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Voorwoord 

 
Juristen hebben in de loop der eeuwen een schitterend rechtssysteem opgebouwd. Helaas hebben ze 
daarbij te weinig oog gehad voor de eigenaardigheden en zwakke punten van de menselijke psyche en 
het menselijk brein. We kunnen de rechtspleging aanzienlijk verbeteren door gebruik te maken van 
wetenschappelijke inzichten uit de psychologie. - S.O. Lilienfeld & R. Byron - Het brein in de 
beklaagdenbank 
 
Het bovenstaande citaat geeft treffend weer wat mijn uitgangspunt is geweest bij dit onderzoek naar 
de strafrechtelijke verwijtbaarheid van adolescenten. Het is me opgevallen dat juristen en 
gedragswetenschappers gelijksoortige onderwerpen veelal verschillend benaderen en daarbij niet 
altijd oog hebben voor elkaars observaties en adviezen. Zij kunnen veel van elkaar leren en tot betere 
oplossingen komen wanneer zij hun kennis combineren. Hoewel velen het op dit punt met me eens 
zullen zijn, gebeurt dit naar mijn mening nog te weinig en ook niet altijd op de juiste manier.  
 Recente gedragswetenschappelijke inzichten over de adolescentie als ontwikkelingsfase 
vormden de aanleiding om het strafrecht dat op adolescenten van toepassing is nog eens onder de 
loep te nemen. Dit heeft geleid tot het in 2014 ingevoerde adolescentenstrafrecht. Ik juich het toe dat 
er bij het opstellen van nieuwe wetten rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen op andere 
wetenschappelijke gebieden, maar dit moet wel op een doeltreffende manier gebeuren. Bij het 
adolescentenstrafrecht is helaas voorbijgegaan aan de voor strafrechtelijke aansprakelijkheid 
essentiële vraag over wat de implicaties van de voornoemde gedragswetenschappelijke inzichten zijn 
voor de strafrechtelijke verwijtbaarheid van adolescenten. Daarnaast is ook nooit aandacht besteed 
aan wat de percepties van adolescenten zelf zijn op dit punt, wat interessant is aangezien zij de 
doelgroep vormen van deze nieuwe wet. Daarom wil ik aan de hand van dit multidisciplinaire 
onderzoek, bestaande uit zowel een juridische als een gedragswetenschappelijke theoretische 
analyse en empirisch onderzoek, inzicht geven in het vraagstuk van de strafrechtelijke 
verwijtbaarheid van adolescenten en aanbevelingen doen.  
 Dit onderzoek en daarmee mijn master Jeugdrecht had ik niet kunnen afronden zonder de steun 
die ik van verschillende mensen heb mogen ontvangen en daar ben ik enorm dankbaar voor. De 
periode waarin ik dit onderzoek heb gedaan, was voor mij namelijk lastig.  
 Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn scriptiebegeleider, Ton Liefaard. Dank je voor je begrip, 
medeleven, geduld, goede ideeën en adviezen. Ik besef dat ik enorm veel geluk heb gehad met jou als 
scriptiebegeleider en ik vind het nog altijd ontzettend jammer dat het promotietraject niet door heeft 
kunnen gaan. In de tweede plaats wil ik mijn moeder, Hettie, mijn broertjes, Louis en Antoine, mijn 
oma, Alie, en mijn vrienden, in het bijzonder Wessel, Ilona, Denise, Inês en Yvon bedanken voor hun 
steun en begrip. Ten derde wil ik de professionals bedanken die in deze moeilijke tijd zoveel 
betrokkenheid hebben getoond. Vooral Elsbeth Eerden, maar ook Emile Dingjan, Silly Roos, Simone 
Keijsers, Jaap de Leeuw en Marcel Melchers ben ik veel dank verschuldigd. Dank jullie wel voor jullie 
deskundigheid, medeleven en tomeloze inzet. Tot slot wil ik alle jongeren bedanken die een bijdrage 
hebben geleverd aan mijn onderzoek door deel te nemen aan een interview. In het bijzonder dank ik 
sportschool Kiai voor de hulp bij het vinden van respondenten en het bieden van een locatie waar ik 
een groot deel van de interviews heb kunnen afnemen.   
 
Celesta Bonnet 
Den Haag, 6 december 2015 
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Abstract 
 
Adolescents’ criminal culpability: a multidisciplinary analysis  
Criminological research shows that adolescents, aged 16-23, are over-represented in crime statistics. 
Moreover, psychological and neuroscientific research points out that the development of important 
brain functions gradually continues until the age of 23. This unfinished development and criminal 
behaviour seem to be related. In response to these scientific insights, the Dutch Act on Criminal Justice 
for Adolescents has entered into force on 1 April 2014.  

Nonetheless, the fundamental question about the implications of behavioural scientific insights 
concerning the evolving capacities of adolescents, for their legal position regarding their criminal 
culpability, has been neglected. It is also questionable whether the underlying assumptions of the 
Dutch criminal justice system for adolescents correspond with the way the capacities of adolescents 
are perceived by adolescents themselves in practice. Therefore, this research aims to answer the 
questions: Have the implications of the aforementioned insights for the legal position of adolescence 
as far as their criminal culpability is concerned been sufficiently accommodated in the Dutch criminal 
justice system? And to what extent do the existing perceptions of adolescents themselves correspond 
to these implications and the law?  

These questions cover multiple legal and behavioural scientific fields and, thus, require a 
multidisciplinary approach. This research combines legal and behavioural scientific theoretical 
analyses with empirical research in the form of interviews with adolescents. The research reflects on 
Dutch law and practice and provides recommendations for their further development. 

