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INLEIDING
In dit document vind je het overzicht van de juridische instrumenten die de ketenpartners van de
Veiligheidshuizen en Justitiële Casusoverleggen ter beschikking staan. Deze instrumenten kunnen als
‘stok achter de deur’ fungeren als vrijwillige hulpverlening niet aankomt. Dit overzicht is een
groeidocument en zal steeds aangevuld en opgeschoond worden. Het kan gebruikt worden in de
casusoverleggen in het Veiligheidshuis bij het bedenken van creatieve oplossingen en kan als
achtergrondinformatie dienen voor de deelnemers aan de casusoverleggen.
Naast de instrumenten geeft het document een overzicht van de erkende gedragsinterventies,
leerstraffen en elektronische controlemiddelen die beschikbaar zijn. Dit document is digitaal
beschikbaar via de site rvs-utrecht.nl (hiervoor heb je een wachtwoord nodig).
Op- of aanmerkingen, nieuwe informatie en sociale kaarten die aansluiten op dit overzicht zijn meer
dan welkom! Neem hiervoor contact op met Rianne van Middelaar, Veiligheidshuis Utrecht.
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Deel A - Straffen en juridische kaders Jeugd
In dit gedeelte worden straffen en juridische kaders beschreven die van toepassing kunnen zijn bij de
persoons- en groepsgerichte aanpak van minderjarigen in het Veiligheidshuis.
Strafrecht
Een persoon die ervan wordt verdacht een overtreding of een misdrijf te hebben gepleegd, krijgt te
maken met het strafrecht. In een strafzaak staan niet de verdachte en het slachtoffer tegenover
elkaar, maar de verdachte en het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie treedt dus op namens
de samenleving.
Het jeugdstrafrecht is in Nederland van toepassing op personen van 12 tot 18 jaar en kent een aparte
regeling voor de straffen en maatregelen en processuele regels, aparte instanties, professionals en
regelgeving voor de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen betreffende minderjarigen. De
doelen van het jeugdstrafrecht komen overeen met die van het commune strafrecht: primair is het,
net als het commune (volwassen) strafrecht, gericht op het voorkomen van recidive en het
goedmaken van het veroorzaakte leed (vergelding). Het jeugdstrafrecht kent echter een pedagogisch
uitgangspunt, aangeduid met de term belang van het kind, dat als eerste fundering van het
jeugdstrafrecht beschouwd kan worden (Weijers & Imkamp, 2008). In uitzonderingsgevallen kan op
minderjarigen van 16 en 17 jaar het commune strafrecht worden toegepast en op jongvolwassenen
tot 21 jaar het jeugdstrafrecht.
Civiel recht
Naast het strafrecht kent de Nederlandse wet het bestuursrecht en civiel recht. Het civiele recht
behandelt zaken tussen mensen of organisaties, waarmee de overheid in principe niets heeft te
maken. Het belangrijkste verschil met het bestuursrecht en het strafrecht is dan ook dat de overheid
in die rechtsgebieden wél een rol speelt, in het civiele recht niet. Voor veel zaken binnen het civiele
recht bestaan aparte soorten recht. Voorbeelden daarvan zijn familierecht, personenrecht,
aansprakelijkheidsrecht, huurrecht en arbeidsrecht.
Ook de in dit deel in hoofdstuk 4 beschreven maatregelen vallen onder het civiele recht. Het civiele
recht bevat een aantal mogelijkheden die een aanvullende of vervangende betekenis kunnen hebben
voor de modaliteiten binnen het (jeugd)strafrecht. Het biedt bijvoorbeeld mogelijkheden om, zowel
preventief als reactief, beter samen te werken en de hulp aan de jongere en het gezin in een
geïntegreerd kader aan te bieden (Weijers & Imkamp, 2008).
Taken van de Raad voor de Kinderbescherming in het jeugdstrafproces
De Raad voor de Kinderbescherming speelt een belangrijke rol bij het adviseren van de kinderrechter
of officier over de op te leggen straf. Een proces-verbaal of inverzekeringstelling van een minderjarige
kan voor de Raad van de Kinderbescherming aanleiding zijn een raadsonderzoek te starten. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd door een raadsonderzoeker die hierbij samenwerkt met een
gedragsdeskundige en juridisch deskundige. Naast gesprekken met jongere en ouders en mogelijk
andere betrokkenen, bestaat het onderzoek uit het afnemen van een uitgebreide vragenlijst: de Baro.
Deze zal binnenkort worden vervangen door het instrument LIJ (Landelijk instrumentarium Jeugd),
welke ook wordt gebruikt door politie, DJI en BJZ.
Op grond van het raadsonderzoek formuleert de Raad een strafadvies voor de officier of
kinderrechter. Ook adviseert de Raad bij voorgeleidingen over bijvoorbeeld schorsing van de
voorlopige hechtenis. Uit het strafadvies komt naar voren welke straf het meeste bij kan dragen aan
een goede ontwikkeling van de jongere en vermindering van recidive. Ook kan begeleiding door de
jeugdreclassering worden geadviseerd (bijvoorbeeld in het kader van bijzondere voorwaarden), een
gedragsinterventie of een taakstraf. De kinderrechter of officier zijn echter niet verplicht dit advies
op te volgen.
Soms blijkt, bijvoorbeeld bij ernstige opvoedingsproblemen, dat meer onderzoek nodig is. De Raad,
kinderrechter of officier kan dan beslissen om een P.O.-rapportage af te laten nemen.
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Hoofdstuk 1: Straffen
Met het opleggen van een straf door de rechter wordt in de eerste plaats vergelding beoogd, terwijl
maatregelen (hoofdstuk 2) beveiliging van de maatschappij en rechtsherstel tot doel hebben.
Daarnaast heeft een straf een preventief doel: het afschrikken van de dader om hetzelfde feit
nogmaals te plegen en het weerhouden van anderen om het voorbeeld van de dader te volgen. Er
zijn vier soorten hoofdstraffen: gevangenisstraf, hechtenis, taakstraf en geldboete en drie soorten
bijkomende straffen: verbeurdverklaring, ontzetting van rechten en openbaarmaking van de
rechterlijke uitspraak. Daarnaast zullen in dit hoofdstuk de sanctie door het Openbaar Ministerie,
HALT en Leerplicht worden besproken.

Jeugddetentie en nachtdetentie
Soort aanbod: Jeugddetentie is een hoofdstraf, nachtdetentie is een variatie daarop die mogelijkheid
binnen de jeugddetentie kan worden uitgevoerd.
Doel: Het bestraffen en (her)opvoeden van een jongere die een misdrijf of overtreding heeft
gepleegd.
Het doel van nachtdetentie is de schadelijke effecten van het (voorlopig) vastzitten zoveel mogelijk te
beperken en de relatie met de omgeving zoveel mogelijk intact te houden.
Beschrijving: Jongeren komen na veroordeling door de kinderrechter terecht in een opvang- of
behandelinrichting. In een opvanginrichting krijgen jongeren hulp bij hun opvoeding en ontwikkeling.
In een behandelinrichting krijgen jongeren intensieve hulp en begeleiding om te voorkomen dat ze
opnieuw de fout in gaan.
Het is mogelijk alleen 's avonds en ’s nachts in een inrichting te verblijven, de zogenaamde
nachtdetentie. De rechter bepaalt of een jongere hiervoor in aanmerking komt. De jongere gaat dan
overdag gewoon naar school of werk gaat en verblijft alleen ’s avonds en in de weekeinden in een
inrichting.
Jeugddetentie kan als voorwaardelijke straf worden opgelegd.
Duur: 12-15 jarigen: maximaal 12 maanden; 16-18 jarigen: maximaal 24 maanden.
Doelgroep: 12-18 jaar. Jongeren die zwaardere delicten plegen en die – door eerdere
politie/justitiecontacten of de ernst van het feit – niet (meer) in aanmerking komen voor een
afdoening door het OM.
Instroomcriteria / randvoorwaarden: Nachtdetentie kan in principe alleen bij de
tenuitvoerlegging van voorlopige hechtenis. Deze kan worden voortgezet indien een
onvoorwaardelijke jeugddetentie wordt opgelegd met een strafrestant van maximaal drie maanden.
Het gaat dan om jeugdigen die als voorlopig gehechten in nachtdetentie zijn geplaatst en na aftrek
van voorarrest nog maximaal drie maanden jeugddetentie moeten ondergaan. Nachtdetentie is alleen
mogelijk in de volgende gevallen:
• de jongere beschikt over een ‘zinvolle, gestructureerde dagbesteding’ zoals school, werk of
dagbehandeling in een instelling;
• de dagbesteding is binnen een redelijke termijn te bereiken in verband met het dagelijks vervoer;
• de jongere gaat akkoord met de voorwaarden en tekent daar een contract voor.
Partners nodig: KR, OM, RvdK, jeugdreclassering, JJI
Contactpersoon: OM Utrecht
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Taakstraf (werk- of leerstraf, ook als sanctie door het OM)
Soort aanbod: Hoofdstraf
Doel: Het bestraffen en (her)opvoeden van een jongere die een misdrijf of overtreding heeft
gepleegd.
Beschrijving: Een taakstraf bestaat uit (een combinatie van) onbetaalde arbeid (werkstraf) of een
verplicht programma (leerstraf). Met een werkstraf moet de gestrafte arbeid verrichten waarvoor hij
niet wordt betaald. Met een leerstraf moet de gestrafte een training volgen die hem confronteert met
de gevolgen van zijn gedrag. Wanneer een taakstraf niet (goed) wordt uitgevoerd, wordt een
vervangende vrijheidsstraf opgelegd. De rechter geeft bij het vonnis taakstraf al aan hoe lang die
vervangende vrijheidsstraf zal duren.
Een taakstraf kan gecombineerd worden met onvoorwaardelijke jeugddetentie (maximaal 6
maanden), voorwaardelijke jeugddetentie en een geldboete of als voorwaardelijke straf worden
opgelegd.
Het OM kan voorstellen om een werkstraf te doen of een training te volgen, waarmee strafvervolging
wordt voorkomen.
De Raad voor de Kinderbescherming heeft een landelijke ‘menukaart’ ontwikkeld met daarop een
overzicht van beschikbare leerstraffen, wat ze globaal inhouden en hoeveel uren ervoor staan. Deze
menukaart is te vinden in de bijlagen.
Duur: Werkstraf en leerstraf maximaal 200 uur, een combinatie van beide maximaal 240 uur. De
vervangende hechtenis bedraagt maximaal 4 maanden.
De maximale taakstraf die door het OM wordt voorgesteld bedraagt maximaal 60 uur.
Doelgroep: 12-18 jaar. Jongeren die relatief lichte delicten hebben gepleegd.
Instroom / randvoorwaarden: Er is een beperkt aantal erkende gedragsinterventies dat als
leerstraf kan worden ingezet. De jongere mag het strafbare feit waarvan hij verdacht wordt niet
volhardend ontkennen. Uitzondering hierop vormen de leerstraffen m.b.t. seksualiteit.
Partners nodig: KR, OM, RvdK, Jeugdreclassering
Contactpersoon: OM Utrecht
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Hoofdstuk 1 – Straffen

Geldboete (ook als sanctie door het OM)
Soort aanbod: Hoofdstraf
Doel: Het bestraffen en (her)opvoeden van een jongere die een misdrijf of overtreding heeft
gepleegd.
Beschrijving: Zowel rechter als OM kunnen een boete opleggen. Het CJIB zorgt voor het verzenden
van de aanschrijving of strafbeschikking (OM) en innen van de boete. Een boete kan voor elk
strafbaar feit worden opgelegd. Voor jongeren van 12 tot 18 jaar is de hoogte van de boete minimaal
drie euro en maximaal 3.800 euro.
Geldboete kan als voorwaardelijke straf worden opgelegd.
Door het OM kan een transactie worden opgelegd.
Duur: n.v.t.
Doelgroep: 12-18 jaar. Jongeren die relatief lichte delicten hebben gepleegd.
Instroom / randvoorwaarden: De rechter dient rekening te houden met de draagkracht van de
verdachte. Betaling in termijnen is mogelijk, de rechter stelt hierbij de termijnen vast.
Partners nodig: ZM, OM, CJIB
Contactpersoon: OM Utrecht
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Bijkomende straffen
Doel: Het bestraffen en (her)opvoeden van een jongere die een misdrijf of overtreding heeft
gepleegd.
Beschrijving: Bijkomende straffen kunnen zowel tezamen met een hoofdstraf als afzonderlijk
worden opgelegd. De bijkomende straffen zijn meestal gerelateerd aan het strafbare feit dat gepleegd
is. De volgende bijkomende straffen kunnen worden opgelegd:
• Ontzegging van de rijbevoegdheid: Deze bijkomende straf kan ook worden opgelegd als
voorwaardelijke straf. Ontzegging van de rijbevoegdheid (in geval van minderjarigen de bevoegdheid
om een bromfiets te besturen) wordt voor een bepaald aantal jaren opgelegd;
• Verbeurdverklaring: in beslagname van een voorwerp, wanneer er een verband bestaat tussen het
gepleegde delict en bepaalde voorwerpen, zoals voorwerpen die door het delict verkregen zijn of
waarmee het feit begaan is. Het kan ook gaan om voorwerpen die aan een ander dan de dader
toebehoren, mits deze persoon bekend was met het verkrijgen of gebruiken van het voorwerp met
het delict.
Duur ontzegging rijbevoegdheid: Bij een eerste veroordeling is de ontzegging van rijbevoegdheid
voor maximaal één jaar mogelijk.
Doelgroep: 16 jaar en ouder
Instroom / randvoorwaarden: Bij verbeurdverklaring dient de rechter rekening te houden met de
draagkracht van de verdachte. Ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen is slechts
mogelijk in de gevallen genoemd in de artikelen 179, 179a en 180 van de Wegenverkeerswet 1994
en artikel 30 lid 6 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Het betreft hier o.a.
alcoholdelicten, doorrijden na een ongeval en onverzekerd rijden.
Partners nodig: KR, OM, RvdK, Jeugdreclassering
Contactpersoon: OM Utrecht.
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Hoofdstuk 1 – Straffen

Sancties door het Openbaar Ministerie
Doel: Het bestraffen en (her)opvoeden van een jongere die een misdrijf of overtreding heeft
gepleegd.
Beschrijving: Deze sancties zijn bedoeld ter voorkoming van strafvervolging door rechter. Als de
taakstraf is voltooid of de transactie is betaald, dan wordt niet tot vervolging overgegaan. Een
verdachte is niet verplicht om op het schikkingsvoorstel van het OM in te gaan en kan er ook voor
kiezen de zaak voor de rechter te laten komen. Ook bij niet nakoming van bijvoorbeeld betaling of
uitvoering taakstraf wordt de betreffende persoon gedagvaard voor de rechter. De sancties van het
OM zijn sneller dan een zitting bij de rechter. De volgende sancties kunnen worden opgelegd:
•
•
•
•
•

Taakstraf: werkstraf of leerstraf
Transactie
Schadevergoeding
Maatregel hulp en steun (minderjarigen, apart beschreven)
Voorwaardelijk sepot (apart beschreven)

Eigenaar: OM: op OTP-zitting (Onderhoud ten Parkette) kunnen bovengenoemde sancties worden
opgelegd.
Instroomcriteria en randvoorwaarden: Personen die een licht vergrijp (feiten waarop volgens de
richtlijn strafvordering jeugd niet meer dan 40 uur taakstraf staat) hebben gepleegd en geen of
weinig eerdere politiecontacten hebben gehad, komen hiervoor in aanmerking.
Partners nodig: KR, OM, RvdK, Jeugdreclassering
Contactpersoon: OM Utrecht
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Halt (Hét Alternatief)
Doel: Halt heeft als doel het voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit. Halt hanteert hierin een
tweeledige aanpak: repressie (bestraffen) en preventie (voorlichtingen). Op het gebied van repressie
gaat er het e.e.a. veranderen. De Halt-sector bestaat uit regionale Halt-organisaties en het landelijke
bureau Halt Nederland. Hierin werkt de Halt-sector samen met de relevante ketenpartners en
maatschappelijke organisaties.
Korte beschrijving: Een jongere wordt naar Halt verwezen wanneer sprake is van een Halt-waardig
feit en de jongere niet eerder in aanraking met Justitie is gekomen. De Haltafdoening bestaat uit: een
startgesprek (met jongere en ouders); het opstellen van een excuusbrief; het uitvoeren van een
delictgerelateerde leeropdracht (maken werkstuk, volgen voorlichting); een vervolggesprek
(leeropdracht en excuusbrief worden besproken, het excuusgesprek geoefend) en een eindgesprek.
Indien van toepassing wordt persoonlijk excuus aangeboden aan de (plaatsvervangende) benadeelde,
en vindt schadebemiddeling en een werkstraf en/ of deelnemen aan een zgn. ‘leertraject’ plaats.
Uit onderzoek naar de effectiviteit van Halt (Beke, 2006), kwam naar voren dat de Halt-afdoening van
dat moment slechts bij een klein aantal jongeren invloed heeft op het criminaliteit en
gedragsproblemen. Naar aanleiding van dit onderzoek is de afdoening verbeterd: de aanpak is meer
doelgroepgerichte (de zgn. ‘first offenders’) en meer persoonsgericht (meer contactmomenten tussen
jongere en medewerker en een meer gerichte doorverwijsfunctie), de kwaliteit van de afdoening is
verhoogd (excuus aanbieden door de jongere aan het slachtoffer, leeropdrachten) en
ouderbetrokkenheid is vergroot. Elk Halt-bureau werkt eenduidig en volgens een vastgelegd
instrumentarium.
Tijdens het startgesprek wordt gebruik gemaakt van de zgn. ‘Halt-signaleringslijst’, waarmee in ca.
20 minuten onderzocht wordt of bij een jongere risicofactoren aanwezig zijn. Hiermee wordt rekening
gehouden bij de samenstelling van de inhoud van de afdoening, ouders worden gewezen op de
mogelijkheid om ondersteuning te krijgen en mogelijke doorverwijzing wordt besproken (BJZ, RvdK,
JCO). Deze doorverwijzing kan ook na de Halt-afdoening als interventie ingezet worden.
Duur van het traject: Maximaal 20 uur.
Doelgroep van een traject: 12-18 jaar. Jongeren die door de politie zijn aangehouden voor
bijvoorbeeld vernieling, (winkel)diefstal of overlast met vuurwerk.
Instroommogelijkheden, criteria en randvoorwaarden: Belangrijke Halt-waardige delicten zijn:
vernieling, baldadigheid, overlast in het ov, diefstal (in vereniging) en heling. Ook overtredingen
m.b.t. de Algemene Plaatselijke Verordening (lichte vorm van brandstichting, drugs- of
alcoholgerelateerde feiten, overlastgevend gedrag) behoren hier toe. Daarnaast zijn schoolverzuim,
illegaal vuurwerk afsteken en het misbruik maken van het alarmnummer Halt-waardige feiten.
Aanmeldprocedure: PVM, Tobias.
Contactpersonen: A. Janssens en M. de Bruijn (bereikbaar via nummer 030 – 2866300)
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Leerplicht
Doel: Het terugdringen van ongeoorloofd schoolverzuim en voorkomen van dreigend schoolverlaten.
De leerplichtwet geldt van 5e tot 18e verjaardag. Daarna geldt de RMC (regionale meld- en
coördinatiefunctie), daarbij is geen sprake van een verplichtend karakter voor jongeren om naar
school te gaan.
Beschrijving: Leerplichtambtenaren maken analyse van verzuimsituatie en zoeken (i.s.m.
betrokkenen) naar een oplossing. Dit kan inschakelen van hulpverlening zijn tot het opmaken van een
proces-verbaal. Er wordt gebruik gemaakt van drang en zo nodig dwang: het is niet vrijblijvend.
Er is de mogelijkheid om proces verbaal op te maken tegen ouders en hen boetes op te leggen.
Aan ouders van kinderen jonger dan 12 jaar is het alleen mogelijk de ouders een boete op te leggen.
Kinderen tot 12 jaar kunnen, als ouders instemmen, een STOP gesprek van Bureau Halt krijgen.
Tegen jeugd van 12 jaar en ouder kan bij ongeoorloofd verzuim proces-verbaal opgemaakt worden.
Een Halt maatregel of een reclasseringsmaatregel behoort tot de mogelijkheden.
Tot dusver is het op grond van de Leerplichtwet niet mogelijk een maatregel op te leggen die ouders
verplicht om opvoedingsondersteuning of gezinsbegeleiding te accepteren. De leerplichtambtenaar
kan echter wel een zorgmelding doen bij bureau jeugdzorg. In veel gevallen volgt dan een procedure
van onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. De RvdK streeft er naar het onderzoek
binnen 42 dagen af te ronden.
Instroomcriteria en randvoorwaarden: Zorgelijk en ongeoorloofd schoolverzuim.
Leerplichtigen van 12 – 18 jaar.
Welke partners nodig: Gemeente Utrecht; Leerplicht; Openbaar Ministerie.
Daarnaast indirect andere partners die contact onderhouden met het gezin en zicht hebben op de
opvoedingssituatie thuis en de mate waarin die van invloed is op het schoolverzuim, of andersom.
Zie ook samenwerkingsconvenant schoolverzuim (BJZ, RvdK, OM, Halt, Lp)
Status: Direct toepasbaar. Benutten van deze wet om gezinsbegeleiding als maatregel op te leggen,
is nieuw en dient nader onderzocht te worden.
Contactpersoon: Gemeente Utrecht, S. van Dam/ M. Schoorlemmer

