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Tekst: Marian Verburgh

Je bent jong en je wilt wat. Spijbelen bij-
voorbeeld. Of graffi ti spuiten. In Ame-

rika moet je daarvoor als 14- tot 16-jarige 
voor de kinderrechtbank komen. Dat is 
niet zoiets als onze kinderrechter, maar 
een rechtbank met echte kinderen erin. 
Jonge fi rst offenders worden door leeftijd-
genoten, vaak zelf eerder veroordeeld, 
berecht. Moeten we zoiets niet in Neder-
land hebben? Nee, schreef staatssecreta-
ris Teeven 5 juli aan de Tweede Kamer. De 
recidive wordt niet aantoonbaar minder 
en bovendien hebben wij al HALT en de 
OM-afdoening. Toch zal Teeven zich niet 

verzetten als politie en OM in Amster-
dam een experimentele jeugdrechtbank 
starten.
 Voor de wat oudere boefjes en boeven 
(15 tot 23 jaar) is er straks het adolescen-
tenstrafrecht, dat de regering onlangs 
voor advies naar de Raad van State heeft 
gestuurd. Volgens het wetsvoorstel beslist 
de rechter per geval of volwassenen- of 
jeugdstrafrecht moet gelden. De maxi-
male jeugdgevangenisstraf gaat omhoog 
van twee naar vier jaar en zware zeden- 
of geweldsmisdrijven kunnen niet meer 
alleen met een taakstraf worden bestraft. 
Plaatsing in een jeugdinrichting kan wor-
den omgezet in tbs als de jongere nog 

steeds gevaarlijk is. Ook kan de rechter 
een jongere verplichten om bij voorbeeld 
een opleiding te volgen. Bij onvoldoende 
medewerking is tijdelijke plaatsing in een 
jeugdinrichting mogelijk (een ‘time-out’).

De Raad voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming vond het wetsvoor-
stel een gemiste kans; het is een beperk-
te verruiming van de toepassing van het 
jeugdstrafrecht voor 18-plussers, maar 
vooral een aanscherping van het jeugd-
strafrecht voor 18-minners. De raad had 
liever een apart strafrecht voor alle jong-
volwassenen van 18 tot 24 jaar gezien en 
méér nadruk op de pedagogie.

Intussen op het Binnenhof...

... jeugdrechtbanken en 
adolescentenstrafrecht 

Actualiteiten

Als de geëvacueerde bewoners van de 
Utrechtse wijk Kanaleneiland de aangebo-
den vergoeding van 150 euro van woning-
corporatie Mitros accepteren, betekent 
dat niet automatisch dat zij daarmee 
hun aanspraken op verdere schadever-
goeding laten varen. Dat zegt Menachem 
de Jonge, advocaat op gebied van huur-
recht (Van Slagmaat Advocaten Utrecht).
Volgens de advocaat is het dan wel 
belangrijk dat de bewoners Mitros 
‘ondubbelzinnig laten weten dat zij zich 
wat betreft het verhaal van de schade 
alle rechten voorbehouden’. De Jonge 
adviseert de bewoners om dit voorbe-
houd schriftelijk te maken, zodat hier-
over later geen discussie kan ontstaan. 
Hein Jan ter Meulen, voorzitter van de 
Vereniging van Huurrecht Advocaten, 
bevestigt dat bewoners de vergoeding 
kunnen aannemen ‘onder voorbehoud 
van alle rechten op een verdere schade-

vergoeding. Zo kunnen ze het bedrag 
van 150 euro als een voorschot zien. 
Bewoners moeten hun voorbehoud wel 
laten blijken,’ zegt Ter Meulen. ‘Daarmee 
voorkom je een hoop misverstanden.’
Advocaat De Jonge adviseert de bewo-
ners een gezamenlijke brief op te 
stellen waarin ze hun voorbehoud 
verwoorden. ‘Mitros kan dan beslui-
ten hiermee in te stemmen, of niet’. 
De hoogte van de totale schade is vol-
gens De Jonge mede afhankelijk van het 
soort werkzaamheden dat in de wonin-
gen wordt verricht. ‘Als er – naast de 
sanering – ook verbeteringen worden 
aangebracht in de woning, is er mogelijk 
sprake van renovatie. In dat geval kun-
nen de bewoners eventueel aanspraak 
maken op de wettelijk vastgestelde 
schadevergoeding. Pas na de werkzaam-
heden kunnen de bewoners een goede 
inschatting maken van de totale schade.’ 

‘Schadevergoeding onder 
voorbehoud accepteren’

Onderzoek 
werkdruk 
Belgische 
advocaten

Naar aanleiding van misbruiken in 
het vreemdelingenrecht wil N-VA-
Kamerlid Sarah Smeyers de werklast 
van de advocatuur meten. Ongeveer 
17 procent van de dossiers van de gra-
tis rechtsbijstand gingen in 2010 over 
vreemdelingen; die dossiers vertegen-
woordigden 17 miljoen euro, een kwart 
van alle gratis rechtsbijstand in België. 
Volgens Smeyers zijn ‘de meeste 
van deze dossiers gewoon knip-en-
plakwerk van andere dossiers. De 
advocaten hebben er hooguit enkele 
uurtjes werk mee.’ Smeyers hoopt te 
achterhalen hoeveel tijd een advo-
caat kwijt is aan een bepaalde zaak.  
Terugdringen van de kosten voor de 
gratis rechtsbijstand is noodzakelijk 
omdat die de afgelopen tien jaar vier 
keer zo sterk stegen als de inflatie: van 
25,27 miljoen in 2001 naar 69.45 mil-
joen in 2011. 