The accommodation of adolescents in domestic criminal justice is highly topical in science and 
society, both in the Netherlands and abroad. Because of its actuality, multidisciplinarity and empirical 
component, this research is of significant added value. It aims to identify legislative and policy 
recommendations that can be used in the Netherlands and elsewhere. Moreover, this research can 
serve as a basis for further research into the position of adolescents in other legal systems and 
international human rights law. 
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Adolescent, evolving capacities, criminal justice, criminal culpability, multidisciplinary analysis. 
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1 Inleiding 
  
1.1 Inleiding  
‘Aanpak met perspectief.’ Perspectief voor adolescenten tussen de 16 en 23 jaar die met justitie in 
aanraking komen, vanwege een meer effectieve strafrechtelijke aanpak, waarbij beter rekening wordt 
gehouden met de ontwikkelingsfase van de jeugdige of jongvolwassen dader. Maatwerk dus en 
daardoor minder kans op recidive.1 Dit zijn de doelen van de Wet Adolescentenstrafrecht,2 die op 1 
april 2014 in werking is getreden. 
 De aanleiding voor deze wet is gelegen in gedragswetenschappelijke inzichten over de 
adolescentie als ontwikkelingsfase.3 Zo heeft criminologisch onderzoek uitgewezen dat adolescenten 
oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitscijfers.4 Bovendien toont psychologisch en 
neurowetenschappelijk onderzoek aan dat de ontwikkeling van belangrijke hersenfuncties niet stopt 
met de wettelijke meerderjarigheidsgrens van 18 jaar, maar geleidelijk aan doorgaat tot ongeveer 23 
jaar.5 Deze onvoltooide ontwikkeling en criminaliteit blijken aan elkaar gerelateerd te zijn.6  
 Opvallend is dat bij de uitwerking van de Wet Adolescentenstrafrecht is voorbijgegaan aan een 
fundamentele vraag over de implicaties van deze gedragswetenschappelijke inzichten voor de 
rechtspositie van adolescenten. In de Memorie van Toelichting7 wordt immers met geen woord gerept 
over de mate van strafrechtelijke verwijtbaarheid van adolescenten, terwijl de verwijtbaarheid van 
de dader een basisvereiste is voor strafrechtelijke aansprakelijkheid. Het Nederlandse strafrecht is 
immers niet alleen een daadstrafrecht, maar ook een schuldstrafrecht. Hierbij geldt als uitgangspunt 
dat een dader in beginsel vrij en volwaardig zijn wil kan bepalen en daarom voor de door hem 
gemaakte keuzes op zichzelf aansprakelijk kan worden gesteld.8 Maar hoe zit dat met adolescenten? 
De wetgever heeft hier vooralsnog geen antwoord op.  
 Uit rechtswetenschappelijke literatuur volgt dan ook de aanbeveling om te onderzoeken hoe 
schuld en strafrechtelijke verantwoordelijkheid van adolescenten met het oog op de nieuwe 
gedragswetenschappelijke inzichten moeten worden geduid.9 Ook zijn aanbevelingen voor verder 
onderzoek gedaan inzake het toetsingskader dat in de strafrechtspraktijk wordt gehanteerd omtrent 
de keuze voor een sanctie uit het jeugd- of volwassenenstrafrecht.10 In deze context is het interessant 
om eveneens te onderzoeken of de onderliggende assumpties van het Nederlandse (jeugd)strafrecht 
voor adolescenten overeenkomen met de wijze waarop de adolescentie als ontwikkelingsfase en de 
daarbij behorende mate van verwijtbaarheid worden gezien in de praktijk. Welk beeld hebben 
adolescenten hier zelf van en komt dat beeld overeen met gedragswetenschappelijke inzichten over 
de adolescentie en de wet? Met dit onderzoek over de rechtspositie van adolescenten in het 
Nederlandse (jeugd)strafrecht, gelet op hun strafrechtelijke verwijtbaarheid, en percepties van 
adolescenten zelf daarover, wordt gehoor gegeven aan deze aanbevelingen.  
 
 
 
 
 

                                                           
1 Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014, p. 3; zie ook Kamerstukken II 2012/13, 33 498, nr. 3, p. 14-15. 
2 Wet van 27 november 2013, Stb. 2013, 485. 
3 Kamerstukken II 2012/13, 33 498, nr. 3, p. 25. 
4 Zie o.a. Doreleijers & Fokkens 2010; Ferwerda 2010; Van der Laan et al. 2012; Loeber 2010; Rutter, Giller & Hagell, 2007. 
5 Zie o.a. Blokland, Nagin & Nieuwbeerta 2004; Donker 2005; Moffitt 1993. 
6 Liefaard 2011, 1873; RSJ 2011, p. 18-19. 
7 Kamerstukken II 2012/13, 33 498, nr. 3. 
8 De Hullu 2009, p. 201-202. 
9 Zie Liefaard 2011, 1873. 
10 Zie De Kinderombudsman 2013, p. 83. 
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1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen 
In dit onderzoek staat de volgende probleemstelling centraal:  
 

Worden de implicaties van gedragswetenschappelijke inzichten over de adolescentie voor de 
rechtspositie van adolescenten, betreffende hun strafrechtelijke verwijtbaarheid, voldoende 
onderkend in het Nederlandse (jeugd)strafrecht en in hoeverre komen percepties van adolescenten 
in de praktijk overeen met deze implicaties en de wet? 

 
Deze probleemstelling wordt uitgewerkt aan de hand van de volgende deelvragen: 
 

1. Wat is de betekenis van verwijtbaarheid in het Nederlandse (jeugd)strafrecht? 
2. Hoe is de rechtspositie van adolescenten, betreffende hun strafrechtelijke verwijtbaarheid, in 

het Nederlandse (jeugd)strafrecht geregeld? 
3. Welke implicaties hebben gedragswetenschappelijke inzichten over de adolescentie voor de 

rechtspositie van adolescenten, betreffende hun strafrechtelijke verwijtbaarheid? 
4. In hoeverre zijn de implicaties van gedragswetenschappelijke inzichten over de adolescentie 

voor de rechtspositie van adolescenten, betreffende hun strafrechtelijke verwijtbaarheid, 
onderkend in het Nederlandse (jeugd)strafrecht? 