Deel A – Straffen en Juridische Kaders Jeugd
Hoofdstuk 1 – Straffen

13

Hoofdstuk 2: Maatregelen
Maatregelen hebben tot doel het beveiligen van de maatschappij en rechtsherstel. Dit in tegenstelling
tot het doel van straffen, die meer gericht zijn op vergelding. Zo kunnen ook in geval van ontslag van
alle rechtsvervolging bepaalde maatregelen worden opgelegd. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op
iemand die vanwege ontoerekingsvatbaarheid niet gestraft kan worden, maar zonder ingrijpen een
gevaar voor de samenleving zou zijn. Achtereenvolgens zullen de volgende maatregelen besproken
worden:

Onttrekking aan het verkeer
Soort aanbod: Maatregel
Doel: Beveiliging van de samenleving: tegen ongecontroleerd bezit van verboden of gevaarlijke
voorwerpen.
Korte beschrijving: Voorwerpen die tijdens het voorbereidend onderzoek in beslag zijn genomen en
niet door de rechter verbeurd verklaard zijn, kunnen onttrokken worden aan het verkeer als zij
verboden of gevaarlijk zijn. Er is sprake van overlap met de verbeurdverklaring, afhankelijk van het
karakter van de sanctie (vergelding of beveiliging van de samenleving) zal de rechter een afweging
maken. Onttrekking kan ook plaatsvinden als de verdachte wordt vrijgesproken.
Duur van het traject: n.v.t.
Doelgroep: Persoon die strafbaar feit heeft gepleegd, ook wanneer deze wordt vrijgesproken of
ontslagen van alle rechtsvervolging.
Instroommogelijkheden, criteria en randvoorwaarden: Het betreft de volgende soorten
voorwerpen:
• voorwerpen die geheel of grotendeels door middel van of uit de baten van het feit zijn verkregen;
• Voorwerpen m.b.t. welke het feit is begaan;
• Voorwerpen m.b.v. welke het feit is begaan of voorbereid;
• Voorwerpen m.b.v. welke de opsporing van het feit is belemmerd;
• Voorwerpen die tot het begaan van het feit zijn vervaardigd of bestemd.
• Deze voorwerpen geldt de eis dat ze van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan
in strijd is met de wet of het algemeen belang.
Partners nodig: KR of OM
Contactpersoon: OM Utrecht
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Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel
Soort aanbod: Maatregel
Doel: Beveiliging van de samenleving en rechtsherstel door ontneming van het uit strafbare feiten
verkregen profijt (wederrechtelijk verkregen voordeel).
Korte beschrijving: Het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt ontnomen. Vaak is het bijzonder
lastig om vast te stellen wat de inkomsten zijn geweest en waar deze gebleven zijn. Na veroordeling
van de verdachte kan hierover een afzonderlijke procedure gevoerd worden. Voor dergelijk financieel
onderzoek bestaat een apart opsporingsonderzoek: SFO (Strafrechtelijk Financieel Onderzoek).
De ontnemingsmaatregel gaat verder dan de verbeurdverklaring: er kan ook voordeel worden
ontnomen ter zake van soortgelijke feiten als het feit waarvoor de verdachte veroordeeld is, als
voldoende aanwijzingen bestaan dat de veroordeelde ze begaan heeft. Deze feiten hoeven dus niet
bewezen te zijn.
Duur van het traject: N.v.t.
Doelgroep: Persoon die voordeel heeft verkregen uit strafbare feiten.
Wettelijke grond: Wetboek van Strafrecht
Instroomcriteria en randvoorwaarden: Ook als niet is vastgesteld dat de veroordeelde de
strafbare feiten waaruit het wederrechtelijk voordeel is verkregen, zelf heeft begaan, kan het
wederrechtelijk verkregen voordeel aan deze persoon ontnomen worden. De verkrijging op zich hoeft
geen strafbaar feit, zoals heling, op te leveren (lid 3).
Welke partners nodig: ZM, OM. Voor de instelling van een SFO is een machtiging van de rechter
commissaris vereist.
Contactpersoon: OM Utrecht
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Schadevergoedingsmaatregel
Soort aanbod: Maatregel
Doel: Beveiliging van de samenleving en rechtsherstel.
Korte beschrijving: Wanneer een verdachte schade veroorzaakt kan door de rechter een
schadevergoedingsmaatregel worden opgelegd. Voor de bepaling van schadevergoeding worden
civielrechtelijke regels toegepast, waardoor ook de immateriële schade meegenomen kan worden.
Het bedrag moet worden overgemaakt aan de staat, die het overmaakt aan het slachtoffer. Wanneer
de zaak civielrechtelijk te ingewikkeld is, wordt deze overgelaten aan de civiele rechter.
Duur van het traject: N.v.t.
Doelgroep: 14+. Persoon die een strafbaar feit heeft begaan en daarbij schade heeft veroorzaakt.
Instroomcriteria en randvoorwaarden: Deze maatregel is niet van toepassing op 12 en 13jarigen i.v.m. art.6:164 BW: zij zijn volgens het burgerlijk recht niet jegens het slachtoffer
aansprakelijk voor schade die door het strafbare feit is toegebracht.
Welke partners nodig: ZM, OM, eventueel slachtoffer
Contactpersoon: OM Utrecht.
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PIJ (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen)
Soort aanbod: Maatregel
Doel: Het doel is tweeledig: de heropvoeding én behandeling van jeugdigen met een gebrekkige
ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens in een strafrechtelijk kader. Het doel van
deze aanpak is om de jongeren te laten begrijpen wat de maatschappij van hem of haar verwacht en
om de jongere goed voor te bereiden op terugkeer in de samenleving.
Beschrijving: De kinderrechter kan de maatregel opleggen wanneer de jeugdige schuldig is aan een
ernstig misdrijf en intensieve hulp en behandeling nodig heeft om herhaling van het misdrijf te
voorkomen. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert deze behandelmaatregel uit door de jongeren
op te sluiten, opnieuw op te voeden en te behandelen.
PIJ kan als voorwaardelijke straf worden opgelegd en dan een kader voor gedwongen ambulante
hulpverlening vormen.
Duur: Maximaal 2 jaar voor vermogensmisdrijven;
Maximaal 4 jaar in geval van een gewelds- of zedenmisdrijven;
Maximaal 6 jaar in geval van een gewelds- of zedenmisdrijven en gebrekkige ontwikkeling of
ziekelijke stoornis van de geestesvermogens.
Doelgroep: 12-18 jaar. Jongeren met een ontwikkelingsstoornis en/of psychische aandoening,
waarbij de noodzaak tot heropvoeden bestaat ter bescherming van de maatschappij en de jeugdige.
Bij verminderd toerekeningsvatbare en toerekeningsvatbare jongeren kan PIJ in combinatie met
jeugddetentie worden opgelegd, bij volledig ontoerekeningsvatbare jongeren kan dat niet.
Instroom / randvoorwaarden: De rechter wint altijd het oordeel van twee gedragsdeskundigen in.
Wanneer er ten tijde van het begaan van het delict mogelijk sprake is van een gebrekkige
ontwikkeling of ziekelijke stoornis, is een van de rapporteurs een psychiater. Wanneer de verdachte
weigert mee te werken aan het advies maken de gedragsdeskundigen voor zover mogelijk een
rapport op over de reden van weigering, een ander (ouder) rapport kan aan de rechter worden
overlegd.
De maatregel wordt slechts opgelegd indien:
• Het een misdrijf betreft waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten;
• De veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen
van die maatregel vereist;
• De maatregel in het belang is van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de verdachte.
Contra-indicatie: Illegaal in Nederland verblijven.
Partners nodig: KR, OM, RvdK, BJZ, DJI, NIFP.
Contactpersoon: OM Utrecht.
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GBM (gedragsbeïnvloedende maatregel)
Soort aanbod: Maatregel
Doel: Herintegratie van de jongere in de samenleving en aanvaarding van een positieve rol daarin.
Meer dan bij andere jeugdstrafsancties staat de heropvoeding, de behandeling van de
gedragsproblematiek van de jongere en de bescherming van de maatschappij voorop. Vergelding of
leedtoevoeging komt op de tweede plaats.
Beschrijving: De maatregel bestaat uit een residentieel en/of ambulant programma en valt qua
zwaarte tussen de voorwaardelijke veroordeling met bijzondere voorwaarden en PIJ-maatregel in. De
GBM wordt voor elke jongere op maat ingevuld, o.a. met op recidive gerichte gedragsinterventies,
maar ook met provinciaal en lokaal gefinancierde zorg. Verslavingszorg en een omgangsverbod
kunnen onderdeel uitmaken van de gedragsmaatregel. De behandeling moet in principe binnen de
termijn van de gedragsmaatregel afgerond kunnen worden.
Bij mislukking door recidive of onvoldoende meewerking van de jongere, volgt er een zitting. Als de
ouders niet meewerken of blijkt dat het programma niet op juiste wijze op de jongere is afgestemd,
kan de inhoud van de maatregel worden aangepast.
Binnen de GBM kunnen erkende gedragsinterventies worden opgelegd, een omschrijving daarvan is
te vinden in de bijlagen.
Duur: 6-12 maanden. De maatregel kan eenmaal verlengd worden voor maximaal dezelfde tijd als
waarvoor de maatregel was opgelegd. Als de jongere meerderjarig wordt, eindigt de
gedragsmaatregel niet.
Doelgroep: De maatregel is bedoeld voor jongeren met veelal meervoudige problematiek en
gedragsproblemen, waardoor van repressieve reactie weinig effect kan worden verwacht.
Instroom / randvoorwaarden: De maatregel kan worden opgelegd indien:
• Hetzij de ernst van het begane misdrijf, hetzij de veelvuldigheid van de begane misdrijven, hetzij
voorafgegane veroordelingen wegens misdrijf, hiertoe aanleiding geven;
• De maatregel in het belang is van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de verdachte.
Er dient een gedagtekend en ondertekend advies, niet ouder dan één jaar, van de RvdK aan de
rechter te worden overlegd. Een ouder advies kan met instemming van OM en verdachte worden
gebruikt.
Partners nodig: KR, OM, RvdK, Jeugdreclassering
Contactpersoon: Raad voor de Kinderbescherming regio Utrecht.
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Gedragsaanwijzing door OvJ (Overlastwet)
Soort maatregel: strafrechtelijke maatregel voorafgaand aan vonnis door officier van justitie.
Doel: onder controle houden van verdachten die de openbare orde verstoren en/of beschermen van
slachtoffers van een strafbaar feit als de uitspraak van de strafrechter niet kan worden afgewacht.
Beschrijving: De officier van justitie kan een verdachte tegen wie ernstige bezwaren bestaan een
aanwijzing geven aangaande zijn gedrag. De officier heeft vier mogelijkheden:
• Een gebiedsverbod;
• Een contactverbod;
• Een meldplicht;
• Een verplichting zich te doen begeleiden.
Criteria: • Het moet gaan om een verdachte tegen wie ernstige bezwaren bestaan;
• Er moet sprake zijn van verdenking van een strafbaar feit waardoor de openbare orde ernstig is
verstoord en waarbij grote vrees voor herhaling bestaat;
• Of: de vrees bestaat dat de verdachte personen zal lastigvallen ('ernstig belastend gedrag jegens
personen' > slachtoffers van strafbare feiten);
• Of: de vrees bestaat dat verdachte goederen zal vernielen etc. (herhaald gevaar voor goederen).
Duur: Een gedragsaanwijzing geldt totdat tegen de verdachte een onherroepelijk vonnis is
uitgesproken of in ieder geval maximaal 90 dagen. Verlenging, zolang er dus geen vonnis is, kan
maximaal drie keer plaatsvinden met 90 dagen.
Overige aspecten: • De rechter voor wie de verdachte terecht staat kan de aanwijzing ongewijzigd
opleggen, gewijzigd opleggen of opheffen; de OvJ zal op zitting een (deels) voorwaardelijke straf
eisen met als bijzondere voorwaarde dat verdachte zich houdt aan bepaalde gedragsaanwijzing;
• Tegen verlenging van de gedragsaanwijzing door de OvJ kan verdachte in beroep bij de rechtbank;
• Samenloopregeling met bevoegdheden van de burgemeester uit de Overlastwet: de OvJ moet
overleggen met de burgemeester;
• De gedragsaanwijzing inhoudende begeleiding richt zich op lopende begeleiding, niet op nieuw te
starten behandeltrajecten.
Overtreding van de aanwijzing levert een misdrijf op op grond van artikel 184a Wetboek van
Strafrecht (opzettelijk handelen in strijd met een gedragsaanwijzing) en wordt gestraft met een
gevangenisstraf van maximaal 12 maanden of een geldboete van maximaal EUR 7.400.
Wettelijke basis: Artikel 509hh Wetboek van Strafvordering
Benodigde partners: officier van justitie in overleg met burgemeester
Contactpersoon: OM Utrecht
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Hoofdstuk 3: Bijzondere voorwaarden
Een rechter kan een voorwaardelijke straf opleggen. Hierbij geldt altijd dat de veroordeelde
gedurende de proeftijd (meestal 2 jaar) geen nieuw strafbaar feit mag begaan. Als dit toch gebeurt,
wordt de zaak opnieuw aan de rechter voorgelegd en de tenuitvoerlegging (TUL) van de opgelegde
straf gevorderd (het duurt meestal enige tijd voor een zaak weer op zitting komt). Naast deze
algemene voorwaarde kunnen allerlei bijzondere voorwaarden verbonden worden aan een
voorwaardelijke veroordeling, aan een schorsing van de voorlopige hechtenis en aan een sepot door
het OM. De Raad voor de Kinderbescherming speelt een belangrijke rol bij het strafadvies,
waarbinnen ook het advies over de bijzondere voorwaarden kan worden geformuleerd. Bureau
Jeugdzorg controleert of de bijzondere voorwaarden ook worden nageleefd: vaak wordt als bijzondere
vooraarde een JR-maatregel opgelegd. Een voorwaardelijke veroordeling kan een stok achter de deur
vormen om een vrijwillig traject in te zetten of af te ronden.

Bijzondere voorwaarden
Doel van het aanbod: Voorkomen van recidive en gedragsverandering
Korte beschrijving: Zowel jeugddetentie, de taakstraf, de geldboete, de PIJ, en ontzegging van de
rijbevoegdheid kunnen voorwaardelijk worden opgelegd. Bijzonder voorwaarden kunnen worden
opgelegd in de volgende situaties:
• Bij vonnis: Een rechter kan een voorwaardelijke straf opleggen. Gedurende de proeftijd mag de
veroordeelde geen nieuw strafbaar feit begaan. Als dit toch gebeurt, wordt de zaak opnieuw aan de
rechter voorgelegd en de tenuitvoerlegging (TUL) van de opgelegde straf gevorderd (het duurt
meestal enige tijd voor een zaak weer op zitting komt). Naast deze algemene voorwaarde kan de
rechter aan een voorwaardelijke straf bijzondere voorwaarden verbinden.
De bijzondere voorwaarde betreffende het gedrag van de veroordeelde wordt zeer veel toegepast. De
aanwijzingen jeugdreclassering en reclasseringstoezicht zijn de meest voorkomende. De nadere
invulling van de gedragsvoorwaarde wordt grotendeels overgelaten aan de reclasseringsinstelling.
Trajecten als ITB-plus en ITB-criem worden op deze manier ingekaderd. Daarnaast kan de rechter
legio voorwaarden opleggen die het gedrag beïnvloeden. De grens hierin is dat zij de vrijheid van
godsdienst of levensovertuiging van de veroordeelde en de staatkundige vrijheid niet mogen
beperken.
Instroomcriteria en randvoorwaarden: personen die strafbare feiten hebben gepleegd en die zijn
voorgelegd aan de rechter. De voorwaarden moeten te handhaven zijn: hierover moeten duidelijke
afspraken gemaakt worden met de partners.
• Bij schorsing voorlopige hechtenis: De rechter-commissaris of raadkamer van de rechtbank
kunnen bijzondere voorwaarden opleggen in het kader van de schorsing van de voorlopige hechtenis.
Overtreedt een verdachte de voorwaarden, dan kan de officier van justitie de opheffing schorsing
vorderen. Als deze wordt toegewezen, gaat de verdachte direct weer in voorlopige hechtenis tot de
afhandeling van de strafzaak op de zitting. De wet stelt geen beperkingen aan de aard en het
karakter van deze bijzondere voorwaarden.
Instroomcriteria en randvoorwaarden: Het moet gaan om een verdachte die in voorlopige
hechtenis is genomen.
• Bij voorwaardelijk sepot: De officier van justitie kan een zaak seponeren – dat wil zeggen dat er
geen sanctie volgt – onder bijzondere voorwaarden. Als verdachte zich houdt aan de gestelde
voorwaarden, zal het OM niet tot vervolging overgaan. Er is overigens, net als bij vervolging,
voldoende bewijs nodig: de verdachte moet immers kunnen worden gedagvaard als de voorwaarden
overtreden worden.
Instroomcriteria en randvoorwaarden: personen die een relatief licht strafbaar feit hebben
gepleegd en geen of weinig eerdere politiecontacten hebben gehad, komen hiervoor in aanmerking.
Daarnaast zijn er bijzondere (persoonlijke) omstandigheden aanwezig om niet tot een algemene
sanctie over te gaan.
De bijzondere voorwaarden die kunnen worden opgelegd bij vonnis en bij schorsing van de voorlopige
hechtenis zijn uitgewerkt in een algemene Maatregel van Bestuur: het Besluit gedragsbeïnvloeding
jeugdigen. Hierin wordt een niet limitatieve opsomming van mogelijke voorwaarden gegeven. De
mogelijkheden zijn in principe onbeperkt, als algemene beperking bij het opleggen van bijzondere
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voorwaarden geldt dat deze de vrijheid van de veroordeelde om zijn godsdienst of levensovertuiging
te belijden en zijn staatkundige vrijheid niet mogen beperken. Tot de mogelijkheden behoren o.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zich houden aan de aanwijzingen van de jeugdreclassering, ook als deze inhouden zich onder
behandeling van een bepaalde deskundige of instantie te stellen
Het aanvaarden van intensieve begeleiden
Een leerproject van maximaal 120 uur
Een locatiegebod of –verbod, meldplicht, contactverbod
Een verbod om alcohol, verdovende middelen of andere middelen te gebruiken die het gedrag in
negatieve zin kunnen beïnvloeden
Vergoeding of herstel van de door het strafbare feit veroorzaakte schade (bij vonnis)
Storting van een waarborgsom of storting van een geldbedrag in het schadefonds
geweldsmisdrijven (bij vonnis)
Andere voorwaarden betreffende het gedrag van de veroordeelde.

