Engels (D66), Franken (CDA), Thissen (GL), 
Witteveen (PvdA), Nagel (50PLUS), Ruers (SP), Van Bijsterveld (CDA) (vice-voorzitter), Duthler 
(VVD) (voorzitter), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), Quik-Schuijt (SP), Strik (GL), Knip (VVD), 
Hoekstra (CDA), Lokin-Sassen (CDA), Scholten (D66), Schouwenaar (VVD), De Boer (GL), De 
Lange (OSF), Ter Horst (PvdA), Beuving (PvdA), Koole (PvdA), Schrijver (PvdA), Reynaers (PVV), 
Popken (PVV), Frijters-Klijnen (PVV), Swagerman (VVD)
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BRIEF AAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN 
JUSTITIE 

Den Haag, 20 mei 2014 

In de vergadering van de commissie voor Veiligheid en Justitie van 20 mei 
2014 is gesproken over uw brief van 13 mei 2014 over de Aanwijzing van 
het openbaar ministerie inzake de toepassing van het adolescentenstraf-
recht. U geeft aan hiermee tegemoet te komen aan een toezegging die u 
aan de Kamer heeft gedaan in het kader van de schriftelijke behandeling 
van het wetsvoorstel in verband met de invoering van een adolescenten-
strafrecht (EK 33 498, C). 

De commissie zou het op prijs stellen ook de Aanwijzing zelf te kunnen 
ontvangen en verzoekt u deze aan de Kamer te zenden, als enigszins 
mogelijk nog deze week. 

De griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
W.A.J.M. van Dooren 
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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN 
JUSTITIE 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 23 mei 2014 

Op 13 mei jongstleden heb ik uw Kamer een afschrift doen toekomen van 
de brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer, naar aanleiding van de 
inwerkingtreding van het wetsvoorstel in verband met de invoering van 
een adolescentenstrafrecht op 1 april 20142. In uw brief van 20 mei 2014 
geeft u aan het op prijs te stellen de Aanwijzing van het openbaar 
ministerie inzake de toepassing van het adolescentenstrafrecht, waarnaar 
in mijn brief van 13 mei is verwezen, te ontvangen. 

Bijgaand zend ik u een afschrift van de Aanwijzing3, welke tevens te 
vinden is via http://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht/jeugd/
@162482/richtlijn-kader/. Hiermee kom ik aan uw verzoek tegemoet. 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
F. Teeven

2 Stb. 2014, 33
3 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 153923.02.
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