5. In hoeverre komen de percepties van adolescenten in de praktijk overeen met de implicaties 
van gedragswetenschappelijke inzichten over de adolescentie voor de rechtspositie van 
adolescenten, betreffende hun strafrechtelijke verwijtbaarheid, en met de wet? 

 
1.3 Definities en afbakening van het onderzoek  
De focus van dit onderzoek ligt op de implicaties van gedragswetenschappelijke inzichten voor de 
rechtspositie van adolescenten met betrekking tot hun strafrechtelijke verwijtbaarheid en de 
percepties daarover in de praktijk. Met gedragswetenschappelijke inzichten worden de inzichten 
bedoeld die voortvloeien uit onderzoek over de adolescentie als ontwikkelingsfase, waarbij wordt 
gefocust op de ontwikkelingsprocessen die gerelateerd zijn aan crimineel gedrag. Hierbij gaat het 
voornamelijk om onderzoek afkomstig uit wetenschappelijke disciplines als de criminologie en 
(ontwikkelings- en neuro)psychologie, die zich richten op het beschrijven en verklaren van bepaald 
menselijk gedrag. In dit onderzoek worden ook inzichten uit de forensische (jeugd)psychiatrie en 
neurowetenschappen onder gedragswetenschappelijke inzichten geschaard, aangezien ook deze 
inzichten betrekking hebben op (ontwikkelingsprocessen die in verband staan met) het gedrag. 
 Hoewel in de Memorie van Toelichting bij de Wet Adolescentenstrafrecht wordt gesproken over 
adolescenten van 15 tot 23 jaar, ziet deze wet strikt genomen alleen op de groep van 16 tot 23 jaar.11 
Daarom wordt in dit onderzoek met adolescenten gedoeld op jeugdigen en jongvolwassenen van 16 
tot 23 jaar. Voorts ligt in dit onderzoek de nadruk op de rechtspositie van adolescenten betreffende 
hun strafrechtelijke verwijtbaarheid. Hiermee wordt gedoeld op verwijtbaarheid of schuld als 
basisvoorwaarde voor strafrechtelijke aansprakelijkheid.12 Aangezien de focus bij dit 
materieelrechtelijke leerstuk ligt, duidt de term ‘rechtspositie’ hier op de materieelrechtelijke 
rechtspositie. De formele rechtspositie wordt (grotendeels) buiten beschouwing gelaten. 
 Verder ziet dit onderzoek op de rechtspositie van adolescenten in het Nederlandse 
(jeugd)strafrecht. Hiervoor zijn mede internationale mensen- en kinderrechten van belang die 
(direct) doorwerken in dit nationale recht. Met percepties wordt tot slot gedoeld op de wijze waarop 
adolescenten zelf de adolescentie als ontwikkelingsfase zien en hoe volgens hen de strafrechtelijke 
verwijtbaarheid van adolescenten moet worden geduid. 
 

                                                           
11 Kamerstukken II 2012/13, 33 498, nr. 3, p. 14, 16. 
12 Stolwijk 2009, p. 24. 
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1.4 Methode van onderzoek  
Dit onderzoek omvat verschillende wetenschappelijke gebieden: Nederlands en buitenlands 
(jeugd)strafrecht, internationale mensen- en kinderrechten, criminologie, (ontwikkelings- en 
neuro)psychologie, neurowetenschappen en forensische (jeugd)psychiatrie. Dit maakt een 
multidisciplinaire aanpak noodzakelijk. Ter beantwoording van de probleemstelling en de 
bijbehorende deelvragen wordt daarom gebruik gemaakt van zowel een juridische als een 
gedragswetenschappelijke theoretische analyse, alsmede van empirisch onderzoek.  
 De juridische theoretische analyse omvat een analyse van de relevante internationale en 
nationale wetgeving, parlementaire stukken, literatuur en jurisprudentie. Zo wordt inzicht verschaft 
in de betekenis van strafrechtelijke verwijtbaarheid en in de wijze waarop de rechtspositie van 
adolescenten, betreffende hun strafrechtelijke verwijtbaarheid, is geregeld in het Nederlandse 
(jeugd)strafrecht. Ook wordt ingegaan op de rechtspositie van adolescenten op internationaal niveau 
en in andere rechtssystemen.  
 Via de gedragswetenschappelijke theoretische analyse worden de belangrijkste 
gedragswetenschappelijke inzichten evenals de implicaties daarvan voor de rechtspositie van 
adolescenten, betreffende hun strafrechtelijke verwijtbaarheid, in kaart gebracht. Hiertoe vindt een 
analyse plaats van de meest relevante internationale en nationale literatuur over de ontwikkeling van 
adolescenten en het door hen vertoonde criminele gedrag. Via een terugkoppeling naar de juridische 
theoretische analyse kan worden bezien in hoeverre de implicaties van deze 
gedragswetenschappelijke inzichten in het Nederlandse (jeugd)strafrecht zijn onderkend. 
 Tot slot wordt door middel van empirisch onderzoek inzicht verschaft in percepties van 
adolescenten in de praktijk over de adolescentie als ontwikkelingsfase en de mate van strafrechtelijke 
verwijtbaarheid van adolescenten die een strafbaar feit plegen. Dit vindt plaats aan de hand van 
kwalitatieve analyses van twintig interviews die met adolescenten zijn gehouden. Deze 
onderzoeksmethode heeft als voordeel dat rijke, gedetailleerde informatie kan worden verkregen. 
Een nadeel van kwalitatief onderzoek is dat zich problemen met de generaliseerbaarheid van de 
resultaten kunnen voordoen. Het doel is echter niet om de percepties van adolescenten cijfermatig in 
kaart te brengen. Door terugkoppeling naar de juridische en gedragswetenschappelijke theoretische 
analyses, kan worden bezien in hoeverre de percepties van de geïnterviewde personen 
overeenkomen met de eerder genoemde implicaties en de wet. 
 