Duur van het traject: Duur van de proeftijd kan maximaal 2 jaar bedragen, en kan met maximaal
één jaar worden verlengd.
Partners nodig: KR, OM, RvdK, Jeugdreclassering (KR niet bij voorwaardelijk sepot)
Contactpersoon: OM Utrecht.
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Maatregel Hulp & Steun
Soort aanbod: Maatregel jeugdreclassering
Doel: Het voorkomen van recidive en het opheffen van ontwikkelingsbedreiging.
Door het bieden van een pedagogische interventie binnen het strafrechtelijk kader aan de jongere,
zijn ouders en diens omgeving wordt gewerkt aan een zinvolle dagbesteding in de vorm van school of
werk, zinvolle vrijetijdsbesteding en niet recidiveren. De doelen richten zich op de volgende gebieden:
1. Delictgeschiedenis
2. Huidige / laatste delict en delictpatroon
3. Huisvesting en wonen
4. Opleiding werk en leren
5. Inkomen en omgaan met geld
6. Relaties met partner, gezin en familie
7. Vrienden, kennissen en vrijetijdsbesteding
8. Druggebruik
9. Alcoholgebruik
10. Geestelijke gezondheid
11. Denkpatronen, gedrag en vaardigheden
12. Houding
Beschrijving: De jeugdreclassering vervult vier rollen tijdens het uitvoeren van een maatregel:
toezicht en controle, begeleiding en ondersteuning, casemanagement en het zelf uitvoeren van
gedragsbeïnvloedende interventies. Als de jongere zich aan Hulp & Steun onttrekt, heeft dit
strafrechtelijke gevolgen. Binnen de maatregel kunnen programma’s worden opgelegd als
agressieregulatietraining, arbeidstoeleiding en scholing, sociale vaardigheidstraining en leer-/
werkprojecten. In de uitvoering van de begeleiding wordt indien nodig en aansluitend op de
begeleiding van de jeugdreclassering de hulp van andere instanties en/of personen ingeschakeld.
De maatregel kan worden opgelegd:
• Als maatregel bij een OTP;
• Als voorwaarde bij schorsing voorlopige hechtenis;
• Als voorwaarde bij voorwaardelijke jeugddetentie of PIJ;
• Bij het aanhouden van een strafzitting (bv in afwachting van een persoonlijkheidsonderzoek).
Duur: Dit is afhankelijk van de situatie:
• Toezicht & Begeleiding. Duur 6 maanden en start vaak al tijdens het raadsonderzoek, als de raad
snelle interventies nodig acht dan wel in het kader van het trajectberaad als een jeugdige preventief
gehecht is.
• Hulp & Steun bij Schorsing. Duur 6 maanden of tot aan strafzitting
• Hulp en steun bij vonnis duur maximaal 2 jaar
• OTP duur 6 maanden.
• ITB Criem. Looptijd 3 maanden intensief en 3 maanden regulier.
• ITB harde Kern duur 6 maanden
• GBM.
Doelgroep: 12-18 jaar of 21 jaar bij veroordeling o.b.v. ontoereikende capaciteiten. Jongeren die in
de categorie ‘zwaardere’ overtreders vallen en een criminele carrière dreigen op te bouwen
Instroom / randvoorwaarden: Er zijn in principe geen contra-indicaties. BJZ voert de begeleiding
uit. Bij LVB-jongeren wordt het toezicht uitgevoerd door WSG, bij meer psychiatrische problematiek
bij Leger des Heils.
Partners nodig: OM, ZM, RvdK, Jeugdreclassering.
Contactpersoon: Bureau Jeugdzorg Utrecht.
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ITB Plus (Individuele trajectbegeleiding Plus)
Soort aanbod: Jeugdreclasseringsmaatregel
Doel: Voorkomen van recidive en het opheffen van ontwikkelingsbedreiging. Door intensieve
hulpverlening aan de jongere en diens omgeving wordt gewerkt aan verbetering van het functioneren
van de deelnemer op die leefgebieden die een relatie hebben met het delictgedrag, de pedagogische
context en gedrag van de jongere.
Beschrijving: ITB Plus wordt als onderdeel van Hulp & Steun opgelegd. ITB Plus wordt gezien als een
extramurale vorm van detentie waarbij een strikt dagrooster wordt opgesteld waarin de jongere van
minuut tot minuut op school, dagbesteding of thuis is en waarop stevig wordt gecontroleerd. De
jeugdreclassering werkt in deze maatregel intensief samen met de politie met duidelijke omschreven
rollen en taken conform het samenwerkingsprotocol. Jeugdreclassering is actief in het gezin, de
school, de werkplek en de vriendenkring van de jongere, om deze als steunbronnen te activeren en te
stimuleren. Ouders worden gezien als primaire opvoedingsverantwoordelijken en worden hier zo
mogelijk op aangesproken. Binnen de maatregel kunnen programma’s worden opgelegd als
agressieregulatietraining, arbeidstoeleiding en scholing, sociale vaardigheidstraining en leer-/
werkprojecten.
Duur: 6 maanden. Het contact vindt minimaal 1 keer per week face to face plaats. Daarnaast is er
dagelijks telefonisch contact en controle 24 uur per dag.
Doelgroep: 12-18 jaar. Jongeren die veelvuldig ernstige delicten plegen en waarvan het laatst
gepleegde delict detentiewaardig is, calculerende daders bij wie al eerdere maatregelen zijn ingezet.
Analyse van deze dadergroep, de zgn harde kern, laat zien dat het plegen van delicten een structureel
en calculerend karakter heeft. Daarnaast kenmerkt de harde kern zich door een combinatie van
problemen op verschillende levensgebieden: voortijdig afgebroken schoolopleidingen, werkloosheid,
huisvestings-problemen, verslavingsproblematiek of problemen die te maken hebben met
vrijetijdsbesteding.
Instroom / randvoorwaarden: Er zijn in principe geen contra-indicaties. BJZ voert de begeleiding
uit. Bij LVB-jongeren wordt het toezicht uitgezet bij WSG, bij meer psychiatrische problematiek bij
Leger des Heils.
Contactpersoon: Bureau Jeugdzorg Utrecht
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ITB Criem (Individuele trajectbegeleiding Criem)
Soort aanbod: Jeugdreclasseringsmaatregel.
Doel: Voorkomen van recidive en het opheffen van ontwikkelingsbedreiging door marginalisering te
voorkomen. Middels hulpverlening aan de jongere en diens omgeving wordt gewerkt aan verbetering
van het functioneren van de deelnemer op die leefgebieden die een relatie hebben met het
delictgedrag, de pedagogische context en gedrag van de jongere.
Beschrijving: ITB Criem wordt als onderdeel van Hulp & Steun opgelegd. Het betreft een kort en
intensief preventief zorgtraject met nadrukkelijke aandacht voor het gepleegde delict in relatie tot
integratieproblematiek. Behalve problemen op verschillende leefgebieden behoeft ook integratie extra
aandacht. De aanpak kent daarom ook een systeemgerichte benadering: interventies zijn zowel
gericht op de jongere als op de pedagogische context. Toezicht en controle hebben een pedagogische
functie. Binnen de maatregel kunnen programma’s worden opgelegd als agressieregulatietraining,
arbeidstoeleiding en scholing, sociale vaardigheidstraining en leer-/ werkprojecten.
ITB Criem kan worden opgelegd:
• Als voorwaarde bij een transactie met de officier van Justitie;
• Als bijzondere voorwaarde bij de schorsing van voorlopige hechtenis;
• Als eindvonnis als bijzondere voorwaarde bij voorwaardelijke geldboete/
voorwaardelijke jeugddetentie/ voorwaardelijke PIJ-maatregel.
Duur: 3 maanden. Het contact is redelijk intensief, minimaal twee keer per week.
Verlenging of omzetting naar reguliere reclasseringsbegeleiding is mogelijk.
Doelgroep: 12-18 jaar. Jongeren die voor het eerst voor een delict zijn aangehouden of een paar
lichte vergrijpen hebben gepleegd; die nog niet gemarginaliseerd zijn maar wel op verschillende
leefgebieden beginnende problemen hebben. Ze zijn van niet west europese afkomst. De aansluiting
tussen het gezin en de rest van de samenleving is (nog) niet optimaal.
Instroom / randvoorwaarden: Er zijn in principe geen contra-indicaties. BJZ voert de begeleiding
uit. Bij LVB-jongeren wordt de begeleiding uitgezet bij WSG, bij meer psychiatrische problematiek bij
Leger des Heils.
Partners nodig: ZM, OM, RvdK, Jeugdreclassering.
Contactpersoon: Bureau Jeugdzorg Utrecht.
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Toezicht & begeleiding (vrijwillig)
Soort aanbod: Jeugdreclasseringsmaatregel
Doel: Voorkomen van recidive en het opheffen van ontwikkelingsbedreiging.
Door hulpverlening aan de jongere en diens omgeving wordt gewerkt aan zinvolle dagbesteding in de
vorm van school of werk, zinvolle vrijetijdsbesteding, niet recidiveren. Daarnaast kunnen specifieke
doelen gesteld worden m.b.t. bijvoorbeeld sociale vaardigheden, woonsituatie, budgetbegeleiding,
sociale relaties, alcohol en drugs en psychiatrische problematiek.
Beschrijving: Jeugdreclasseringsmaatregel zonder formeel gedwongen kader, maar de begeleiding is
niet vrijblijvend. Bij onttrekking aan de begeleiding kan dit leiden tot een zwaardere strafrechtelijke
reactie.
In de uitvoering van de begeleiding wordt aansluitend op de interventies van de jeugdreclassering de
hulp van andere instanties en/of personen ingeschakeld.
Toezicht & Begeleiding kent de volgende varianten:
• Op verzoek van RvdK of OvJ meteen nadat politie het proces verbaal heeft opgestuurd naar de OvJ
en melding heeft gedaan bij de RvdK;
• Tijdens en na een taakstraf;
• Bij een voorwaardelijke invrijheidsstelling;
• Na een strafrechtelijke interventie (nazorg);
• Na het maken van een proces-verbaal door leerplicht op verzoek van de RvdK.
Duur: Maximaal 6 maanden, kan één keer verlengd worden. Het contact vindt eens per twee tot vier
weken plaats.
Doelgroep: 12-18 jaar. Jongeren die in de categorie ‘zwaardere’ overtreders vallen en een criminele
carrière dreigen op te bouwen.
Instroom / randvoorwaarden: Er zijn in principe geen contra-indicaties. BJZ voert het toezicht uit.
Bij LVG wordt het toezicht uitgezet bij WSG, bij meer psychiatrische problematiek bij Leger des Heils.
Partners nodig: OM, RvdK, Jeugdreclassering
Contactpersoon: Bureau Jeugdzorg Utrecht.
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Observatiegroepen bij ForCA
Soort aanbod: Forensische rapportage
Doel: Jongeren kunnen tijdens de voorlopige hechtenis in de observatiegroep van Forca (Forensisch
Consortium Adolescenten) geplaatst worden in het kader van pro-justitia diagnostiek. Ook jongeren
die worden behandeld in het kader van een PIJ-maatregel kunnen in de ForCa geplaatst worden.
Beschrijving: In het Forensisch Centrum Teylinger-eind (Sassenheim) heeft ForCA twee
observatiegroepen ingericht, bedoeld voor een klinische rapportage pro Justitia en advisering over de
PIJmaatregel:
• Pro-justitiaproblematiek: advies voor een pro Justitia onderzoek wordt gegeven door een deskundige
van het NIFP. Dit gebeurt in overleg met de RC en de OvJ en eventueel na overleg met de RvdK. De
RC geeft een bevel tot overbrenging ter observatie naar de observatie-inrichting (in dit geval
Teylingereind) wanneer een onderzoek naar de geestvermogens van de verdachte noodzakelijk is en
dit niet voldoende op andere wijze (zoals een ambulant onderzoek pro Justitia) kan plaatsvinden. De
RC kan dit bevel pas geven nadat hij advies heeft ingewonnen van een of meer deskundigen. Ook als
de jongere weigert, kan hij worden onderzocht.
• Advisering PIJ-maatregel: Jongeren met een PIJ-maatregel kunnen op verzoek van de directeur van
een JJI worden overgeplaatst naar de observatieafdeling in het kader van een aanstaand
verlengingsadvies en/of een moeilijk lopende behandeling. Daarnaast kan de kinderrechter of OvJ het
verzoek doen om een jongere residentieel te laten observeren indien de informatie in het
verlengingsadvies van de JJI als onvoldoende wordt beschouwd. De jongere kan zelf ook een
overplaatsingsverzoek doen (artikel 19 Bjj), en hij kan bezwaar maken tegen het besluit tot observatie
(artikel 18 en 19 Bjj).
Beide observatieafdelingen hebben acht plaatsen. Ouders en verzorgers worden expliciet betrokken bij
de diagnostiek. De groep wisselt van samenstelling omdat elke week een jongere op de afdeling wordt
opgenomen en er ook een jongere vertrekt. Tijdens het verblijf wordt een programma doorlopen
waarbij verschillende disciplines (milieuonderzoeker, groepsleiding, psycholoog en (kinder- en
jeugd)psychiater) observeren en onderzoeken. Ook de omgeving van de jongere wordt uitgebreid
onderzocht door de forensisch milieuonderzoeker. De jongeren worden ook ’s nachts en tijdens het
weekend geobserveerd. YOUTURN, de basismethodiek van de JJI’s, wordt in aangepaste vorm
gebruikt als observatiemethodiek. Er wordt aandacht besteed aan lichamelijke en medische zaken,
intelligentieonderzoek en risicotaxatie.
Duur: Maximaal zeven weken.
Doelgroep: Preventief gehechte jongeren en jongeren met een PIJ-maatregel. Voorlopig worden
alleen jongens onderzocht.
Wettelijke grond: Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj), Wetboek van Strafvordering.
Instroomcriteria / randvoorwaarden: De verdachte moet zijn gehoord, de OvJ moet daarbij
betrokken zijn, en er moet deskundigenadvies zijn ingewonnen. Het NIFP fungeert als
gedragsdeskundig adviseur en adviseert, eventueel na overleg met de Raad voor de
Kinderbescherming, over de noodzakelijkheid van de observatie.
Partners nodig: NIFP, OM, Rechtbank, RvdK, JJI.
Bron: www.nifpnet.nl

26

Deel A – Straffen en Juridische Kaders Jeugd
Hoofdstuk 3 – Bijzondere voorwaarden

