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Het adolescentenstrafrecht
Op 1 april jl. is het adolescentenstrafrecht in werking getreden. Het adoles0114-312090
centenstrafrecht kan
worden toegepast / 0115-617200
op jongeren van 16www.derechteradvocaten.nl
tot 23 jaar . Voor
jongvolwassenen van 21 en 22 jaar is
dit nieuw sinds 1 april 2014. Het adolescentenstrafrecht is geen nieuwe,
aparte vorm van strafrecht. Het jeugdstrafrecht en het volwassenenstrafrecht
blijven bestaan, maar de grens tussen
beide wordt flexibeler. Hierdoor kunnen rechters de meest passende maatregel aan een jongere dader opleggen. De
reclassering adviseert de officier van
justitie en de rechter over de meest passende vorm van straf bij jongvolwassenen.
Wat verandert er nu zo al? In het adolescentenstrafrecht krijgen jeugdigen
en jongvolwassenen een aanpak die
aansluit bij hun ontwikkeling met als
doel het terugdringen van crimineel
gedrag. Dit vergt een specifieke aanpak
bij toezicht en begeleiding van jongeren, gericht op hun persoon. Daarnaast
kan het elektronisch “enkelbandje”
ruimer worden ingezet en kunnen
jongeren een ‘time-out’ krijgen als ze
onvoldoende hun medewerking verlenen aan een door de rechter opgelegde
voorwaardelijke maatregel, zoals een
voorwaardelijke maatregel tot plaatsing van de jongere in een inrichting
voor jeugdigen of een maatregel ter
beïnvloeding van hun gedrag. Zo’n
time-out kan betekenen dat de jongere
tijdelijk wordt opgenomen in een justitiële jeugdinrichting voor maximaal
4 weken. Ook kan de rechter beslissen
dat de jongere ‘s nachts in een justitiële
jeugdinrichting verblijft. Hij of zij kan
dan overdag bijvoorbeeld een opleiding
volgen.
Naast het feit dat de wetgever een meer
pedagogische aanpak voor ogen heeft
zitten in de wet ook een aantal verzwarende maatregelen. Zo kan bij een jongere met een maatregel tot plaatsing in
een inrichting voor jeugdigen (PIJ maatregel), deze maatregel worden omgezet
in tbs met dwangverpleging wanneer er
aan het einde van de PIJ maatregel nog

steeds een ernstig risico bestaat op herhaling van strafbare feiten (recidive).
Bij een ernstig zeden- of geweldsdelict
is het enkel opleggen van een taakstraf
niet meer mogelijk. Zij krijgen sinds 1
april 2014 alleen nog een taakstraf in
combinatie met een andere straf.
De wettelijke wijzigingen gelden alleen
voor jongeren die ná 1 april 2014 een
strafbaar feit plegen en op dat moment
nog geen 23 jaar oud zijn. Voor jongeren die dat vóór die datum deden, maar
pas daarna door de officier van justitie
strafrechtelijk vervolgd worden, gelden
nog de oude regels. Uiteraard zal een
advocaat wel verwijzen naar de nieuwe
regels als dat voor de jongere die van
een strafbaar feit wordt verdacht van
belang is.
Komt uw zoon of dochter of in aanraking met politie en/of justitie, om welke
reden dan ook, neem dan contact op
met ons kantoor op het telefoonnummer 0115-617200 of 0114-312090 of via
de website www.derechteradvocaten.
nl. Bij het kantoor werken meerdere
strafrechtadvocaten die werkzaam zijn
op het gebied van jeugd(straf)recht en
derhalve staat een team klaar om u of
jou te voorzien van advies.
Mr. S. van Steenberge
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