1.5 Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie 
Het denken over de wijze waarop de rechtspositie van adolescenten in het nationale strafrecht dient 
te worden vormgegeven, is zeer actueel. Er is in de politiek evenals in de rechts- en 
gedragswetenschappen, zowel in Nederland als in het buitenland, veel interesse voor dit thema. 
Gedragswetenschappelijke inzichten vormen de aanleiding voor de discussie die recentelijk is 
ontstaan over de noodzaak tot het wijzigen van het strafrechtssysteem ten behoeve van adolescenten 
die met justitie in aanraking komen. De Nederlandse Wet Adolescentenstrafrecht is nog maar kort 
van kracht en heeft verstrekkende gevolgen voor deze kwetsbare groep in de maatschappij. 
Desondanks heeft de wetgever nagelaten om zich uit te laten over de mate waarin adolescenten 
strafrechtelijk verwijtbaar zijn; een kernvoorwaarde voor strafrechtelijke aansprakelijkheid. 
 Dit onderzoek is vanwege zijn actualiteit, multidisciplinaire insteek en empirische component van 
grote toegevoegde waarde. Het komt tegemoet aan aanbevelingen vanuit de literatuur en is gericht 
op het geven van een kritische reflectie op het Nederlandse recht en het doen van wetgevings- en 
beleidsaanbevelingen die zowel in Nederland als elders kunnen worden gebruikt. Bovendien kan dit 
onderzoek dienen als basis voor verder onderzoek naar de rechtspositie van adolescenten 
betreffende hun strafrechtelijke verwijtbaarheid in andere rechtssystemen en in de internationale 
mensen- en kinderrechten.  
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1.6 Opbouw 
De navolgende hoofdstukken omvatten analyses van het juridische kader, het 
gedragswetenschappelijke kader en de bevindingen die volgen uit het empirische deel van dit 
onderzoek. In hoofdstuk 2 wordt allereerst inzicht verschaft in de betekenis van strafrechtelijke 
verwijtbaarheid. Vervolgens wordt ingegaan op de rechtspositie van adolescenten betreffende hun 
strafrechtelijke verwijtbaarheid, zoals die is geregeld in het Nederlandse (jeugd)strafrecht. Hierbij 
ligt de nadruk op het recentelijk ingevoerde adolescentenstrafrecht. Tevens wordt aandacht besteed 
aan de relevante internationale mensen- en kinderrechten die (direct) doorwerken in het nationale 
recht en aan de manier waarop in andere strafrechtssystemen met de strafrechtelijke 
verwijtbaarheid van adolescenten wordt omgegaan. 
 In hoofdstuk 3 wordt eerst ingegaan op het veranderde perspectief in de wetenschappelijke 
literatuur op de adolescentie als levensfase en de zogenoemde age-crime curve. Daarnaast komen 
gedragswetenschappelijke inzichten aan bod die relevant zijn voor de mate van strafrechtelijke 
verwijtbaarheid van adolescenten en daarmee belangrijke implicaties meebrengen voor de 
rechtspositie van deze leeftijdsgroep. In dit hoofdstuk wordt ook bezien in hoeverre die implicaties 
in het Nederlandse (jeugd)strafrecht worden onderkend.  
 In hoofdstuk 4 worden de resultaten in kaart gebracht die volgen uit het empirische deel van dit 
onderzoek: de interviews met adolescenten. De dataverzameling en het onderzoeksproces ten 
behoeve van dit deel worden nader toegelicht en er wordt bekeken in hoeverre de percepties van de 
geïnterviewde adolescenten overeenkomen met de implicaties van gedragswetenschappelijke 
inzichten en de wet.  
 In ieder van deze hoofdstukken wordt kort teruggekoppeld naar de bevindingen uit het 
voorgaande hoofdstuk, zodat telkens (impliciet) één of meerdere deelvragen beantwoord kunnen 
worden. Tot slot komen in hoofdstuk 5 de conclusie, waarin de probleemstelling wordt beantwoord, 
en de uit het onderzoek voortvloeiende aanbevelingen aan de orde.  
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2 Strafrechtelijke verwijtbaarheid en de rechtspositie van adolescenten  
 
2.1 Inleiding  
De invoering van de Wet Adolescentenstrafrecht heeft verstrekkende gevolgen voor de rechtspositie 
van 16- tot 23-jarigen gehad. Het conceptwetsvoorstel dat eind 2011 werd gepresenteerd, zorgde 
zowel in de politiek als in de rechts- en gedragswetenschappelijke literatuur voor veel commotie.13 
Hoewel er waardering was voor de onderliggende idee dat adolescenten strafrechtelijk gezien een 
bijzondere aanpak behoeven, werd de uitwerking daarvan veelal te repressief gevonden. Bovendien 
is de mate van strafrechtelijke verwijtbaarheid van adolescenten onderbelicht gebleven. 
 In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de betekenis van strafrechtelijke verwijtbaarheid evenals op 
de rechtspositie van adolescenten zoals die in het Nederlandse (jeugd)strafrecht is geregeld sinds de 
inwerkingtreding van de Wet Adolescentenstrafrecht. Hierbij ligt de focus op de rechtspositie voor 
zover deze ziet op de strafrechtelijke verwijtbaarheid. Deze wordt eveneens bezien in internationaal 
perspectief.  
 Allereerst wordt de betekenis van verwijtbaarheid in het Nederlandse (jeugd)strafrecht vanuit 
een rechtsfilosofische invalshoek belicht. Vervolgens komt het nieuwe adolescentenstrafrecht aan 
bod. Besproken wordt welke veranderingen deze wet heeft meegebracht en welke gevolgen deze 
hebben gehad voor de rechtspositie van adolescenten, gelet op hun strafrechtelijke verwijtbaarheid. 
Daarna wordt aandacht besteed aan internationale mensen- en kinderrechten die hierop, vanwege 
hun doorwerking in het nationale recht, van invloed zijn. Tot slot wordt kort ingegaan op de wijze 
waarop in andere strafrechtssystemen met de strafrechtelijke verwijtbaarheid van adolescenten 
wordt omgegaan. 
 