Hoofdstuk 4: Civiel recht
Het inzetten van strafrechtelijke maatregelen bij de aanpak van jeugdcriminaliteit is niet altijd
toereikend. Passende interventies kunnen ook bestaan uit civielrechtelijke maatregelen of vrijwillige
hulpverlening, of een combinatie van beide. De strafrechtelijke afdoening kan hierbij als stok achter
de deur dienen om te bewerkstelligen dat de jongere zich schikt in het civielrechtelijke kader,
bijvoorbeeld door de zaak voorwaardelijk te seponeren (zie hoofdstuk Bijzondere voorwaarden). Ook
kunnen strafrechtelijk- en civielrechtelijke maatregelen soms naast elkaar lopen, waarbij afstemming
tussen beide uiteraard noodzakelijk is. In dit hoofdstuk worden de civielrechtelijke maatregelen
beschreven die van toepassing kunnen zijn bij de persoonsgerichte dan wel groepsgerichte aanpak
van jeugdcriminaliteit (Aanwijzing effectieve afdoening strafzaken jeugdigen).
De Raad voor de Kinderbescherming heeft de volgende taken bij civiele zaken:
• Op verzoek van Bureau Jeugdzorg (BJZ) / Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
onderzoekt de Raad de situatie van de minderjarige en diens gezinsomgeving om te bezien of een
kinderbeschermingsmaatregel nodig is.
• Tijdens een onderzoek in een andere taak van de Raad (bijvoorbeeld een strafzaak) kan blijken dat
de situatie van de minderjarige zodanig bedreigend is voor diens ontwikkeling, dat de Raad nader
beziet of een kinderbeschermingsmaatregel nodig is.
• De Raad kan vervolgens de rechter verzoeken een ondertoezichtstelling uit te spreken.
• De Raad doet op verzoek van een ieder onderzoek in crisissituaties waarbij sprake is van een acute
en ernstige bedreiging van de (belangen van een) minderjarige en verzoekt zo nodig de rechter een
(voorlopige) maatregel van kinderbescherming uit te spreken.
• De Raad doet, bij ontbreken van het gezag over een minderjarige, onderzoek naar de wijze waarop
in het gezag moet worden voorzien en doet hiertoe een verzoek of geeft advies aan de rechter.
• De Raad toetst de onderbouwing van beslissingen van Bureau Jeugdzorg / landelijk werkende
(gezins-)voogdij-instellingen met betrekking tot de niet verlenging van een ondertoezichtstelling en/of
de niet verlenging dan wel tussentijdse beëindiging van een uithuisplaatsing van een minderjarige.
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OTS (Ondertoezichtstelling)
Soort aanbod: Civielrechtelijke maatregel.
Doel: De kinderrechter kan de OTS uitspreken om hulp en steun te verlenen aan ouders en kinderen,
om de band tussen ouders en kinderen te herstellen en om een betere opvoedingssituatie te creëren.
Bij oudere kinderen kan de hulp en steun zich richten op het vergroten van de zelfstandigheid.
Beschrijving: Het kind krijgt een gezinsvoogd toegewezen, die het kind en zijn ouders begeleidt bij
het oplossen van de opvoedingsproblemen. De ouders behouden het gezag over hun kind en blijven
zelf verantwoordelijk voor de opvoeding. Zowel ouders als kind zijn verplicht de aanwijzingen op te
volgen die de gezinsvoogd geeft. Wanneer ouders zich niet aan deze aanwijzingen houden, kan dit
grond zijn voor ontzetting uit het gezag. Aanwijzingen worden schriftelijk vastgelegd en kunnen o.a.
het deelnemen aan een cursus door de ouders, therapie of behandeling voor het kind, of toestaan van
contact tussen het kind en een derde inhouden.
Als een kind acuut gevaar loopt en snel uit huis geplaatst moet worden, kan de Raad of de OvJ de
rechter om een voorlopige ondertoezichtstelling verzoeken. De Raad zet het onderzoek voort,
waarna de rechter de voorlopige maatregel zo nodig kan omzetten in een definitieve
ondertoezichtstelling.
Een OTS kan ambtshalve worden uitgesproken door de rechtbank. Dit kan tijdens een procedure tot
ontzetting c.q. gedwongen ontheffing. Een voorlopige ondertoezichtstelling is hier niet aan de orde
omdat een op grondig onderzoek gebaseerd verzoek tot gezagsontneming aanhangig is.
Duur: 1 jaar, kan telkens op verzoek (meestal door BJZ) met een jaar verlengd worden tot het kind
18 is.
Doelgroep: Minderjarige die zodanig opgroeit dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn
gezondheid ernstig worden bedreigd en andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben
gefaald of zullen falen.
Eigenaar / wettelijke grond: Burgerlijk Wetboek. Raad voor de kinderbescherming of Officier van
justitie dienen een verzoek in bij de civiele kinderrechter. De rechter legt het uiteindelijke vonnis op.
Instroom / randvoorwaarden: een ondertoezichtstelling kan worden uitgesproken:
• Als er sprake is van ernstige bedreiging van de zedelijke of geestelijke belangen of van de
gezondheid van een minderjarige en;
• Als andere middelen (zogenaamde vrijwillige hulpverlening) hebben gefaald of, naar het zich laat
aanzien, zullen falen.
Niet vereist is dat er sprake is van (verwijtbaar) tekortschieten van de ouders. OTS kan ook worden
uitgesproken wanneer ouders hier niet mee instemmen of niet bereid zijn tot samenwerking met BJZ,
hoewel die samenwerking voor het slagen van de maatregel belangrijk is.
Partners nodig: ZM, OM, RvdK, BJZ.
Contactpersoon: Bureau Jeugdzorg Utrecht.
Bron: Prof. Mr. J.E. Doek & Prof. Mr. P. Vlaardingerbroek: Jeugdrecht en jeugdzorg (2010) / RvdK.
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OTS met machtiging uithuisplaatsing (MUHP)
Soort aanbod: Civielrechtelijke maatregel.
Doel: Hulp en steun verlenen aan ouders en kinderen, om de band tussen ouders en kinderen te
herstellen en om een betere opvoedingssituatie te creëren. De maatregel richt zich erop de ouder(s)
zoveel mogelijk verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te laten behouden. Daarom
dient te worden gewerkt naar de thuisplaatsing.
Beschrijving: Het kind wordt voor dag en nacht uit huis geplaatst. Verzoek tot MUHP kan worden
gedaan door BJZ, RvdK en OM. Bij het verzoek tot uithuisplaatsing moet een indicatiebesluit worden
overlegd. Hierin moet worden aangegeven welke zorg geïndiceerd is en voor hoelang dit moet worden
verleend. De zorg betreft een verblijf in een passend pedagogisch klimaat bij pleegouder of
accommodatie of een verblijf met als doel observatiediagnostiek.
Voor een uithuisplaatsing is niet altijd een machtiging van de kinderrechter nodig. De ouders kunnen
zelf ook tot uithuisplaatsing overgaan, wanneer BJZ daar geen bezwaar tegen heeft. Ook kan de
uithuisplaatsing door BJZ geschieden, met instemming van de ouders.
Meer dan de helft van de onder toezicht gestelde minderjarigen wordt één of meerdere malen uit huis
geplaatst.
Duur: De machtiging uithuisplaatsing kan worden verleend voor een periode van één jaar, en telkens
met een jaar worden verlengd. De termijn voor geïndiceerde zorg is in beginsel één jaar, maar kan in
bepaalde gevallen langer duren.
Doelgroep: Minderjarige die zodanig opgroeit dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn
gezondheid ernstig worden bedreigd en andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben
gefaald of zullen falen.
Instroom / randvoorwaarden: De uithuisplaatsing dient noodzakelijk te zin in het belang van de
verzorging en opvoeding; noodzakelijk te zijn tot onderzoek van diens geestelijke of lichamelijke
gezondheid
Partners nodig: ZM, OM, RvdK, BJZ.
BJZ, RvdK, OM kunnen het verzoek indienen bij de kinderrechter.
Contactpersoon: Bureau Jeugdzorg Utrecht.
Bron: Prof. Mr. J.E. Doek & Prof. Mr. P. Vlaardingerbroek: Jeugdrecht en jeugdzorg (2010) / RvdK.
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OTS met machtiging gesloten uithuisplaatsing (gesloten jeugdzorg)
Soort aanbod: Civielrechtelijke maatregel.
Doel: Bij ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen die de ontwikkeling naar volwassenheid ernstig
belemmeren en die maken dat de opneming en het verblijf noodzakelijk zin om te voorkomen dat de
jeugdige zich aan de zorg die hij nodig heeft zal onttrekken of daaraan door anderen zal worden
ontrekken.
Beschrijving: Accommodaties voor gesloten jeugdzorg worden aangewezen door de ministers van
Jeugd en Gezin en Justitie. Het verzoek tot machtiging gesloten jeugdzorg wordt gedaan door BJZ of
RvdK. Overigens is het ook mogelijk dat ouders met gezag toestemming geven voor gesloten
plaatsing van hun kind tot 21, zonder zijn/haar instemming. Hiervoor is geen OTS of voogdijmaatregel
nodig.
De zorgaanbieder kan de tenuitvoerlegging van de machtiging schorsen wanneer de jongere zich niet
langer aan de zorg zal onttrekken of wordt onttrokken. De schorsing kan weer worden ingetrokken,
zodat een traject van gesloten naar besloten en ambulante hulp mogelijk is.
Duur: Een voorlopige machtiging gesloten jeugdzorg is mogelijk voor 4 weken, wanneer dit
noodzakelijk is.
Doelgroep: Minderjarige jeugdigen en jeugdigen van 18-21 jaar, wanneer op het tijdstip waarop zij
meerderjarig werden, een machtiging gesloten jeugdzorg gold. In de praktijk wordt een gesloten
plaatsing bij meerderjarigheid alleen nog verlengd als alle direct betrokkenen hiermee instemmen of
voor zeer korte duur bij afronding van een behandeling.
Instroom / randvoorwaarden: Er moet altijd een recente instemmingsverklaring van een
geregistreerd gedragsdeskundige aanwezig zijn.
Een machtiging UHP kan niet strekken tot opneming in een psychiatrisch ziekenhuis, wanneer
ouder(s) en/of minderjarige niet instemmen met opname in een psychiatrisch ziekenhuis, is hiervoor
een BOPZ-machtiging vereist. Een machtiging op grond van de BOPZ maakt een machtiging UHP bij
OTS naast deze BOPZ-machtiging voor opneming in een psychiatrisch ziekenhuis echter overbodig.
Enkel in geval van onderzoek naar de geestelijke gesteldheid van een minderjarige is een machtiging
UHP toereikend voor gedwongen opname in een psychiatrische kliniek.
Partners nodig: ZM, OM, RvdK, BJZ.
Contactpersoon: Bureau Jeugdzorg Utrecht.
Bron: Prof. Mr. J.E. Doek & Prof. Mr. P. Vlaardingerbroek: Jeugdrecht en jeugdzorg (2010) / RvdK.
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Ontheffing
Soort aanbod: Civiele maatregel
Doel: Een ontheffing kan worden uitgesproken wanneer de ouders ongeschikt en/of onmachtig zijn
ten aanzien van de opvoeding van het kind. Het gezag, in de vorm van voogdij, over het kind wordt
overgedragen aan het BJZ of aan de pleegouders.
Beschrijving: De rechter kan de ontheffing alleen uitspreken als hij dit in het belang van het kind
noodzakelijk vindt. Het kind woont vaak al niet meer thuis en is door middel van de ontheffing
definitief uit huis geplaatst, meestal in een pleeggezin. Een ontheffing hoeft niet voor alle kinderen te
worden uitgesproken, maar kan zich beperken tot een bepaald kind, wanneer de ongeschiktheid /
onmacht het kind op te voeden veroorzaakt wordt door bepaalde eigenschappen van het kind.
De ontheffing kan niet worden uitgesproken als een ouder zich hiertegen verzet, maar de wet kent
enkele uitzonderingen op dit principe. Dan is sprake van een ‘gedwongen ontheffing’. Een verzoek tot
ontheffing kan worden ingediend door de Raad en OM, en onder bepaalde voorwaarden door
pleegouders.
Duur: De ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, maar eindigt zodra het kind meerderjarig wordt. Een
ontzetting is echter niet definitief, de ouder kan in gezag worden hersteld.
Doelgroep: Ouders van minderjarige kinderen
Instroomcriteria / randvoorwaarden: Een ontheffing kan niet worden uitgesproken indien de
ouder zich hiertegen verzet. Uitzonderingen hierop zijn:
• Na een (mislukte) OTS c.q. na een uithuisplaatsing van meer dan anderhalf jaar in het kader van
een OTS;
• Ingeval na de ontzetting van de ene ouder ontheffing van de andere ouder nodig is om de kinderen
te onttrekken aan de invloed van de ontzette ouder;
• Als de geestesvermogens van de te ontheffen ouder zodanig gestoord zijn dat hij niet in staat is zijn
wil te verklaren of de betekenis van zijn verklaring (geen bezwaar tegen ontheffing) niet kan
begrijpen;
• In geval van pleeggezinplaatsing van langer dan één jaar en als terugkeer van het kind naar de
eigen ouders ernstig nadeel voor hem oplevert.
Partners nodig: OM, RvdK, BJZ, ZM
Status: Direct toepasbaar
Op grond van de huidige wetgeving is het niet mogelijk om zonder toestemming van de ouders met
gezag in een situatie van grove verwaarlozing direct een gedwongen ontheffing uit te spreken.
Hiervoor moet een OTS van tenminste zes maanden geweest zijn (artikel 1:268 lid 2a BW). In het
wetsontwerp herziening kinderbeschermingsmaatregelen is het wel mogelijk gemaakt als duidelijk is
dat een OTS geen effect zal sorteren.
Bron: Prof. Mr. J.E. Doek & Prof. Mr. P. Vlaardingerbroek: Jeugdrecht en jeugdzorg (2010) / RvdK.
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Ontzetting
Soort aanbod: Civiele maatregel
Doel: Een ontzetting kan worden uitgesproken wanneer het de ouders kan worden verweten dat zij
hun kind niet goed verzorgen en opvoeden. Er is bijvoorbeeld sprake van grove verwaarlozing. BJZ of
een andere voogdijinstelling oefent in dat geval de voogdij over het kind uit. Het kind wordt opgevoed
in een pleeggezin of tehuis.
Beschrijving: De rechter kan de ontzetting alleen uitspreken als hij dit in het belang van het kind
noodzakelijk vindt. Als grond voor ontzetting worden genoemd: slecht levensgedrag, misbruik van
gezag, een strafrechtelijke veroordeling tot een vrijheidsstraf van twee jaar of meer wegens een met
of tegen de minderjarige gepleegd delict, het veronachtzamen van de aanwijzingen van BJZ of het
belemmeren van een UHP op grond van een OTS, het terugeisen of terugnemen van een pleegkind.
Vanwege het van oudsher onterende karakter van de ontzetting (de ontzette ouder werd tot 1983
uitgesloten van actief en passief kiesrecht), wordt slechts zeer weinig verzocht tot ontzetting.
Duur: De ontzetting geldt voor onbepaalde tijd, maar eindigt zodra het kind meerderjarig wordt. Een
ontzetting is echter niet definitief, de ouder kan in gezag worden hersteld.
Doelgroep: Minderjarige kinderen
Partners nodig: OM, RvdK, BJZ, ZM
Bron: Prof. Mr. J.E. Doek & Prof. Mr. P. Vlaardingerbroek: Jeugdrecht en jeugdzorg (2010) / RvdK.
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BOPZ (Bijzondere opname psychiatrisch ziekenhuis)
Soort aanbod: Civielrechtelijke maatregel
Doel: De primaire doelstelling wat de wet BOPZ is het versterken van de rechtsbescherming van de
onvrijwillig opgenomen patiënt. De wet beschrijft de mogelijkheden om mensen tegen hun wil op te
nemen in een psychiatrisch ziekenhuis en regelt de rechtsbescherming van deze mensen. De
gedwongen opname dient om gevaar af te wenden dat door een geestesstoornis wordt veroorzaakt.
Beschrijving: Bij minderjarigen tussen de 12 en 18 jaar is alleen sprake van gedwongen opname en
verblijf wanneer beide ouders het niet willen of wanneer zij het onderling oneens zijn; of als de
betrokken minderjarige niet bereid is tot een vrijwillige opneming en verblijf. Ook op minderjarigen,
jonger dan 12 jaar, is de Wet BOPZ van toepassing. De ouders vertegenwoordigen dan het kind.
In het kader van de Wet BOPZ wordt een OTS gezien als een vrijwillige opname. Ook een
uithuisplaatsing is geen gedwongen opneming in de zin van de Wet BOPZ, daarvoor is een BOPZmaatregel nodig, bijvoorbeeld een voorlopige machtiging.
Voor een uitgebreidere beschrijving van de mogelijkheden van de BOPZ wordt verwezen naar de
beschrijving BOPZ in gedeelte B (meerderjarigen) of naar het document Over de BOPZ van het
Ministerie van Volksgezondheid (2009).
Duur: Afhankelijk van het type machtiging, kan de maatregel worden opgelegd voor een periode van
drie weken (voortzetting IBS) tot een jaar, en worden verlengd met een periode van één jaar.
Doelgroep: Een persoon met een geestesstoornis die, door deze stoornis, gevaar veroorzaakt.
Reikwijdte: Persoon
Wanneer een minderjarige is opgenomen met een BOPZ-maatregel, gelden binnen de instelling de
regels van de Wet BOPZ voor hem. Dus ook al heet het een pedagogische maatregel, toch moet
gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden van de Wet BOPZ (dwangbehandeling, middelen of
maatregelen en vrijheidsbeperkingen op grond van artikel 40). Alleen als er een BOPZ-maatregel is,
mag er vrijheidsbeneming of dwang plaatsvinden.
Wettelijke grond: Wet BOPZ
Instroomcriteria / randvoorwaarden: Specifieke eisen per type machtiging zijn te vinden in het
document ‘Over de wet BOPZ’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over het
algemeen gelden de volgende criteria:
• De betrokkene heeft een geestesstoornis;
• Door deze geestesstoornis veroorzaakt hij een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving (causaal
verband);
• Dat gevaar kan alléén worden afgewend door opname in een psychiatrisch ziekenhuis;
• De betrokkene is 12 jaar of ouder, en is niet bereid tot een vrijwillige opname.
Partners nodig: RM, OM, RvdK
Status: Direct toepasbaar. Momenteel werken het Ministerie van VWS en Justitie aan een nieuwe
wettelijke regeling ter vervanging van de Wet BOPZ. De Wet Bopz wordt over enige tijd vervangen
door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. De nieuwe wet wil gedwongen behandeling van
mensen met psychische problemen minder ingrijpend maken. Een belangrijk verschil is dat verplichte
zorg straks ook buiten een instelling opgelegd kan worden. Het wetsvoorstel ligt momenteel ter
goedkeuring bij de Eerste Kamer.
Bron: Over de BOPZ van het Ministerie van Volksgezondheid (2009), Welzijn en Sport, De Wet BOPZ,
Mr. R.B.M. Keurentjes (2008) / RvdK.
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Huurrecht
Soort maatregel: Civielrechtelijke maatregel, samenwerking tussen diverse partners.
Doel: Aanpakken van (ernstig) overlastgevend gedrag van huurders (of inwonenden waarvoor de
huurder verantwoordelijk is) van woningen van corporaties. Het huurrecht biedt corporaties
mogelijkheden om overlastgevend gedrag aan te pakken. In eerste instantie overlastgevend gedrag in
de woning, de galerij of het portiek. Maar ook wordt het middel steeds meer ingezet als drang- en
dwangmiddel bij de aanpak van jongerenoverlast in een buurt veroorzaakt door een kind van een
hoofdhuurder. Dit blijft echter lastig en vereist goed overleg en dossieropbouw.
Beschrijving: Het huurrecht is een instrument waarover woningcorporaties beschikken om overlast
door huurders aan te pakken. Bij gebleken woonoverlast of bij huurachterstand is de woningcorporatie
(verhuurder) gerechtigd een traject te starten gericht op het in gebreke stellen en in het uiterste geval
het ontbinden van de huurovereenkomst.
Een hoofdhuurder die het woongenot van zijn buren verstoort, houdt zich niet aan verplichtingen die
zijn aangegaan in de huurovereenkomst. Het gaat om het gedrag van de hoofdhuurder zelf, maar ook
om het gedrag van andere personen die inwonen (bijvoorbeeld de kinderen). De hoofdhuurder kan in
die situatie gesommeerd worden om acties te ondernemen waarmee verdere overlast voor andere
huurders wordt voorkomen. Het gaat overigens om andere huurders van dezelfde woningcorporatie.
Ook kan de woningcorporatie een hoofdhuurder een laatste kans aanbieden. In dat geval krijgt de
huurder een nieuwe huurovereenkomst – al dan niet ook een nieuwe woning op een plek elders in de
stad of buiten de stad. Aan die nieuwe huurovereenkomst zijn voorwaarden verbonden, waaronder het
accepteren van begeleiding etc. Inzetten op aanpak van overlast vereist dossieropbouw op grond
waarvan de overlast bewijsbaar/aantoonbaar is. Tot dusver blijkt in veel gevallen een aankondiging
genoeg (sommatie) en leidt het tot positieve gedragsverandering.
Instroomcriteria en randvoorwaarden: Aantoonbare overlast richting andere huurders van de
woningcorporatie of huurachterstand. Privacy afspraken tussen de samenwerkende partners moeten
op orde zijn.
Doelgroep: gezin
Wettelijke basis: Burgerlijk Wetboek
Benodigde partners: woningcorporatie, politie, gemeente.
Status: direct toepasbaar.
Contactpersoon: de verschillende woningcorporaties.
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Deel B - Straffen en juridische kaders Volwassenen
In dit gedeelte worden straffen en justitiële kaders beschreven die van toepassing kunnen zijn bij de
persoons- en groepsgerichte aanpak van meerderjarigen in het Veiligheidshuis.
Strafrecht
Een persoon die ervan wordt verdacht een overtreding of een misdrijf te hebben gepleegd, krijgt te
maken met het strafrecht. Het strafrecht bestaat uit het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd
welk gedrag strafbaar is, welke straffen hierop gesteld zijn en hoe de strafoplegging gerealiseerd kan
worden. De bestraffing staat daarbij dus voorop. Hierin onderscheidt het strafrecht zich van het
aansprakelijkheidsrecht (als onderdeel van het civiele recht), waarin de vergoeding van de
aangerichte schade centraal staat. De rol van het slachtoffer speelt in het strafrecht dan ook een
kleinere rol, hoewel er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor de rol van het slachtoffer.
Binnen het strafrecht worden het materiële strafrecht (de beschrijving van strafbare feiten en straffen)
en het formele strafrecht of het strafprocesrecht (het geheel van procedurele regels volgens welke het
materiële strafrecht wordt toegepast) onderscheiden. In Nederland is het materiële strafrecht
opgenomen in het Wetboek van Strafrecht (Sr) en het formele strafrecht in het Wetboek van
Strafvordering (Sv).
Civiel recht
Naast het strafrecht kent de Nederlandse wet het bestuursrecht en civiel recht. Het civiele recht
behandelt zaken tussen mensen of organisaties, waarmee de overheid in principe niets heeft te
maken. Het belangrijkste verschil met het bestuursrecht en het strafrecht is dan ook dat de overheid
in die rechtsgebieden wél een rol speelt, in het civiele recht niet. Voor veel zaken binnen het civiele
recht bestaan aparte soorten recht. Voorbeelden daarvan zijn familierecht, personenrecht,
aansprakelijkheidsrecht, huurrecht en arbeidsrecht.
Ook de in dit deel in hoofdstuk 4 beschreven maatregelen vallen onder het civiele recht. Het civiele
recht bevat een aantal mogelijkheden die een aanvullende of vervangende betekenis kunnen hebben
voor de modaliteiten binnen het strafrecht.
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Hoofdstuk 1: Straffen
Met het opleggen van een straf door de rechter wordt in de eerste plaats vergelding beoogd, terwijl
maatregelen (hoofdstuk 2) beveiliging van de maatschappij en rechtsherstel tot doel hebben.
Daarnaast heeft een straf een preventief doel: het afschrikken van de dader om hetzelfde feit
nogmaals te plegen en het weerhouden van anderen om het voorbeeld van de dader te volgen. Er zijn
vier soorten hoofdstraffen: gevangenisstraf, hechtenis, taakstraf en geldboete en drie soorten
bijkomende straffen: verbeurdverklaring, ontzetting van rechten en openbaarmaking van de
rechterlijke uitspraak. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk de sanctie door het Openbaar Ministerie
besproken.

Gevangenisstraf en hechtenis
Soort aanbod: Hoofdstraf
Doel: Het bestraffen van een persoon die een misdrijf (gevangenisstraf) of overtreding (hechtenis)
heeft gepleegd.
Korte beschrijving: Zowel gevangenisstraf (voor misdrijven) als hechtenis (voor overtredingen)
worden in een gevangenis ten uitvoer gelegd, tenzij de nog ten uitvoer te leggen straf bij het
onherroepelijk worden van het vonnis drie maanden of minder bedraagt. In dat geval wordt de straf in
een huis van bewaring uitgezeten. Een penitentiaire inrichting kan worden aangewezen als
gevangenis.
Bij goed gedrag kan de gedetineerde een deel van zijn straf in een half open of open inrichting
uitzitten.
Duur: Eén dag tot maximaal levenslang, afhankelijk van het delict. Thuisdetentie heeft een maximale
duur van vier maanden. Afhankelijk van het delict zijn strafmaxima gesteld.
Doelgroep: Persoon die strafbaar feit heeft gepleegd.
Thuisdetentie biedt uitkomst voor die gevallen waarin een geldboete of taakstraf als te licht wordt
ervaren, maar insluiting in een gevangenis niet noodzakelijk is.
Instroomcriteria en randvoorwaarden: personen die strafbare feiten hebben gepleegd en die door eerdere politie/justitiecontacten of de ernst van het feit – niet (meer) in aanmerking komen voor
een afdoening door het OM of voor een geldboete of werkstraf.
Eigenaar: Rechterlijke macht: Op zitting van de kantonrechter, politierechter of meervoudige kamer
kunnen voornoemde straffen worden opgelegd.
Welke partners nodig: ZM, OM, DJI
Contactpersoon: OM Utrecht.
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Taakstraf (werkstraf, ook als sanctie door het OM)
Soort aanbod: Hoofdstraf
Doel: Het bestraffen van een persoon die een misdrijf of overtreding heeft gepleegd.
Korte beschrijving: Een taakstraf bestaat uit onbetaalde arbeid (werkstraf). Met een werkstraf moet
de gestrafte arbeid verrichten waarvoor hij niet wordt betaald. Wanneer een taakstraf niet (goed)
wordt uitgevoerd, wordt een vervangende vrijheidsstraf opgelegd. De rechter geeft bij het vonnis al
aan hoe lang die vervangende vrijheidsstraf zal duren.
Het OM kan voor dat de zaak op zitting is aangebracht voorstellen om een werkstraf te doen of een
leerproject te volgen, waarmee strafvervolging wordt voorkomen.
Reclassering speelt een rol bij het adviseren en toezicht houden op de uitvoer van taakstraffen.
Duur: Het maximaal aantal uren werkstraf is 240 uur. Een taakstraf kan ook gecombineerd worden
met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van maximaal 6 maanden. De maximale taakstraf die door
het OM wordt voorgesteld bij een transactie bedraagt maximaal 120 uur.
Doelgroep: Persoon die een strafbaar feit heeft gepleegd, plegers van relatief lichte delicten.
Instroomcriteria en randvoorwaarden: Een taakstraf kan worden opgelegd voor ieder misdrijf of
overtreding waar een vrijheidsstraf op staat. Een werkstraf mag niet ten koste gaan van reguliere
arbeidsplaatsen en de te verrichte werkzaamheden moeten zinvol zijn en in voldoende mate aanwezig.
Eigenaar: Rechterlijke macht: Op zitting van de kantonrechter, politierechter, kinderrechter of
meervoudige kamer kunnen voornoemde straffen worden opgelegd. Ook het OM kan een taakstraf
opleggen.
Status: Voorheen konden ook leerstraffen worden op gelegd binnen de taakstraf, al dan niet in
combinatie met een werkstraf. Omdat de voorkeur wordt gegeven aan erkende interventies, is de
mogelijk een leerstraf op te leggen vervallen. In plaats daarvan kunnen de erkende interventies
worden opgelegd in het kader van bijzondere voorwaarden (zie het hoofdstuk Bijzondere voorwaarden
en de bijlagen)
Welke partners nodig: ZM, OM, Reclassering
Contactpersoon: OM Utrecht.
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Geldboete (ook als sanctie door het OM)
Soort aanbod: Hoofdstraf
Doel: Het bestraffen van een persoon die een overtreding of misdrijf heeft gepleegd.
Korte beschrijving: Zowel rechter als OM kunnen een boete opleggen. Het CJIB zorgt voor het
verzenden van de aanschrijving of strafbeschikking (OM) en innen van de boete. Een boete kan voor
elk strafbaar feit worden opgelegd. De hoogte van de boete wordt begrensd door het algemene
strafminimum van 3 euro en het strafmaximum wat aan het betreffende delict verbonden is. De
zwaarste maximum boete bedraagt 740.000 euro.
Door het OM kan een transactie worden opgelegd.
Duur van het traject: N.v.t.
Doelgroep: Persoon die strafbaar feit heeft gepleegd.
Instroomcriteria en randvoorwaarden: De rechter dient rekening te houden met de draagkracht
van de verdachte. Betaling in termijnen is mogelijk vanaf € 225,-, de rechter stelt hierbij de termijnen
vast.
Eigenaar: Rechterlijke macht: Op zitting van de kantonrechter, politierechter, kinderrechter of
meervoudige kamer kunnen voornoemde straffen worden opgelegd.
Welke partners nodig: ZM, OM
Contactpersoon: OM Utrecht.
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Bijkomende straffen
Doel: Het bestraffen van een persoon die een misdrijf heeft gepleegd.
Korte beschrijving: Bijkomende straffen kunnen zowel samen met een hoofdstraf als afzonderlijk
worden opgelegd. De bijkomende straffen hebben meestal iets te maken met het strafbare feit dat
gepleegd is. De volgende bijkomende straffen kunnen worden opgelegd:
• Ontzegging uit een recht: bijvoorbeeld de rijbevoegdheid of de uitoefening van een beroep.
Ontzegging uit een recht wordt voor een bepaald aantal jaren opgelegd;
• Verbeurdverklaring: in beslagname van een voorwerp, wanneer er een verband bestaat tussen het
gepleegde delict en bepaalde voorwerpen, zoals voorwerpen die door het delict verkregen zijn of
waarmee het feit begaan is. Het kan ook gaan om voorwerpen die aan een ander dan de dader
toebehoren, mits deze persoon bekend was met het verkrijgen of gebruiken van het voorwerp met het
delict.
• Openbaarmaking van het vonnis: waarschuwt derden tegen bepaalde praktijken van de delinquent
en heeft een ‘schandpaaleffect’.
Duur van het traject: N.v.t.
Doelgroep: Persoon die strafbaar feit heeft gepleegd.
Instroomcriteria en randvoorwaarden: Bij verbeurdverklaring dient de rechter rekening te houden
met de draagkracht van de verdachte.
Eigenaar: Rechterlijke macht: Op zitting van de kantonrechter, politierechter, kinderrechter of
meervoudige kamer kunnen voornoemde straffen worden opgelegd.
Welke partners nodig: ZM, OM, Reclassering.
Contactpersoon: OM Utrecht.
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Sancties door het Openbaar Ministerie
Doel: Het bestraffen van een persoon die een misdrijf heeft gepleegd
Beschrijving: Deze sancties zijn bedoeld ter voorkoming van strafvervolging door rechter. Als de
taakstraf is voltooid of de transactie is betaald, dan wordt niet tot vervolging overgegaan. Een
verdachte is niet verplicht om op het schikkingsvoorstel van het OM in te gaan en kan er ook voor
kiezen de zaak voor de rechter te laten komen. Ook bij niet nakoming van bijvoorbeeld betaling of
uitvoering taakstraf wordt de betreffende persoon gedagvaard voor de rechter. De sancties van het
OM zijn sneller dan een zitting bij de rechter. De volgende sancties kunnen worden opgelegd:
•
•
•
•
•

Taakstraf: werkstraf
Transactie
Schadevergoeding
Maatregel hulp en steun (minderjarigen, apart beschreven)
Voorwaardelijk sepot (apart beschreven)

Doelgroep: persoon die een strafbaar feit heeft gepleegd.
Eigenaar: OM: op TOM-zitting (Taakstraf Openbaar Ministerie) kunnen bovengenoemde sancties
worden opgelegd.
Instroomcriteria en randvoorwaarden: Personen die een niet te ernstig strafbaar feit hebben
gepleegd en geen of weinig eerdere politiecontacten hebben gehad, komen hiervoor in aanmerking.
Welke partners nodig: OM, Reclassering
Contactpersoon: OM Utrecht.
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Hoofdstuk 2: Maatregelen
Maatregelen hebben tot doel het beveiligen van de maatschappij en rechtsherstel. Dit in tegenstelling
tot het doel van straffen, die meer gericht zijn op vergelding. Zo kunnen ook in geval van ontslag van
alle rechtsvervolging bepaalde maatregelen worden opgelegd. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op
iemand die vanwege ontoerekingsvatbaarheid niet gestraft kan worden, maar zonder ingrijpen een
gevaar voor de samenleving zou zijn. Achtereenvolgens zullen de volgende maatregelen besproken
worden:
•
•
•
•
•
•
•

Onttrekking aan het verkeer;
Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel;
Schadevergoedingsmaatregel;
Plaatsing in psychiatrisch ziekenhuis
TBS (Terbeschikkingstelling)
ISD (Plaatsing in een inrichting stelselmatige daders)
Gedragsaanwijzing door OvJ (Overlastwet)

Onttrekking aan het verkeer
Soort aanbod: Maatregel
Doel: Beveiliging van de samenleving: tegen ongecontroleerd bezit van verboden of gevaarlijke
voorwerpen.
Korte beschrijving: Voorwerpen die tijdens het voorbereidend onderzoek in beslag zijn genomen en
niet door de rechter verbeurd verklaard zijn, kunnen onttrokken worden aan het verkeer als zij
verboden of gevaarlijk zijn, zoals wapens of verdovende middelen. Er is sprake van overlap met de
verbeurdverklaring, afhankelijk van het karakter van de sanctie (vergelding of beveiliging van de
samenleving) zal de rechter een afweging maken. Onttrekking kan ook plaatsvinden als de verdachte
wordt vrijgesproken.
Duur van het traject: n.v.t.
Reikwijdte: Persoon die strafbaar feit heeft gepleegd, ook wanneer deze wordt vrijgesproken of
ontslagen van alle rechtsvervolging.
Instroommogelijkheden, criteria en randvoorwaarden: Het betreft de volgende soorten
voorwerpen:
• Voorwerpen die geheel of grotendeels door middel van of uit de baten van het feit zijn verkregen;
• Voorwerpen m.b.t. welke het feit is begaan;
• Voorwerpen m.b.v. welke het feit is begaan of voorbereid;
• Voorwerpen m.b.v. welke de opsporing van het feit is belemmerd;
• Voorwerpen die tot het begaan van het feit zijn vervaardigd of bestemd.
• Als extra eis komt daarbij dat ze van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in
strijd is met de wet of het algemeen belang, doch alleen indien de voorwerpen kunnen dienen tot het
begaan of de voorbereiding van soortgelijke feiten, dan wel tot de belemmering van de opsporing
daarvan (36d Sr).
Welke partners nodig: ZM, OM.
Vragen/inlichtingen: OM Utrecht.
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Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel
Soort aanbod: Maatregel
Doel: Beveiliging van de samenleving en rechtsherstel door ontneming van het uit strafbare feiten
verkregen profijt (wederrechtelijk verkregen voordeel).
Korte beschrijving: Het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt ontnomen op vordering door het
OM en bij afzonderlijke gerechtelijke beslissing. Vaak is het bijzonder lastig om vast te stellen wat de
inkomsten zijn geweest en waar deze gebleven zijn. Na veroordeling van de verdachte kan hierover
een afzonderlijke procedure gevoerd worden. Voor dergelijk financieel onderzoek bestaat een apart
opsporingsonderzoek: SFO, Strafrechtelijk Financieel Onderzoek.
De ontnemingsmaatregel gaat verder dan de verbeurdverklaring: er kan ook voordeel worden
ontnomen ter zake van soortgelijke feiten als het feit waarvoor de verdachte veroordeeld is, als
voldoende aanwijzingen bestaan dat de veroordeelde ze begaan heeft. Deze feiten hoeven dus niet
bewezen te zijn.
Doelgroep: Persoon die voordeel heeft verkregen uit strafbare feiten.
Instroomcriteria en randvoorwaarden: Ook als niet is vastgesteld dat de veroordeelde de
strafbare feiten waaruit het wederrechtelijk voordeel is verkregen, zelf heeft begaan, kan het
wederrechtelijk verkregen voordeel aan deze persoon ontnomen worden. De verkrijging op zich hoeft
geen strafbaar feit, zoals heling, op te leveren.
Welke partners nodig: ZM, OM, Reclassering. Voor de instelling van een SFO is een machtiging van
de rechter commissaris vereist.
Contactpersoon: OM Utrecht.
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Schadevergoedingsmaatregel (ook als sanctie door het OM)
Soort aanbod: Maatregel
Doel: Beveiliging van de samenleving en rechtsherstel.
Korte beschrijving: Wanneer een verdachte schade veroorzaakt kan door de rechter een
schadevergoedingsmaatregel worden opgelegd. Voor de bepaling van schadevergoeding worden
civielrechtelijke regels toegepast, waardoor naast de materiële ook de immateriële schade
meegenomen kan worden. Het bedrag moet worden overgemaakt aan de staat, die het overmaakt
aan het slachtoffer. Wanneer de zaak civielrechtelijk te ingewikkeld is, wordt deze overgelaten aan de
civiele rechter en dient daar dus een aparte procedure voor te worden opgestart.
Duur van het traject: N.v.t.
Doelgroep: Persoon die een strafbaar feit heeft begaan en daarbij schade heeft veroorzaakt.
Welke partners nodig: ZM, OM, Reclassering. Eventueel slachtoffer
Contactpersoon: OM Utrecht.
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Plaatsing in psychiatrisch ziekenhuis
Soort aanbod: Maatregel
Doel: Beveiliging van de samenleving en rechtsherstel.
Korte beschrijving: Wanneer de verdachte ontoerekeningsvatbaar is kan een verdachte die is
ontslagen van rechtsvervolging een maatregel worden opgelegd. Daarbij is keuze tussen plaatsing in
een psychiatrisch ziekenhuis en TBS.
Voor het psychiatrisch oordeel moeten minstens twee adviezen worden uitgebracht door
gedragsdeskundigen, waaronder minstens één psychiater. Voor onderzoek kan de verdachte worden
ondergebracht in bijvoorbeeld het Pieter Baan Centrum in Utrecht.
Duur van het traject: Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis kan voor maximaal een jaar worden
opgelegd, en daarna verlengd worden.
Doelgroep: Verdachte die een strafbaar feit heeft begaan en ontoerekeningsvatbaar is.
Instroomcriteria en randvoorwaarden: Er moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
• Een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestesvermogens ten tijde van het
begaan van het strafbare feit;
• Ontoerekeningsvatbaarheid als gevolg hiervan;
• De verdachte is gevaarlijk voor zichzelf, anderen of voor de algemene veiligheid van personen of
goederen.
• Voor plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis komt alleen in aanmerking de (volledig)
ontoerekenbare verdachte. Op grond van het beginsel geen straf zonder schuld kan hem geen straf
worden opgelegd. Ook een combinatie met TBS en civiele plaatsing in het kader van de wet BOPZ is
niet mogelijk.
Welke partners nodig: ZM, OM, Reclassering, NIFP, Pieter Baan Centrum
Contactpersoon: OM Utrecht.
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TBS (Terbeschikkingstelling)
Soort aanbod: Maatregel
Doel: Beveiliging van de samenleving en rechtsherstel. In het algemeen wordt gekozen voor TBS
wanneer de verdachte een gevaar voor zijn omgeving oplevert. Hij of zij zal dan ook terecht komen in
een inrichting die voor dit type veroordeelden uitgerust is. Psychiatrische ziekenhuizen zijn vooral
bestemd voor patiënten die een gevaar voor zichzelf vormen.
Korte beschrijving: Er bestaan twee soorten TBS: met en zonder dwangverpleging.
Bij TBS met dwangverpleging levert de veroordeelde een gevaar op voor anderen of de algemene
veiligheid. Hij wordt in een speciale TBS-inrichting opgenomen, waar hij wordt behandeld en verzorgd.
Er wordt zoveel mogelijk naar gestreefd terugkeer naar de maatschappij mogelijk te maken.
Bij TBS zonder dwangverpleging dient de veroordeelde zich aan bepaalde voorwaarden m.b.t. zijn
gedrag te houden. De ter beschikking gestelde heeft t.a.v. deze voorwaarden aangegeven bereid te
zijn ze na te leven. Het kan gaan om de volgende voorwaarden:
• Vrijwillige opname in een door de rechter aangewezen inrichting;
• Zich onder behandeling stellen van een deskundige (ambulante behandeling);
• Innemen van de door de behandelend arts voorgeschreven geneesmiddelen of gedogen dat deze
worden toegediend;
• Ook andere voorwaarden kunnen worden gesteld.
Bij niet naleven van de voorwaarden kan alsnog TBS met dwangverpleging worden opgelegd.
Ook bij verminderde toerekeningsvatbaarheid kan TBS worden opgelegd, eventueel in combinatie met
gevangenisstraf. In dat geval wordt eerst de gevangenisstraf ten uitvoer gelegd.
Duur van het traject: Maximaal 2 jaar. Verlening is mogelijk met 1 of 2 jaar. TBS zonder
dwangverpleging kan slechts één keer worden verlengd. Alleen bij geweldsdelicten mag de totale duur
van TBS de vier jaar overschrijden, waarbij moet worden vastgesteld dat de TBS-er nog steeds een
gevaar oplevert.
Doelgroep: Persoon die een strafbaar feit heeft begaan, ontoerekeningsvatbaar of verminderd
toerekeningsvatbaar is en de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of
goederen in gevaar brengt.
Instroomcriteria en randvoorwaarden: Een verdachte kan ter beschikking worden gesteld als:
• Het gaat om een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de aantastbaarheid van
het lichaam van één of meerdere personen (waaronder gewelds- en zedendelicten en brandstichting)
of om een van de in artikel 37a Sr genoemde strafbare feiten en;
• De veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen
van de maatregel eist.
• De rechter dient zich te laten adviseren door minimaal twee gedragsdeskundigen.
Welke partners nodig: ZM, OM, Reclassering, NIFP, Pieter Baan Centrum.
Contactpersoon: OM Utrecht.