2.2 De betekenis van strafrechtelijke verwijtbaarheid 
 
2.2.1 Strafrechtelijke verwijtbaarheid vanuit een rechtsfilosofisch perspectief 
Strafrechtelijke verwijtbaarheid is een materieelrechtelijk leerstuk dat op een elementair niveau aan 
het (jeugd)strafrecht is verbonden. Zij geldt als basisvoorwaarde voor strafrechtelijke 
aansprakelijkheid. Er mag pas worden gestraft wanneer de dader14 zich verwijtbaar heeft gedragen, 
zo volgt uit het schuldbeginsel.15 Daarnaast is uiteraard vereist dat het om een strafbare gedraging 
gaat. Zo wordt zowel de subjectieve zijde, waarbij de persoon van de dader centraal staat, als de 
objectieve zijde, waarbij het gaat om de feitelijke gedraging en de ernst daarvan, van het strafbare feit 
onderkend. Beide voorwaarden zijn even belangrijk voor het bestaan van strafrechtelijke 
aansprakelijkheid: geen straf zonder strafbaar gedrag, maar ook geen straf zonder schuld. Het 
Nederlandse strafrecht is dan ook zowel een daad- als een schuldstrafrecht.16 
 Het schuldbeginsel heeft geen statische inhoud. Zeker in de tegenwoordig zo sterk op veiligheid 
gerichte samenleving zijn accentverschuivingen denkbaar. Rechtsfilosofen Foqué en ’t Hart17 duiden 
het doel-middeldenken van de hedendaagse ‘risicosamenleving’ aan met de term ‘instrumentalisme’. 
Hiermee doelen zij op de visie waarin het strafrecht uitsluitend wordt opgevat als een specifiek 
dwangmiddel om een bepaald maatschappelijk doel te bereiken; een doel dat, extern aan het 
strafrecht, politiek wordt bepaald en in een omvattender beleid wordt uitgewerkt. Volgens Foqué en 

                                                           
13 Zie bijvoorbeeld Bonnet 2012; Bruning 2012; De Kinderombudsman 2012; Liefaard 2011; NVvR 2012; RSJ 2012; RvdR 
2012; Weijers 2012. 
14 Strafbare feiten kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen. Zie art. 51 lid 1 Sr. Dit onderzoek 
beperkt zich echter tot natuurlijke personen van 16 tot 23 jaar. 
15 Hierbij staan centraal de bestanddelen opzet (dolus) en schuld (culpa), het beginsel ‘geen straf zonder schuld’, evenals 
de daaraan verbonden strafuitsluitingsgrond ‘afwezigheid van alle schuld’ en de meer omstreden regel ‘straf naar de mate 
van schuld’. Zie ook De Hullu 2009, p. 277. 
16 De Hullu 2009, p. 201; Stolwijk 2009, p. 24. 
17 Foqué & ’t Hart 1990, p. 194. 
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‘t Hart18 is het strafrecht uit balans geraakt door een overmatig doel-middeldenken, wat ten koste 
gaat van de rechtsbescherming van de (jeugdige) verdachte. In de door hen ontwikkelde relationele 
rechtsopvatting vormen instrumentaliteit en rechtsbescherming gezamenlijk de grondslag voor de 
morele legitimatie van het strafrecht; een legitiem strafrechtsysteem kent een balans tussen beide 
waarden. Deze instrumentaliteit en rechtsbescherming zijn beide van belang voor de breedte en 
inhoud van het begrip strafrechtelijke verwijtbaarheid. Waar verwijtbaarheid de mogelijkheid 
bepaalt om het strafrecht als middel (instrument) legitiem toe te passen, vormt rechtsbescherming 
de basis om de legitimiteit te bepalen die strafrechtelijke verwijtbaarheid aan het strafrechtssysteem 
toevoegt.  
 In deze strafrechtelijke context verwijst het begrip verwijtbaarheid naar de notie van vrijheid en 
haar forensisch-gedragskundige equivalent, de toerekeningsvatbaarheid. “De strafwet spreekt hierbij 
tot de normaal ontwikkelde mens, tot hem die met bewustheid handelt, die vrij is om te handelen, die in 
staat is ten aanzien van de strafbaar gestelde feiten zijn wil te bepalen”, aldus de toenmalige Minister 
van Justitie Modderman bij de invoering van het Wetboek van Strafrecht in 1886.19  
 Deze veronderstelde vrije wil van de dader komt voort uit een indeterministische visie op de 
mens die juridisch en normatief van aard is. Er wordt verondersteld dat personen zijn begiftigd met 
een bekwaamheid of dispositie die hen van binnenuit voor strafrechtelijke aansprakelijkstelling 
ontvankelijk maakt; er is geen externe aansprakelijkheid zonder interne verantwoordelijkheid. Het 
straffen van een persoon wegens een door hem gepleegd delict hangt samen met de notie van schuld 
en daarmee met een bepaalde aan individuen toebedachte capaciteit tot het dragen van schuld. 
Hiermee wordt gesuggereerd dat aan een persoon slechts de individuele verantwoordelijkheid voor 
een bepaalde gedraging kan worden toegerekend, wanneer wordt voorondersteld dat deze begiftigd 
is met een bepaald subjectief vermogen dat hem vatbaar maakt voor toerekening. Straf wordt immers 
gerechtvaardigd vanuit de vergeldingsgedachte20 en kan slechts worden opgelegd aan 
toerekeningsvatbare daders en wel naar de mate waarin zij toerekeningsvatbaar zijn. In deze context 
is het relevant om erop te wijzen dat een maatregel in tegenstelling tot een straf ook kan worden 
opgelegd aan niet of verminderd toerekeningsvatbare personen. Een maatregel dient immers ter 
bescherming van de samenleving, niet ter vergelding.21 Hoewel dit onderscheid voor minderjarigen 
minder groot is, is het ook op hen van toepassing. 
 Van belang is dat in het strafrecht de mensopvatting heerst dat personen in de regel handelen in 
relatieve vrijheid en om die reden in beginsel verondersteld kunnen worden toerekeningsvatbaar te 
zijn.22 Slechts wanneer de rechter reden ziet te vermoeden dat deze vooronderstelling onterecht is, 
wordt hieraan nader onderzoek gewijd.23  
 