46

Deel B – Straffen en Justitiële Kaders Volwassenen
Hoofdstuk 2 - Maatregelen

ISD (Plaatsing in een inrichting stelselmatige daders)
Soort aanbod: Maatregel
Doel: Beveiliging van de samenleving en rechtsherstel door het criminele gedrag feitelijk onmogelijk
te maken d.m.v. langdurige vrijheidsbeneming. Als er aanknopingspunten zijn voor
gedragsverandering is er tegelijkertijd de mogelijkheid programma’s aan te bieden die gericht zijn op
gedragsverandering, om daarmee het risico van recidive te beperken. Ook kan doorplaatsing naar de
geestelijke gezondheidszorg plaatsvinden of kan plaatsing volgen in een bijzondere zorgvoorziening
binnen het gevangeniswezen.
Korte beschrijving: De veroordeelde wordt gedurende de periode waarvoor ISD is opgelegd zijn
vrijheid ontnomen. Daarnaast wordt een speciaal voor hem opgesteld programma gevolgd
(bijvoorbeeld een afkickprogramma voor verslaafden) met als doel het beïnvloeden van zijn gedrag.
Wanneer de ISD-er weigert mee te werken aan het programma zal hij in een sober regime worden
geplaatst.
ISD kan ook voorwaardelijk worden opgelegd: de verdachte dient zich dan gedurende zijn proeftijd te
houden aan bepaalde voorwaarden.
Duur van het traject: Maximaal 2 jaar. Geen aftrek van voorarrest.
Reikwijdte: Alleen stelselmatige daders kunnen in aanmerking komen voor ISD. Een stelselmatige
dader is een zeer actieve veelplegers die verdacht wordt van een misdrijf waarvoor voorlopige
hechtenis is toegelaten, die in de vijf jaren voorafgaand aan het gepleegde feit ten minste drie maal
wegens een misdrijf onherroepelijk is veroordeeld tot een vrijheidsbenemende of vrijheidsbeperkende
straf of maatregel dan wel een taakstraf, die ook ten uitvoer zijn gelegd. (Richtlijn strafvordering bij
meerderjarige veelplegers, juni 2009).
Instroomcriteria en randvoorwaarden: ISD kan onder de volgende voorwaarden worden
opgelegd:
• Het OM heeft de oplegging van de maatregel gevorderd;
• De verdachte wordt veroordeeld voor een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten;
• De verdachte is in de vijf jaar voorafgaand aan deze veroordeling minimaal driemaal eerder
veroordeeld en er is herhalingsgevaar
• De veiligheid van personen of goederen eist het opleggen van de maatregel;
• De rechter heeft zich laten adviseren over de oplegging van de maatregel.
Voor doorplaatsing naar GGZ of bijzondere zorgvoorziening moeten aanknopingspunten aanwezig zijn
op grond van indicatiestelling door een gedragskundige, onder regie van het NIFP.
Welke partners nodig: ZM, OM, NIFP, Reclassering
Contactpersoon: OM Utrecht.
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Gedragsaanwijzing door OvJ (Overlastwet)
Soort aanbod: strafrechtelijke maatregel voorafgaand aan vonnis door officier van justitie.
Doel: onder controle houden van verdachten die de openbare orde verstoren en/of beschermen van
slachtoffers van een strafbaar feit als de uitspraak van de strafrechter niet kan worden afgewacht.
Beschrijving: De officier van justitie kan een verdachte tegen wie ernstige bezwaren bestaan een
aanwijzing geven aangaande zijn gedrag. De officier heeft vier mogelijkheden:
• Een gebiedsverbod;
• Een contactverbod;
• Een meldplicht;
• Een verplichting zich te doen begeleiden.
Criteria: • Het moet gaan om een verdachte tegen wie ernstige bezwaren bestaan;
• Er moet sprake zijn van verdenking van een strafbaar feit waardoor de openbare orde ernstig is
verstoord en waarbij grote vrees voor herhaling bestaat;
• Of: de vrees bestaat dat de verdachte personen zal lastigvallen ('ernstig belastend gedrag jegens
personen' > slachtoffers van strafbare feiten);
• Of: de vrees bestaat dat verdachte goederen zal vernielen etc. (herhaald gevaar voor goederen).
Duur: Een gedragsaanwijzing geldt totdat tegen de verdachte een onherroepelijk vonnis is
uitgesproken of in ieder geval maximaal 90 dagen. Verlenging, zolang er dus geen vonnis is, kan
maximaal drie keer plaatsvinden met 90 dagen.
Overige aspecten: • De rechter voor wie de verdachte terecht staat kan de aanwijzing ongewijzigd
opleggen, gewijzigd opleggen of opheffen; de OvJ zal op zitting een (deels) voorwaardelijke straf eisen
met als bijzondere voorwaarde dat verdachte zich houdt aan bepaalde gedragsaanwijzing;
• Tegen verlenging van de gedragsaanwijzing door de OvJ kan verdachte in beroep bij de rechtbank;
• Samenloopregeling met bevoegdheden van de burgemeester uit de Voetbalwet: de OvJ moet
overleggen met de burgemeester;
• De gedragsaanwijzing inhoudende begeleiding richt zich op lopende begeleiding, niet op nieuw te
starten behandeltrajecten.
Overtreding van de aanwijzing levert een misdrijf op op grond van artikel 184a Wetboek van
Strafrecht (opzettelijk handelen in strijd met een gedragsaanwijzing) en wordt gestraft met een
gevangenisstraf van maximaal 12 maanden of een geldboete van maximaal EUR 7.400.
Wettelijke basis: Artikel 509hh Wetboek van Strafvordering
Benodigde partners: officier van justitie in overleg met burgemeester
Status: de Overlastwet is op 1 september 2010 in werking getreden.
Contactpersoon: OM Utrecht
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Hoofdstuk 3: Bijzondere voorwaarden
Een rechter kan een voorwaardelijke straf opleggen. Hierbij geldt altijd dat de veroordeelde gedurende
de proeftijd (meestal 2 jaar) geen nieuw strafbaar feit mag begaan. Als dit toch gebeurt, wordt de
zaak opnieuw aan de rechter voorgelegd en de tenuitvoerlegging (TUL) van de opgelegde straf
gevorderd (het duurt meestal enige tijd voor een zaak weer op zitting komt). Naast deze algemene
voorwaarde kunnen allerlei bijzondere voorwaarden verbonden worden aan een voorwaardelijke
veroordeling, aan een schorsing van de voorlopige hechtenis en aan een sepot door het OM.
Reclassering speelt een belangrijke rol bij diagnose en advies omtrent de bijzondere voorwaarden en
het controleren of de bijzondere voorwaarden ook worden nageleefd. De bijzondere voorwaarden, de
situaties waarin ze kunnen worden opgelegd en de rol van Reclassering worden in dit hoofdstuk
omschreven.
Soort aanbod: Strafrecht
Doel van het aanbod: De recidivekans van delictplegers en de eventuele schade voor individuele
slachtoffers of de maatschappij die hiermee samenhangt, beperken en een duurzame re-integratie van
de justitiabele in de samenleving.
Korte beschrijving: Bijzondere voorwaarden die bij voorwaardelijke sancties kunnen worden
opgelegd zijn onder te verdelen in vier categorieën: herstellende, vrijheidsbeperkende,
gedragsbeïnvloedende en overige voorwaarden:
• Herstellende voorwaarden
Schadevergoeding: Gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door het strafbare feit veroorzaakte
schade.
Schadeherstel: Geheel of gedeeltelijk herstel van de door het strafbare feit veroorzaakte schade.
Storting in een schadefonds: Storting van een door de rechter vast te stellen geldbedrag in het
schadefonds geweldsmisdrijven, of ten gunste van een instelling die zich ten doel stelt belangen van
slachtoffers van strafbare feiten te behartigen.
• Vrijheidsbeperkende voorwaarden
Contactverbod: Een verbod contact te leggen of te laten leggen met bepaalde personen of instellingen.
Locatieverbod (zie bijlage Elektronische controle): Een verbod om zich op of in de directe omgeving
van een bepaalde locatie te bevinden.
Locatiegebod (zie bijlage Elektronische controle): Een verplichting om op bepaalde tijdstippen of
gedurende een bepaalde periode op een bepaalde locatie aanwezig te zijn
Meldplicht: Een verplichting zich op bepaalde tijdstippen te melden bij een bepaalde instantie.
Alcohol- en drugsverbod: Een verbod op het gebruik van verdovende middelen en/of alcohol en de
verplichting ten behoeve van de naleving van dit verbod mee te werken aan een bloed- of
urineonderzoek.
• Gedragsbeïnvloedende voorwaarden
Gedragsinterventie (zie bijlagen): Er kunnen erkende gedragsinterventies worden opgelegd. Deze
gedragsinterventies zijn programma’s gericht op het beïnvloeden van iemands gedrag of
omstandigheden, met als doel het voorkomen van recidive.
Ambulante behandeling: Behandeling in een inrichting.
Opname in een 24-uurs voorziening.
• Overige voorwaarden
Storting van een door de rechter vast te stellen waarborgsom.
Verplichting voor illegalen om Nederland te verlaten.
Andere voorwaarden, het gedrag van de veroordeelde betreffende.
De reclassering richt zich in haar diagnostiek, adviezen en toezicht vooral op de vrijheidsbeperkende
en gedragsbeïnvloedende voorwaarden (zie hieronder). Een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld een
locatiegebod of –verbod, kan gecontroleerd worden door middel van elektronische hulpmiddelen
(enkelband met GPS of RFID systeem). De gedragsbeïnvloedende maatregelen en elektronische
controle worden beschreven in de bijlagen. Indien alleen de bijzondere voorwaarden ‘het betalen van
een schadevergoeding, schadeherstel, het storten van een waarborgsom, stortingen te doen in het
schadefonds’, is opgelegd, zal de rechter geen toezicht met de reclassering hiervoor opleggen. Mocht
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een van deze bijzondere voorwaarden ook zijn opgelegd de verplichting voor illegalen om Nederland
te verlaten en de "restcategorie" overige voorwaarden.
Bijzondere voorwaarden kunnen in de volgende situaties worden opgelegd:
• Bij vonnis: De aanwijzing reclasseringstoezicht is de meest voorkomende (WvSr art. 14d, lid 2).
Daarnaast kan de rechter voorwaarden opleggen die het gedrag beïnvloeden. Het "programma
justitiële voorwaarden" en het (aanstaande) "Wetsvoorstel voorwaardelijke sancties" benoemt een
gelimiteerd aantal bijzondere voorwaarden (zie boven). Indien de bijzondere voorwaarden worden
overtreden meldt de reclassering dit aan de officier van justitie, eventueel kan de zaak dan middels
een TUL zitting worden omgezet in een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Indien binnen het toezicht
blijkt dat het wenselijk is de bijzondere voorwaarden aan te passen kan ook dit verzoek aan de rechter
voorgelegd worden in een TUL-zitting.
Instroomcriteria en randvoorwaarden: personen die strafbare feiten hebben gepleegd en die zijn
voorgelegd aan de rechter. De voorwaarden moeten te handhaven zijn: hierover moeten duidelijke
afspraken gemaakt worden met de partners.
• Bij schorsing voorlopige hechtenis: De rechter-commissaris of raadkamer van de rechtbank
kunnen bijzondere voorwaarden opleggen in het kader van de schorsing van de voorlopige hechtenis.
Overtreedt een persoon de voorwaarden, dan meldt de reclassering dit bij de officier van justitie. De
officier van justitie kan na overleg en/of op advies van de reclassering de opheffing schorsing
vorderen. Als deze wordt toegewezen, gaat de verdachte direct weer in voorlopige hechtenis tot de
afhandeling van de strafzaak op de zitting. De wet stelt geen beperkingen aan de aard en het karakter
van deze bijzondere voorwaarden.
Instroomcriteria en randvoorwaarden: Het moet gaan om een persoon die in voorlopige hechtenis
is genomen.
• Bij voorwaardelijk sepot: De officier van justitie kan een zaak seponeren – dat wil zeggen dat er
geen strafrechtelijke vervolging wordt ingezet – onder bijzondere voorwaarden. Als verdachte zich
houdt aan de gestelde voorwaarden, zal het OM de zaak niet voor de rechter brengen. In dergelijke
zaken is voldoende bewijs nodig: de verdachte moet immers kunnen worden gedagvaard als de
voorwaarden overtreden worden.
Instroomcriteria en randvoorwaarden: personen die een niet te ernstig strafbaar feit hebben
gepleegd en geen of weinig eerdere politiecontacten hebben gehad, komen hiervoor in aanmerking.
Daarnaast zijn er bijzondere (persoonlijke) omstandigheden aanwezig om niet tot een algemene
sanctie over te gaan.
Een beperking op het zich richten naar de aanwijzingen of voorschriften van de reclassering betreft de
beslissing of zich de noodzaak voordoet van opneming van de veroordeelde in een inrichting ter
verpleging en voor welke duur. Deze beslissing is voorbehouden aan de rechter. Tevens is de
reclassering niet bevoegd om een vrijheidsbeperkende maatregel op te leggen zoals bijvoorbeeld de
toepassing van elektronisch toezicht (Reclassering kan dergelijke maatregelen wel opnemen in haar
adviesrapport, maar het is aan de rechter om dit advies al dan niet op te volgen).
Duur van het traject: De duur van de proeftijd kan maximaal 2 of 3 jaar bedragen, in uitzonderlijke
gevallen 10 jaar.
Welke partners nodig: (ZM,) OM, Reclassering
Contactpersoon: OM Utrecht.
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Reclasseringstoezicht
Soort aanbod: Bijzondere voorwaarde.
Doel van het aanbod: Het begeleiden en controleren van veroordeelde in een gedwongen kader.
Toezicht is controle op het nakomen van door OM, ZM en DJI opgelegde (bijzondere) voorwaarden en
het signaleren van een dreigende overtreding, het stimuleren en motiveren van een veroordeelde om
zich aan de (bijzondere) voorwaarden te houden.
Korte beschrijving: Bijzondere voorwaarden zoals de vrijheidsbeperkende- en de
gedragsbeïnvloedende maatregelen kunnen worden opgelegd n.a.v. het opgestelde
reclasseringsadvies. Het advies beschrijft het risico op herhaling maar ook de mogelijkheden en
verwachte effecten van het reclasseringstoezicht en de maatregel. Het reclasseringsadvies is een
beargumenteerd voorstel, zoveel mogelijk gebaseerd op de RISc of Quick Scan en een professioneel
oordeel. In sommige gevallen kunnen aanvullende diagnostische tests worden afgenomen, zoals de
Static 99 bij bijvoorbeeld zedendelicten en de mate-Crimi in geval van verslavingsproblematiek. Voor
plegers van huiselijk geweld is de B-safer in ontwikkeling. De intensiteit van controle en begeleiding is
gerelateerd aan het gediagnosticeerde risico op recidive en het risico op het toebrengen van schade
en/of letsel.
De reclassering is verantwoordelijk voor de naleving van de bijzondere voorwaarden, het Openbaar
Ministerie is de eindverantwoordelijke.
Naast het regulier toezicht is er Intensief toezicht: deze vorm van toezicht is ingezet om de
veelplegeraanpak te intensiveren. Inhoudelijk verschilt intensief toezicht weinig van regulier toezicht.
Duur van het traject: Toezicht kan opgelegd worden voor een periode van twee of drie jaar, in
uitzonderlijke gevallen kan het tien jaar duren
Instroomcriteria en randvoorwaarden: personen die strafbare feiten hebben gepleegd waarbij de
reclassering een toezicht adviseert en die - door eerdere politie/justitiecontacten of de ernst van het
feit – niet (meer) in aanmerking komen voor een afdoening door het OM.
Welke partners nodig: ZM, OM, de 3 Reclasseringsorganisaties
Contactpersoon: Reclassering Nederland, Regio Utrecht-Arnhem UM Toezicht
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Hoofdstuk 4: Civiel recht
BOPZ (Bijzondere opname psychiatrisch ziekenhuis.
Soort aanbod: Civielrechtelijke maatregel
Doel: De primaire doelstelling wat de wet BOPZ is het versterken van de rechtsbescherming van de
onvrijwillig opgenomen patiënt. De wet beschrijft de mogelijkheden om mensen tegen hun wil op te
nemen in een psychiatrisch ziekenhuis en regelt de rechtsbescherming van deze mensen. De
gedwongen opname dient om gevaar af te wenden dat door een geestesstoornis wordt veroorzaakt.
Beschrijving: De wet kent de volgende mogelijkheden om iemand gedwongen op te nemen:
In Bewaring Stelling (IBS): beoogt het wegnemen van onmiddellijk dreigend gevaar waarvan ernstig
vermoed wordt dat het wordt veroorzaakt door een geestesstoornis. De IBS geldt gedurende de tijd
die nodig is om de OvJ het verzoek tot voortzetting IBS te laten indienen en de tijd die de rechter
nodig heeft om hierover te beslissen. Door middel van de Voortzetting IBS kan de IBS met een duur
van drie weken worden verlengd. Wanneer vóór het verstrijken hiervan een voorlopige machtiging is
aangevraagd, kan de voortzetting IBS met drie weken worden verlengd. Wanneer een (voortzetting
van de) IBS wordt afgewezen, kan mogelijk een voorwaardelijke of voorlopige machtiging worden
aangevraagd, omdat hiervoor andere eisen gelden (onmiddellijk dreigend gevaar is dan geen
vereiste).
Voorlopige machtiging: doel is het wegnemen van gevaar dat door een geestesstoornis wordt
veroorzaakt en heeft een duur van maximaal 6 maanden. Verlenging is mogelijk d.m.v. een
Machtiging tot voortgezet verblijf. Deze heeft een duur maximaal één jaar en kan telkens verlengd
worden met één jaar of na vijf jaar onafgebroken onvrijwillige opname voor een periode van twee
jaar.
Voorwaardelijke machtiging: heeft als doel om mensen die behandeling nodig hebben, door het
opleggen van voorwaarden m.b.t. hun gedrag te behandelen zonder gedwongen opname. Dit kan voor
de duur van maximaal 6 maanden, verlenging is telkens mogelijk voor maximaal een jaar. Omzetting
naar een voorlopige machtiging is verplicht wanneer het gevaar niet langer kan worden afgewend door
het naleven van de voorwaarden en is mogelijk aan de orde wanneer de betrokkene daarom vraagt, of
wanneer hij de voorwaarden niet naleeft.
Rechterlijke machtiging op eigen verzoek: is bedoeld om de betrokkene te dwingen de behandeling
voort te zetten waaraan hij zelf is begonnen, ook al wil hij dat op een gegeven moment niet meer. Het
gevaar dat de betrokkene veroorzaakt, hoeft niet te worden veroorzaakt door een geestesstoornis.
Vaak is verslaving de reden om een machtiging op eigen verzoek aan te vragen. De machtiging geldt
voor 6 maanden tot 1 jaar en kan niet worden verlengd. Na afloop kan een voorlopige of
voorwaardelijke machtiging worden aangevraagd.
De OvJ dient het verzoek in bij de rechter. Dit doet hij ambtshalve, of op verzoek van familie, wettelijk
vertegenwoordiger of partner, ziekenhuis, of betrokkene zelf. De rechter verleent, mede op basis van
een geneeskundige verklaring, de machtiging tot onvrijwillige opname, m.u.v. de IBS, die vanwege
het spoedeisende karakter wordt verleend door de burgemeester.
Doelgroep: Een persoon met een geestesstoornis die, door deze stoornis, gevaar veroorzaakt.
Instroomcriteria / randvoorwaarden: Specifieke eisen per type machtiging zijn te vinden in het
document ‘Over de wet BOPZ’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over het
algemeen gelden de volgende criteria:
• De betrokkene heeft een geestesstoornis;
• Dóór deze geestesstoornis veroorzaakt hij een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving (ook wel
‘causaal verband’ genoemd);
• Dat gevaar kan alléén worden afgewend door opname in een psychiatrisch ziekenhuis;
• De betrokkene is 12 jaar of ouder, en is niet bereid tot een vrijwillige opname.
Partners nodig: OM, RM
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Status: Direct toepasbaar. Momenteel werken het Ministerie van VWS en Justitie aan een nieuwe
wettelijke regeling ter vervanging van de Wet BOPZ. De Wet Bopz wordt over enige tijd vervangen
door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. De nieuwe wet wil gedwongen behandeling van
mensen met psychische problemen minder ingrijpend maken. Een belangrijk verschil is dat verplichte
zorg straks ook buiten een instelling opgelegd kan worden. Het wetsvoorstel ligt momenteel ter
goedkeuring bij de Eerste Kamer.
Contactpersoon:
Bron: Over de BOPZ van het Ministerie van Volksgezondheid (2009), Welzijn en Sport, De Wet BOPZ,
Mr. R.B.M. Keurentjes (2008).
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Huurrecht
Soort maatregel: Civielrechtelijke maatregel, samenwerking tussen diverse partners.
Doel: Aanpakken van (ernstig) overlastgevend gedrag van huurders (of inwonenden waarvoor de
huurder verantwoordelijk is) van woningen van corporaties. Het huurrecht biedt corporaties
mogelijkheden om overlastgevend gedrag aan te pakken. In eerste instantie overlastgevend gedrag in
de woning, de galerij of het portiek. Maar ook wordt het middel steeds meer ingezet als drang- en
dwangmiddel bij de aanpak van jongerenoverlast in een buurt veroorzaakt door een kind van een
hoofdhuurder. Dit blijft echter lastig en vereist goed overleg en dossieropbouw.
Beschrijving: Het huurrecht is een instrument waarover woningcorporaties beschikken om overlast
door huurders aan te pakken. Bij gebleken woonoverlast of bij huurachterstand is de woningcorporatie
(verhuurder) gerechtigd een traject te starten gericht op het in gebreke stellen en in het uiterste geval
het ontbinden van de huurovereenkomst.
Een hoofdhuurder die het woongenot van zijn buren verstoort, houdt zich niet aan verplichtingen die
zijn aangegaan in de huurovereenkomst. Het gaat om het gedrag van de hoofdhuurder zelf, maar ook
om het gedrag van andere personen die inwonen (bijvoorbeeld de kinderen). De hoofdhuurder kan in
die situatie gesommeerd worden om acties te ondernemen waarmee verdere overlast voor andere
huurders wordt voorkomen. Het gaat overigens om andere huurders van dezelfde woningcorporatie.
Ook kan de woningcorporatie een hoofdhuurder een laatste kans aanbieden. In dat geval krijgt de
huurder een nieuwe huurovereenkomst – al dan niet ook een nieuwe woning op een plek elders in de
stad of buiten de stad. Aan die nieuwe huurovereenkomst zijn voorwaarden verbonden, waaronder het
accepteren van begeleiding etc. Inzetten op aanpak van overlast vereist dossieropbouw op grond
waarvan de overlast bewijsbaar/aantoonbaar is. Tot dusver blijkt in veel gevallen een aankondiging
genoeg (sommatie) en leidt het tot positieve gedragsverandering.
Instroomcriteria en randvoorwaarden: Aantoonbare overlast richting andere huurders van de
woningcorporatie of huurachterstand. Privacy afspraken tussen de samenwerkende partners moeten
op orde zijn.
Doelgroep: gezin
Benodigde partners: woningcorporatie, politie, gemeente.
Contactpersoon: de verschillende woningcorporaties.
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Deel C - Bestuursrechtelijke maatregelen en de Overlastwet
In dit gedeelte worden de mogelijkheden vanuit het bestuursrecht en de overlastwet beschreven die
een rol kunnen spelen bij de verschillende aanpakken in het Veiligheidshuis.
Bestuursrecht
Het bestuursrecht gaat over de rechten en plichten van burgers tegenover de overheid, maar het
bestuursrecht regelt ook op welke manier de overheid beslissingen moet nemen. Zo worden o.a.
geschillen op het terrein van de sociale zekerheid, ruimtelijke ordening, vreemdelingenrecht en
belastingen van lagere overheden geregeld via het bestuursrecht. Middelen die een rol kunnen spelen
bij de aanpak die vanuit het Veiligheidshuis wordt vormgegeven en in dit hoofdstuk worden
beschreven zijn de volgende:
•
•
•
•
•