2.2.2 Strafrechtelijke verwijtbaarheid van minderjarigen 
Met het eerdergenoemde uitgangspunt van individuele verantwoordelijkheid hangen de vragen 
samen vanaf welke leeftijd24 de capaciteit tot het dragen van schuld aan een persoon kan worden 
toebedacht en in welke mate en vanaf welke leeftijd deze capaciteit volledig aanwezig wordt geacht 
te zijn. Immers, pas vanaf een zekere rijpheid kan van (volledige) verantwoordelijkheid in juridische, 
normatieve zin worden gesproken.  
 In Nederland geldt sinds 1965 de algemene regel dat kinderen niet vervolgd kunnen worden voor 
strafbare feiten die zij beneden de leeftijd van 12 jaar hebben begaan (art. 486 jo. 487 Sv). Deze regel 
                                                           
18 Foqué & ’t Hart 1990, p. 24-29. 
19 Smidt 1892, p. 364-365. 
20 Het concept van verantwoordelijkheid is met name onder invloed van de filosofie van Kant in het teken van de 
vergeldingsgedachte komen te staan. Zie Kant 2004, p. 434.  
21 Zie De Jong 2012, p. 27.  
22 Habermas 2005, p. 165; De Jong 2012, p. 10, 18, 37-38; zie ook Hart 2008, p. 211-230. 
23 De Jong 2012, p. 34. 
24 Hierbij gaat het om de feitelijke leeftijd ten tijde van het begaan van het delict. Zie ook HR 5 december 2006, LJN 
AZ0652, waarin is bepaald dat de Gemeentelijke Basisadministratie niet beslissend is. 
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is niet zozeer psychologisch of empirisch van aard, maar normatief en heeft iets willekeurigs in zich.25 
Hoewel het beter bij excepties op de strafrechtelijke aansprakelijkheid en (on)toerekenbaarheid past 
om meer variatie op basis van de omstandigheden van het geval mogelijk te maken, is zo’n algemene 
juridische grens wel duidelijk en in de praktijk goed hanteerbaar. Daarnaast sluit het stellen van een 
algemene minimumleeftijdsgrens voor strafrechtelijke aansprakelijkheid aan bij art. 40 lid 3 sub a 
van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK; ook wel VN-
Kinderrechtenverdrag genoemd) en General Comment No. 10 van het VN-Kinderrechtencomité.26 
 Verder geldt sinds 1886 een speciaal sanctierecht voor jeugdigen van 12 tot 18 jaar, met een eigen 
sanctiepakket dat over het algemeen milder van aard is dan het gewone sanctierecht. Ook kent het 
een eigen accent inzake de sanctiedoeleinden, waarbij opvoeding en toekomst van de jeugdige meer 
centraal staan.27 De aanleiding voor dit speciale jeugdsanctierecht hangt samen met een 
veronderstelde verminderde verwijtbaarheid van jeugdigen tot 18 jaar;28 zij worden geacht niet 
volledig capabel te zijn om hun gedrag te begrijpen en te beïnvloeden. Vandaar dat in het 
jeugdstrafrecht rekening dient te worden gehouden met de leeftijd en rijpheid van de jeugdige. Hierin 
verschilt het jeugdstrafrecht van het volwassenenstrafrecht. Het belang van klassieke strafrechtelijke 
elementen van schuld, toerekenbaarheid en proportionaliteit bevestigt niettemin dat het 
jeugdstrafrecht wel degelijk deel uitmaakt van het algehele Nederlandse strafrechtssysteem.29  
 In beginsel wordt de capaciteit tot het dragen van schuld volledig aanwezig geacht vanaf de 
leeftijd van 18 jaar. Vandaar ook de bovengrens van 18 jaar bij toepassing van het jeugdsanctierecht. 
Het gaat hier echter niet om een ‘harde’ leeftijdsgrens zoals de eerder besproken benedengrens van 
12 jaar. Hoewel het al langere tijd mogelijk is om in uitzonderlijke gevallen het volwassenenstrafrecht 
toe te passen op minderjarigen en het jeugdstrafrecht op meerderjarigen,30 heeft de invoering van het 
adolescentenstrafrecht in 2014 de flexibiliteit rondom de leeftijdsgrens van 18 jaar bevorderd. 
Daarover meer in de volgende paragraaf. 
 