Huisverbod huiselijk geweld
Verblijfsontzegging op basis van APV
Woningsluiting (wet Victoria)
Convenant Integrale toepassing en handhaving overheidsregelingen stad Utrecht
Wet werk en bijstand (WWB)

Overlastwet
De Overlastwet (officieel de wet ‘Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast’ –
MBVEO- en ook bekend als de Voetbalwet) is tot stand gekomen door een aantal wijzigingen in de
Gemeentewet, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht. De Overlastwet geeft
zowel de burgemeester als de officier van justitie extra bevoegdheden om in te grijpen bij
voetbalvandalisme en bij de aanpak van ernstige overlast. De gedragsaanwijzing OvJ, een onderdeel
van de Overlastwet, is een onderdeel van het strafrecht een daarom opgenomen in hoofdstuk 2 van
de delen A en B. In dit onderdeel worden de maatregelen beschreven die door de burgemeester
kunnen worden opgelegd:
•
•
•
•

Gebiedsverbod met mogelijk meldplicht (Voetbalwet/Overlastwet)
Groepsverbod (Voetbalwet/Overlastwet)
Meldplicht (Voetbalwet/Overlastwet)
Bevel aan ouders/voogd (avondklok, Voetbalwet/Overlastwet)

De maatregelen uit de Voetbalwet/Overlastwet die door de burgemeester kunnen worden opgelegd,
kunnen onafhankelijk van elkaar en naast elkaar worden opgelegd. Toepassing van meerdere
maatregelen tegelijk zal goed gemotiveerd moeten worden (ieder apart)!
Belangrijk bij de inzet van de verschillende maatregelen van de Overlastwet is informatie-uitwisseling
tussen de verschillende ketenpartners en dossieropbouw.
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Huisverbod huiselijk geweld
Soort maatregel: bestuurlijke maatregel door burgemeester.
Doel: Burgemeester mag een huisverbod opleggen bij (een ernstige) dreiging van huiselijk geweld of
(een ernstig vermoeden van) kindermishandeling. Het verbod houdt in dat plegers van huiselijk
geweld tien dagen hun woning niet meer in mogen. Ook mogen zij in die periode geen contact
opnemen met de partner of de kinderen.
Afhankelijk van de situatie, kan de burgemeester het huisverbod verlengen tot maximaal vier weken.
Het huisverbod moet ervoor zorgen dat de situatie niet verder uit de hand loopt. Het zorgt voor een
afkoelingsperiode waarin hulpverlening voor pleger en slachtoffer(s) op gang kan komen. Voor de
pleger van huiselijk geweld kan corrigerende hulpverlening worden gezocht.
Instroomcriteria en randvoorwaarden: Het moet gaan om een meerderjarige (mogelijke) pleger
van huiselijk geweld, er moet sprake zijn van meer dan incidenteel verblijf en er moet natuurlijk
sprake zijn van (dreiging) van huiselijk geweld.
Wettelijke grond: Wet Tijdelijk huisverbod.
Welke partners nodig: In Utrecht is gekozen voor een ondertekeningsmandaat voor de hulpofficier
van justitie waarvan gebruik gemaakt kan worden na overleg met de burgemeester, Het OM is nodig
voor een eventuele aanvullende strafrechtelijke component en voor strafvervolging wanneer het
huisverbod overtreden wordt.
Status: toepasbaar
Contactpersoon: OOV gemeente Utrecht
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Verblijfsontzegging op basis van APV
Soort maatregel: bestuurlijke maatregel door burgemeester
Doel: het stoppen van ernstige verstoring van de openbare orde c.q. zeer ernstige overlast
Beschrijving: Kan alleen worden toegepast als de openbare orde ernstig wordt verstoord en andere
maatregelen niet toereikend zijn. Moet worden onderscheiden van het gebiedsverbod op basis van de
Gemeentewet (Overlastwet, zie daar). De burgemeester dient eerst een gebied aan te wijzen waarna
hij individuele verblijfsontzeggingen kan opleggen.
Gebiedsaanwijzing: Als in een bepaald gebied de openbare orde ernstig wordt verstoord, kan de
burgemeester – indien wenselijk en noodzakelijk – dat gebied aanwijzen als gebied waar het mogelijk
is verblijfsontzeggingen op te leggen. Aanwijzing gebeurt voor een bepaalde termijn. Indien de termijn
verlopen is, dient het gebied indien nodig opnieuw gemotiveerd te worden aangewezen. Degenen die
in aanmerking komen voor een verblijfsontzegging moeten wel in staat zijn hun huis te bereiken. Het
gebied dient zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven om misverstanden te voorkomen.
Verblijfsontzegging (vbo): Is de gebiedsaanwijzing eenmaal van kracht dan kan de burgemeester
bij een verstoring van de openbare orde in dat gebied de betreffende persoon een verblijfsontzegging
geven, kortom een verbod zich in het aangewezen gebied te bevinden. Het moet hier gaan om een
nieuwe overtreding, dus ná de gebiedsaanwijzing, er is geen sprake van terugwerkende kracht.
De verblijfsontzegging wordt opgelegd voor een bepaalde duur.
Het overtreden van een verblijfsontzegging moet dus worden gevolgd door vervolging door het OM op
basis van artikel 184 Wetboek van Strafrecht (misdrijf) en niet worden bestraft met oplegging van een
vbo voor langere duur!
Rol politie: Politie is bevoegd (via ondermandaat) de verblijfsontzeggingen namens de burgemeester
te ondertekenen (zie verder instructie bij ondermandaatbesluit). Moet capaciteit inzetten teneinde
verstoringen van de openbare orde in het aangewezen gebied te constateren, dan
verblijfsontzeggingen op te leggen en uit te reiken en vervolgens erop toezien dat deze niet worden
overtreden. Bij overtreding dient proces-verbaal te worden opgemaakt. De onderbouwing van de
gebiedsaanwijzing dient te gebeuren door een uitgebreid sfeer-proces-verbaal/ambtelijke rapportage
van de politie.
Wettelijke basis: Gemeente Utrecht: Artikel 2:3 APV
Benodigde partners: Burgemeester, Openbaar Ministerie, Politie
Status: toepasbaar
Contactpersoon: OOV gemeente Utrecht
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Woningsluiting (wet Victoria)
Soort maatregel: bestuurlijke maatregel
Doel: Aanpakken van ernstigste vormen van overlast in en rond woningen. Het uiterste middel dat de
burgemeester kan inzetten door woning (huur- óf koopwoning) te sluiten, al dan niet tijdelijk
Beschrijving: Geeft de burgemeester de mogelijkheid om woningen te sluiten, al dan niet tijdelijk,
wegens ernstige verstoring van de openbare orde. Samen met de wet Victor en de Wet Damocles
vormt deze bevoegdheid (wet Victoria) het zwaarste middel dat de burgemeester kan inzetten tegen
overlast in en rond woningen. De wet Damocles heeft enkel betrekking op de sluiting van woningen en
lokalen wegens drugsoverlast en is geregeld in de Opiumwet. De wet Victor regelt de eventuele
onteigening van woningen die gesloten zijn op grond van de wet Victoria of de wet Damocles. Hier
wordt verder alleen de wet Victoria besproken.
- De bevoegdheid heeft betrekking op huurwoningen en op koopwoningen omdat de aard van de
overlast maatgevend is, niet waar deze overlast wordt gepleegd.
Criteria: Het is niet makkelijk deze bevoegdheid toe te passen omdat de criteria zeer streng zijn,
hetgeen gezien de impact van een (tijdelijke) woningsluiting ook niet vreemd is. Een woning kan
alleen worden gesloten als door gedragingen in de woning de openbare orde rond de woning wordt
verstoord waarbij zich een ernstige bedreiging van de veiligheid en gezondheid van personen
voordoet. De overlast moet aantoonbaar zijn. Veel overlastgevende gedragingen zullen wel door een
bewoner worden gepleegd maar dan ergens buiten de woning; dan lijkt de wet Victoria op dit moment
niet inzetbaar. Maar de ontwikkeling in de rechtspraak wijst erop dat dit in de nabije toekomst wel
anders kan gaan liggen.
Voorbeelden: wapens, prostitutie.
Duur: Sluiting kan tijdelijk zijn maar ook definitief.
Overige aspecten: • Begunstigingstermijn: de bewoners moeten eerst een termijn krijgen
waarbinnen zij zelf een eind kunnen maken aan de overlast. Deze termijn is noodzakelijk omdat de
rechter een eventuele sluiting anders onrechtmatig zal verklaren; de begunstigingstermijn kan soms
achterwege gelaten worden als het gaat om spoedeisende bestuursdwang.
• Sluiting is een uiterst middel, als andere middelen om de overlast aan te pakken zijn uitgeput;
• Dossieropbouw is van wezenlijk belang; duidelijk moet zijn dat alles (via brieven, gesprekken etc.) is
geprobeerd voor dat zwaar middel van woningsluiting is ingezet.
Wettelijke basis: Artikel 174a Gemeentewet
Benodigde partners: burgemeester, politie, woningcorporatie
Status: toepasbaar
Contactpersoon: Gemeente (OOV)
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Convenant Integrale toepassing en handhaving overheidsregelingen
stad Utrecht
Soort maatregel: samenwerking tussen diverse partners.
Doel: Convenant gericht op het aanpakken van locaties en/of groepen waar effectief
overheidsoptreden wordt belemmerd wat leidt tot maatschappelijk ongewenste situaties en waarbij
structurele fraude van wezenlijke betekenis bestaat. Notoire wetsovertreders in prostitutie- en
cannabissector, belwinkels en ook patsers en huisjesmelkers zijn de doelgroep.
Beschrijving: er is tot dusver alleen het Convenant en een intern gemeentelijk memo d.d. 19
september 2006 waarin de projectstructuur en deelprojecten uit het convenant Belastingdienst, OM,
politie en gemeente nader zijn omschreven. Er is thans beperkt zicht op de concrete activiteiten die
naar aanleiding van dit convenant worden ondernomen (inzet Regionaal Coördinatiepunt
Fraudebestrijding, gesproken met Leo Kramer).
Het Patserproject Utrecht is een samenwerking tussen Belastingdienst, Sociale Dienst (Gemeente)
en Politie. Een patser is heel eenvoudig omschreven een jonge jongen in een te dure auto (waar doet
ie het van?)
Werkgebied patserproject: In principe zijn de patsers woonachtig (aldus GBA en/of verblijvend) in
Utrecht. Door input van de Belastingdienst of uit andere stadsdistricten kunnen patsers uit de gehele
stad Utrecht worden behandeld.
Werkwijze: De surveillancedienst van politie signaleert in de wijk, maakt hier een mutatie van en mailt
deze intern naar mailbox: UTR-Patser. De coördinatie patserproject (politie) maakt een Quickscan
waaruit blijkt of betreffende casus kansrijk of niet is. Hiertoe wordt de checklist Ongebruikelijk Bezit
ingevuld. Indien een zaak kansrijk is wordt deze in een (maandelijks) casusoverleg tussen de politie
en Belastingdienst besproken. Hierop maakt de Belastingdienst een Quickscan. Indien de casus ook
hier kansrijk wordt bevonden gaat de Belastingdienst de casus behandelen. Een casus (berekening en
afhandeling) kost in totaal ongeveer 1 week aan manuren. Bij de Belastingdienst zijn twee personen
fulltime belast met het patserproject. Indien de Belastingdienst een inkomstenaanslag kan opleggen
kan de personenauto als een soort borgstelling worden afgenomen van de patser. Voor deze
borgstelling dient wel een gerede vrees voor verduistering te zijn.
Daarnaast kan iedere politieagent (dus ook een wijkchef of mensen uit het Veiligheidshuis) een patser
aanmelden.
Reikwijdte: Met het Convenant zijn afspraken gemaakt over informatie-uitwisseling tussen de
betrokken organisaties en is de basis gelegd om naast gegevensuitwisseling ook tot een gezamenlijke
integrale aanpak te komen.
Wettelijke basis: Bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving van overtredingen en criminaliteit van
diverse aard.
Benodigde partners: ministerie van Financiën en daarmee Belastingdienst, FIOD-ECD, Douane
Noord; gemeente Utrecht; politie en Openbaar Ministerie.
Status: niet direct toepasbaar
Contactpersoon: Onno Flemming, OOV gemeente Utrecht
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Wet werk en bijstand (WWB)
Doel: Door middel van (dreigen met) tijdelijke verlaging van een WWB-uitkering ouders dwingen om
mee te werken aan intensieve gezinscoaching waarmee zij als opvoeders vaardiger worden en beter
sturing kunnen geven aan het zeer overlastgevende en criminele gedrag van hun kind(eren), maar
ook de ontwikkeling van jongere kinderen in het gezin beter kan verlopen, en op deze wijze een
succesvolle re-integratie op de arbeidsmarkt mogelijk te maken.
Beschrijving: Een uitkeringsgerechtigde ouder (>18 jaar) kan verplicht worden begeleiding te
accepteren, als dat in het kader van de voor die persoon geldende re-integratieverplichtingen
noodzakelijk is. Daarvoor is nodig dat aangetoond kan worden dat zonder die begeleiding de reintegratie naar arbeid of naar maatschappelijke participatie (vrijwilligerswerk) niet succesvol kan zijn
c.q. weinig kans van slagen heeft.
Via deze weg is het mogelijk een ouder te verplichten gezinscoaching te accepteren. Aannemelijk
moet worden gemaakt dat de gezinssituatie en –problematiek ertoe leidt dat de uitkeringsgerechtigde
niet in staat is succesvol te re-integreren op de arbeidsmarkt en dat minder ingrijpende mogelijkheden
om de uitkeringsgerechtigde weer te laten re-integreren niet voorhanden zijn of al zijn ingezet maar
zonder het gewenste resultaat. Wanneer de ouder(s) niet meewerkt/meewerken aan het opgelegde
traject, kan met toepassing van de Verordening afstemming bijstand de WWB-uitkering tijdelijk
worden verlaagd.
Instroomcriteria en randvoorwaarden: Voorwaarde is de beschikbaarheid van een
privacyreglement waardoor het mogelijk is om informatie tussen betrokken partners te delen. Ouders
dienen al een uitkering te hebben, en de klantmanager van sociale zaken dient akkoord te zijn.
Doelgroep: Personen met een bijstandsuitkering waarvoor de re-integratie niet op gang komt of
slaagt doordat er sprake is van opvoedingsproblemen die een goede re-integratie in de weg staan.
Personen die een WWB-uitkering ontvangen dienen inspanningen te verrichten om weer aan het werk
te gaan. Sociale Zaken & Werkgelegenheid kan overgaan tot tijdelijke verlaging van een uitkering
wanneer iemand niet voldoet aan deze verplichting. Bij uitkeringsfraude kan de uitkering worden
beëindigd.
Wettelijke grond: Artikel 9, 18 en 55 Wet werk en bijstand. Verordening afstemming bijstand.
Benodigde partners: Direct: gemeente Utrecht
Indirect: partners die onderbouwing kunnen geven waaruit aannemelijk te maken is dat de
gezinsproblematiek ertoe leidt dat ouder(s) niet in staat zijn tot (gedeeltelijke) arbeidsdeelname.
Status: Gebruik van WWB gericht op het opleggen van gezinscoaching/-begeleiding is nog nieuw
maar direct toepasbaar wanneer de ouders al een uitkering hebben, en de klantmanager van sociale
zaken akkoord is.
Contactpersoon: Jos Linskens, gemeente Utrecht (j.linskens@utrecht.nl)
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Gebiedsverbod met mogelijk meldplicht (Voetbalwet/Overlastwet)
Soort maatregel: bestuurlijke maatregel door burgemeester
Zowel het gebiedsverbod als meldingsplicht kunnen ook als gedragsaanwijzing door de OvJ worden
opgelegd op grond van deze wet. Zie hiervoor het betreffende hoofdstuk onder strafrechtelijke
maatregelen.
Doel: Handhaven van de openbare orde door te voorkomen dat een persoon in een bepaald gebied