2.3 De rechtspositie van adolescenten in het Nederlandse (jeugd)strafrecht  
In het Nederlandse strafrechtssysteem geldt de hoofdregel dat jongeren van 12 tot 18 jaar worden 
berecht volgens het jeugdstrafrecht en 18-plussers volgens het volwassenenstrafrecht. 
Desalniettemin biedt art. 77b Sr de rechter de mogelijkheid om verdachten die ten tijde van het delict 
16 of 17 jaar oud waren te berechten volgens het volwassenenstrafrecht. De ernst van het misdrijf, 
de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan, kunnen 
hiertoe aanleiding geven. De aanwezigheid van één van deze criteria is al genoeg.  
 De bepaling in art. 77b Sr staat hiermee haaks op het uitgangspunt van het VN-
Kinderrechtenverdrag dat verdragspartijen ernaar moeten streven om voor minderjarigen tot 18 jaar 
het jeugdstrafrecht van toepassing te laten zijn, ook wanneer sprake is van ernstige delicten. Zo volgt 
uit art. 2 jo. art. 40 IVRK.31 Aan deze grens wordt door Nederland al getornd sinds het bij het 
ratificeren van het VN-Kinderrechtenverdrag een voorbehoud maakte op art. 37 sub c IVRK.32 Hoewel 
het VN-Kinderrechtencomité33 evenals verschillende adviesorganen34 er meermaals op hebben 
aangedrongen om dit voorbehoud in te trekken, is het ook met de invoering van de Wet 

                                                           
25 Zie hiervoor Kamerstukken II 1955/8, 4141, nr. 3, p. 10, 16 en nr. 5, p. 2.  
26 VN-Kinderrechtencomité 2007, paragraaf 31. 
27 Zie art. 77a e.v. Sr.  
28 De Hullu 2009, p. 110-111. 
29 Liefaard 2012, p. 162. 
30 De mogelijkheid om het volwassenenstrafrecht toe te passen op 16- en 17- jarigen bestaat sinds 1905 en de 
mogelijkheid om het jeugdstrafrecht toe te passen op 18- tot 21-jarigen sinds 1961. Zie Kamerstukken II 8 juni 1900, 1673, 
p. 14 (81e vergadering) en Kamerstukken II 1955/56, 4141, nr. 3, p. 12. 
31 Zie ook VN-Kinderrechtencomité 2007, paragraaf 25. 
32 In art. 37 sub c IVRK is het verbod op samenplaatsing van gedetineerde jeugdigen en volwassenen neergelegd. 
33 Zie bijvoorbeeld  VN-Kinderrechtencomité 2015, paragraaf 7.  
34 Zie bijvoorbeeld Defence for Children & UNICEF 2012, p. 19 en RSJ 2011.  
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Adolescentenstrafrecht gehandhaafd gebleven. Voor de invoering van het adolescentenstrafrecht 
werd relatief weinig gebruik gemaakt van deze uitzonderingsmogelijkheid. Tussen 2002 en 2012 is 
de toepassing van het volwassenenstrafrecht op 16- en 17-jarigen afgenomen van 163 naar 48 
veroordelingen. In 2012 vormden deze 48 veroordelingen 0,8 procent van het totale aantal door de 
rechter afgedane strafzaken tegen 16- en 17-jarigen.35  
 Een andere uitzondering op de bovengrens van 18 jaar voor toepassing van het jeugdstrafrecht is 
verankerd in art. 77c Sr. Met de invoering van het adolescentenstrafrecht is de reikwijdte van deze 
bepaling verruimd, waardoor de rechter de mogelijkheid heeft om het jeugdstrafrecht toe te passen 
op adolescenten van 18 tot 23 jaar.36 Voorheen gold deze uitzonderingsmogelijkheid slechts voor 18- 
tot 21-jarige adolescenten. In de praktijk vond toepassing van het oude art. 77c Sr zelden plaats. Zo 
werd in 2012 in 43 strafzaken tegen 18- tot 21-jarigen het jeugdstrafrecht toegepast; 0,4 procent van 
het totale aantal strafzaken tegen verdachten in deze leeftijdsgroep.37 De toekomst moet nog 
uitwijzen in welke mate de invoering van het adolescentenstrafrecht van invloed is op de jaarlijkse 
percentages strafzaken waarin art. 77b en art. 77c Sr worden toegepast.38 
 Uit het voorgaande blijkt dat voormalig staatssecretaris Teeven, de indiener van het wetsvoorstel 
adolescentenstrafrecht,39 uitdrukkelijk heeft gekozen voor een systeem dat de flexibiliteit rond de 
leeftijdsgrens van 18 jaar vergroot. Hiermee is hij ingegaan tegen de eerdere aanbevelingen van 
academici Doreleijers en Fokkens40 en het advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming (RSJ)41 die juist pleitten voor een apart jongvolwassenenstrafrecht. Kort na de 
publicatie van het conceptwetsvoorstel in 2011 ontvlamde dan ook een fel politiek en (rechts- en 
gedrags)wetenschappelijk debat over Teevens plannen.42  Hoewel men het erover eens was dat 
adolescenten een speciale aanpak behoeven, was er ook veel kritiek. Veelgehoorde kritiekpunten 
waren dat het door Teeven beoogde adolescentenstrafrecht te repressief en daarnaast strijdig met 
het VN-Kinderrechtenverdrag zou zijn. Bovendien zou een aanscherping van het jeugdstrafrecht niet 
overeenstemmen met de criminaliteitscijfers, waaruit blijkt dat er sinds 2007 sprake is van een 
afname van geregistreerde criminaliteit onder adolescenten.43 Ook was er veel commentaar op 
Teevens voornemen om de maximale duur van de jeugddetentie te verdubbelen van twee naar vier 
jaar. De argumenten contra het wetsvoorstel hadden vooral betrekking op de gevolgen voor 16- en 
17-jarigen, terwijl de argumenten pro met name zagen op de belangen van 18- tot 23-jarigen.  
 Conform het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’, en mede naar aanleiding van de felle kritiek, is de 
jeugddetentie in het uiteindelijke wetsvoorstel adolescentenstrafrecht op maximaal twee jaar 
gesteld.44 Niettemin is het wetsvoorstel in hoofdlijnen ongewijzigd gebleven. Naast de 
eerdergenoemde verruiming van art. 77c Sr, heeft de Wet Adolescentenstrafrecht nog een aantal 
belangrijke veranderingen meegebracht. Zo zijn de mogelijkheden voor oplegging van een taakstraf 
aan 16- en 17-jarige adolescenten beperkt; de rechter mag bij ernstige gewelds- of zedendelicten niet 
meer met een ‘kale’ taakstraf volstaan.45 Daarnaast heeft deze nieuwe wet de omzetting van een PIJ-