komt; gericht op de aanpak van zeer overlastgevende personen, zoals (vaak) jongeren en
voetbalhooligans. Het gebiedsverbod dient te worden onderscheiden van de verblijfsontzegging o.b.v.
de APV (zie daar). Een gebiedsverbod o.g.v. de Overlastwet wordt opgelegd aan een persoon; een
verblijfsontzegging betreft een gebied waarbinnen personen voor bepaalde gedragingen een
verblijfsontzegging opgelegd kunnen krijgen.
Beschrijving: De burgemeester kan een persoon een gebiedsverbod geven, wat inhoudt dat de
persoon zich niet in bepaalde delen van de stad mag bevinden of zich niet in of in de buurt van
bepaalde objecten mag bevinden. Indien gewenst kan dit gebiedsverbod worden uitgebreid met een
groepsverbod en/of een meldplicht waardoor de betrokkene zich op bepaalde tijstippen dient te
melden op bijvoorbeeld politiebureau of wijkbureau. De OvJ kan via een gedragsaanwijzing een
verdachte van een strafbaar feit een gebiedsverbod en/of meldingsplicht opleggen.
Criteria: Voor een burgemeestersbevel moet sprake zijn van herhaaldelijke verstoring van de
openbare orde door de persoon zelf of groepsgewijze verstoring waarbij de persoon een leidende rol
heeft gehad (herhaaldelijk = minimaal drie keer in de afgelopen 6 maanden (bij voetbalgerelateerde
overlast is dat 13 maanden) (let op: dit zijn voorwaarden in de driehoek Utrecht besproken;
uitzondering kan, overleg dit met OOV)) terwijl er ook ernstige vrees bestaat dat de openbare orde
nog een keer verstoord zal worden.
Voor de gedragsaanwijzing van de OvJ geldt dat hij/zij een gebiedsverbod en/of meldingsplicht kan
opleggen als de persoon wordt verdacht van een strafbaar feit waardoor de openbare orde ernstig
verstoord is en er vrees bestaat voor herhaling of vrees bestaat voor ernstig belastend gedrag van de
verdachte jegens een persoon/personen of vrees bestaat voor gedrag dat herhaald gevaar voor
goederen oplevert.
Duur: Is aan de criteria voldaan dan kan de burgemeester een gebiedsverbod d.m.v. een bevel geven
voor de duur van in eerste instantie drie maanden. Het gebiedsverbod kan maximaal drie keer worden
verlengd met drie maanden (dus tot 1 jaar). Deze verlenging is geen vanzelfsprekendheid en zal
telkens opnieuw nadrukkelijk moeten worden gemotiveerd.
Gedragsaanwijzingen door de OvJ kunnen voor maximaal 90 dagen worden opgelegd; verlenging is
drie maal mogelijk (dus maximaal 360 dagen). De gedragsaanwijzing eindigt bij onherroepelijk
vonnis. De rechter kan de duur en de inhoud van de aanwijzing(en) wijzigen.
Meldplicht: De meldplicht is niet automatisch aan het gebiedsverbod verbonden en moet apart
worden gemotiveerd. Het is mogelijk de meldplicht in een andere gemeente op te leggen (dit met oog
op overlastgeweld) maar alleen in overeenstemming met de burgemeester van die gemeente.
Overige aspecten:
• Betrokkene kan tegen het bevel in bezwaar en beroep en ook tegen iedere verlenging;
• Overtreding van het bevel/gebiedsverbod is een misdrijf op basis van artikel 184 (SR);
• Nauw overleg met officier van justitie is noodzakelijk omdat deze aan dezelfde persoon (indien
verdachte) een gedragsaanwijzing kan geven voor dezelfde overtreding van de openbare orde. In dat
geval is de burgemeester niet meer bevoegd.
Wettelijke basis: Artikel 172a Gemeentewet en voor de gedragsaanwijzingen artikel 509 hh (SV).
Benodigde partners: Burgemeester in overleg met officier van justitie en politie
Status: De wet is per 1 september 2010 in werking getreden. Naar aanleiding hiervan heeft de
driehoek op 18 januari 2011 interne werkafspraken vastgelegd. Vooralsnog geen beleid van de
gemeente Utrecht!
Contactpersoon: OOV, gemeente Utrecht
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Groepsverbod (Voetbalwet/Overlastwet)
Soort maatregel: bestuurlijke maatregel door burgemeester.
Doel: Handhaven openbare orde door voorkomen dat persoon in bepaald gebied met anderen in een
groep staat; gericht op aanpak zeer overlastgevende personen zoals (vaak) jongeren en
voetbalhooligans. Dient te worden onderscheiden van het samenscholingsverbod o.b.v. de APV (zie
daar). Groepsverbod ogv de Overlastwet wordt opgelegd aan een persoon; samenscholingsverbod
betreft gebied waarbinnen personen niet in een groep mogen staan.
Beschrijving: De burgemeester kan een persoon bevelen dat hij in bepaald gebied niet met meer
dan drie andere personen in een groep mag staan. Het maakt niet uit wie die anderen zijn en het
maakt ook niet uit wat de groep aan het doen is: het enkel samen met meer dan drie anderen in een
groep staan is verboden. Iemand is dus in overtreding als hijzelf in een groep van totaal 5 personen of
meer staat (inclusief zichzelf).
Criteria: Er moet sprake zijn van herhaaldelijke verstoring van de openbare orde door de persoon zelf
of groepsgewijze verstoring waarbij de persoon een leidende rol heeft gehad (herhaaldelijk =
minimaal twee keer in de afgelopen 6 maanden (bij voetbalgerelateerde overlast is dat 13 maanden)
(let op: dit zijn voorwaarden in de driehoek besproken; uitzondering kan, overleg dit met OOV))
terwijl er ook ernstige vrees bestaat dat de openbare orde nog een keer verstoord zal worden.
Duur: Is aan de criteria voldaan dan kan de burgemeester een groepsverbod d.m.v. een bevel geven
voor de duur van in eerste instantie drie maanden. Het groepsverbod kan maximaal drie keer worden
verlengd met drie maanden (dus tot 1 jaar). Deze verlenging is geen vanzelfsprekendheid en zal
telkens opnieuw nadrukkelijk moeten worden gemotiveerd.
Overige aspecten: • Betrokkene kan tegen het bevel in bezwaar en beroep en ook tegen iedere
verlenging;
• Overtreding van het bevel/groepsverbod is een misdrijf op basis van artikel 184 Wetboek van
Strafrecht;
• Nauw overleg met officier van justitie is noodzakelijk omdat deze aan dezelfde persoon (indien
verdachte) een gedragsaanwijzing kan geven voor dezelfde overtreding van de openbare orde. In dat
geval is de burgemeester niet meer bevoegd.
Wettelijke basis: Artikel 172a Gemeentewet
Benodigde partners: Burgemeester in overleg met officier van justitie en politie.
Status: Wet is per 1 september 2010 in werking getreden. Naar aanleiding hiervan heeft de driehoek
op 18 januari 2011 interne werkafspraken vastgelegd. Vooralsnog geen beleid van de gemeente
Utrecht!
Contactpersoon: OOV, gemeente Utrecht
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Meldplicht (Voetbalwet/Overlastwet)
Soort maatregel: bestuurlijke maatregel door burgemeester.
Doel: Handhaven openbare orde door voorkomen dat persoon op bepaalde tijd(stippen) zich ergens in
de openbare ruimte bevindt; gericht op aanpak zeer overlastgevende personen zoals (vaak) jongeren
en voetbalhooligans.
Beschrijving: De burgemeester kan een persoon bevelen dat hij zich op bepaalde tijdstippen op
bepaalde plaatsen moet melden, al dan niet in een andere gemeente.
Criteria: Er moet sprake zijn van herhaaldelijke verstoring van de openbare orde door de persoon zelf
of groepsgewijze verstoring waarbij de persoon een leidende rol heeft gehad (herhaaldelijk =
minimaal twee keer in de afgelopen 6 maanden (bij voetbalgerelateerde overlast is dat 13 maanden)
(let op: dit zijn voorwaarden in de driehoek besproken; uitzondering kan, overleg dit met OOV) terwijl
er ook ernstige vrees bestaat dat de openbare orde nog een keer verstoord zal worden.
Duur: Is aan de criteria voldaan dan kan de burgemeester een meldplicht opleggen. Dit kan bijv.
inhouden dat deze persoon zich in de 3 maanden tijd meerdere keren moet melden op bepaalde
tijden.
Overige aspecten:
• Betrokkene kan tegen het bevel in bezwaar en beroep en ook tegen iedere verlenging;
• Overtreding van het bevel/meldplicht is een misdrijf op basis van artikel 184 Wetboek van
Strafrecht;
• Nauw overleg met officier van justitie is noodzakelijk omdat deze aan dezelfde persoon (indien
verdachte) een gedragsaanwijzing kan geven voor dezelfde overtreding van de openbare orde. In dat
geval is de burgemeester niet meer bevoegd.
Wettelijke basis: Artikel 172a Gemeentewet
Benodigde partners: Burgemeester in overleg met officier van justitie en politie.
Status: wet is per 1 september 2010 in werking getreden. Naar aanleiding hiervan heeft de driehoek
op 18 januari 2011 interne werkafspraken vastgelegd. Vooralsnog geen beleid van de gemeente
Utrecht!
Contactpersoon: OOV, gemeente Utrecht
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Bevel aan ouders/voogd (avondklok, Voetbalwet/Overlastwet)
Soort maatregel: bestuurlijke maatregel door burgemeester.
Doel: preventief probleemkinderen onder controle krijgen door hun ouders te kunnen verplichten hun
kinderen 's avonds binnen te houden of weg te houden van bepaalde objecten/omgeving.
Beschrijving: De burgmeester kan ouders/voogd (degen die het gezag heeft over minderjarige) van
kinderen onder de 12 jaar bevelen dat de minderjarige niet zonder begeleiding zich in of in de buurt
van bepaalde objecten vertoont.
Ook kan het bevel inhouden dat de minderjarige zich niet zonder begeleiding buitenshuis bevindt
tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends.
Criteria: Het moet gaan om een minderjarige (-12 jaar) die herhaaldelijk groepsgewijs de openbare
orde heeft verstoord. En er moet sprake zijn van ernstige vrees voor verdere verstoring van de
openbare orde.
Duur: Is aan de criteria voldaan dan kan de burgemeester het bevel aan de ouders/voogd opleggen
voor de duur van maximaal drie maanden. Verlenging is niet mogelijk!
Overige aspecten: • Ouders of verzorgers kan/kunnen tegen het bevel in bezwaar en beroep;
• Overtreding van het bevel is een misdrijf (door de ouders) op basis van artikel 184 Wetboek van
Strafrecht.
• De burgemeester kan maximaal twee andere meerderjarigen aanwijzen, naast de ouders of voogd,
die de minderjarige eventueel mogen begeleiden.
Wettelijke basis: Artikel 172b Gemeentewet
Benodigde partners: Burgemeester, maar ook directe afstemming met politie en OM (i.v.m.
haalbaarheid van vervolging bij overtreding)
Status: wet is per 1 september 2010 in werking getreden. Naar aanleiding hiervan heeft de driehoek
op 18 januari 2011 interne werkafspraken vastgelegd. Vooralsnog geen beleid van de gemeente
Utrecht!
Contactpersoon: OOV, gemeente Utrecht
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Deel D: Bijlagen Drang & Dwang – Regio Utrecht
In dit onderdeel vind je de bijlagen behorende bij het Drang&dwang overzicht. In dit onderdeel zijn
factsheets opgenomen van de (voorlopig) erkende gedragsinterventies en leerstraffen (alleen
minderjarigen) die in de regio Utrecht worden uitgevoerd.
De opgenomen gedragsinterventies zijn slechts een deel van het aanbod van mogelijke interventies
die in een justitieel kader kunnen worden opgelegd. De mogelijkheden voor het opleggen van
bijzondere voorwaarden zijn in principe onbeperkt en het aanbod dat de partners (Raad voor de
Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg en volwassenreclassering) ter beschikking staat, verandert
voordurend. Daarom is ervoor gekozen de beschrijving van gedragsinterventies in dit hoofdstuk te
beperken tot de (voorlopig) erkende interventies. Deze interventies zijn getoetst door de
Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. Zij hanteren een aantal criteria (de interventie
moet bijvoorbeeld gericht zijn op het beïnvloeden van veranderbare criminogene en protectieve
factoren en theoretisch onderbouwd zijn) op grond waarvan aangenomen mag worden dat de
interventies effectief zijn. Voor meer informatie over (de mogelijkheden van) het overige
(zorg)aanbod kan je terecht bij Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming en de
reclasseringsorganisaties.
Daarnaast wordt in dit gedeelte een overzicht gegeven van de leerstraffen die beschikbaar zijn voor
minderjarigen (leerstraffen voor meerderjarigen zijn niet meer beschikbaar).
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Bijlagen deel 1: Erkende gedragsinterventies en leerstraffen
minderjarigen
In dit gedeelte vindt je de factsheets van de verschillende erkende gedragsinterventies die worden
uitgevoerd in de regio Utrecht. Deze interventies kunnen worden opgelegd door de rechter, als
bijzondere voorwaarde (binnen een jeugdreclasseringsmaatregel) of in het kader van een GBM. Een
aantal van deze gedragsinterventies kan in het kader van nazorg, PIJ of jeugddetentie worden ingezet.
Daarnaast is in dit gedeelte de Landelijk menukaart leerstraffen 2011 opgenomen. In dit overzicht zijn
de leerstraffen te vinden die landelijk kunnen worden opgelegd. Momenteel is de Tools4U de enige
erkende leerstraf, maar rond de zomer van 2011 worden hier de leerstraffen Stay-a-way en WSART
aan toegevoegd.
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FFT - Altrecht
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MDFT - Timon
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MDFT - Reynaerde
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MTFC – Leger des Heils
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MST – De Waag
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NPT – NPT Utrecht
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Landelijke menukaart leerstraffen en gedragsinterventies – Raad
voor de Kinderbescherming
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Bijlagen deel 2: Erkende gedragsinterventies meerderjarigen en
elektronische controle
In dit gedeelte vindt je de factsheets van de verschillende erkende gedragsinterventies voor
meerderjarigen die worden uitgevoerd in de regio Utrecht. Deze interventies kunnen worden opgelegd
binnen een reclasseringsmaatregel. Zie daarvoor het hoofdstuk Bijzondere voorwaarden.
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ArVa (Arbeidsvaardigheden)
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CoVa (Training cognitieve vaardigheden)
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CoVa +
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Leefstijltraining
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Veiligheidshuis Amersfoort
Stationsplein 14
3818 LE Amersfoort
030-223 4850
vha@om.nl
www.veiligheidshuisamersfoort.nl
Veiligheidshuis Utrecht
Vrouwe Justitiaplein 1
3511 EX Utrecht
030-223 5201
vhu@om.nl
www.veiligheidshuisutrecht.nl
In de Veiligheidshuizen werken samen: Gemeente Amersfoort, Gemeente Utrecht, gemeenten uit de districten
Lekstroom, Rijn en Venen, Eemland-Zuid, Eemland-Noord, Binnensticht en Heuvelrug, Politie Utrecht, Openbaar
Ministerie Utrecht, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland, Centrum Maliebaan, Leger des Heils
Jeugdzorg & Reclassering, Slachtofferhulp Nederland, Bureau Jeugdzorg, DJI/Penitentiaire Inrichting Utrecht, Rechtbank
Utrecht (toehoorder).
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