                                                           
35 Van der Laan, Goudriaan & Weijters 2014, p. 81. 
36 Kamerstukken II 2012/13, 33498, nr. 3, p. 15-16. 
37 Van der Laan, Goudriaan & Weijters 2014, p. 81. 
38 Het WODC heeft de opdracht gekregen om de toepassing van het adolescentenstrafrecht te monitoren en hieromtrent 
een proces- en effectevaluatie uit te voeren. Het onderzoeksprogramma van het WODC is ten tijde van de afronding van dit 
onderzoek nog in volle gang. Zie Kamerstukken II 2013/14, 28741, nr. 23; zie ook De Kinderombudsman 2014, p. 76. 
39 Kamerstukken II 2012/13, 33498, nr. 2. 
40 Doreleijers & Fokkens 2010.  
41RSJ 2011; zie ook RSJ 2012. 
42Zie o.a. Bonnet 2012; Bruning 2012; De Kinderombudsman 2012; NVvR 2012; Openbaar Ministerie 2012; RvdR 2012; 
RSJ 2012; zie ook Kamerstukken II 2012/13, 33498, nr. 3, p. 18 en 21. 
43 Zie bijvoorbeeld Van der Laan, Goudriaan & Weijters 2014, p. 55, 59. 
44 Kamerstukken II 2012/13, 33498, nr. 3, p. 14. 
45 Opmerkelijk hierbij is de uitspraak Rb. Amsterdam 25 augustus 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:6188, waarin de rechtbank 
oordeelt dat deze beperking, als neergelegd in het nieuwe art. 77ma Sr, in strijd kan zijn met de doelstelling van het 
jeugdstrafrecht om te allen tijde een op maat gesneden sanctie op te kunnen leggen als ook met art. 37 lid 1, aanhef en 
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maatregel in een TBS mogelijk gemaakt met het oog op uitzonderlijke gevallen, waarin de adolescent 
na afloop van de PIJ nog steeds een bedreiging voor de samenleving vormt en verdere behandeling in 
een gesloten setting noodzakelijk is. Voorts is het reclasseringstoezicht op adolescenten aangescherpt 
en stimuleert deze nieuwe wet de toepassing van elektronisch toezicht. Ook is de 
gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) voorzien van een wettelijke time-outregeling, waarmee het 
mogelijk is jeugdigen tijdelijk te detineren wanneer zij niet naar behoren meewerken aan het 
behandelprogramma. Tot slot bevordert de Wet Adolescentenstrafrecht de toepassing van intensieve, 
op het gezin gerichte, interventies. Zo kan de verplichting tot het volgen van onderwijs als bijzondere 
voorwaarde bij een jeugdsanctie worden opgelegd. Hiermee sluit de wet aan op de in het 
regeerakkoord aangekondigde invoering van de maatregel van terbeschikkingstelling aan het 
onderwijs (TBO-maatregel).46 
 Voornoemde veranderingen hebben een aantal ingrijpende gevolgen meegebracht voor de 
rechtspositie van adolescenten met het oog op hun strafrechtelijke verwijtbaarheid. Zo heeft de 
verruiming  van art. 77c Sr tot gevolg dat de rechter tegenwoordig rekening kan houden met het 
bestaan van een verminderde verwijtbaarheid bij verdachten tot 23 jaar. Voorheen was het niet 
mogelijk om 21- en 22-jarige adolescenten volgens het jeugdstrafrecht te berechten. Maar vice versa 
kunnen 16- en 17-jarige adolescenten harder door deze nieuwe wet worden getroffen. De omstreden 
mogelijkheid om deze jongeren volgens het volwassenenstrafrecht te berechten en aan hen dus de 
volledige capaciteit tot het dragen van schuld voor een bepaalde strafbare gedraging toe te kennen, 
blijft bestaan. Bovendien heeft de invoering van het adolescentenstrafrecht tot een verzwaring van 
het jeugdsanctierecht geleid. Dit komt tot uiting in het beperken van de oplegging van een kale 
taakstraf aan jeugdigen, de time-out regeling bij de GBM en de mogelijkheid tot omzetting van een 
PIJ-maatregel in een TBS en staat op gespannen voet met het VN-Kinderrechtenverdrag. Art. 37 sub 
b IVRK bepaalt immers dat vrijheidsbeneming van minderjarigen een laatste redmiddel moet zijn en 
slechts voor de kortst mogelijke duur mag worden toegepast. Daarnaast mogen minderjarigen niet in 
een repressiever regime komen door invoering van speciale regels voor jongvolwassenen.47 In de 
praktijk komt het er echter op neer dat ook tegen adolescenten die worden verondersteld een 
verminderde capaciteit tot het dragen van schuld te hebben, repressiever kan worden opgetreden. 
 In het licht van het gedachtegoed van Foqué en ’t Hart48 kan daarom worden gezegd dat met 
betrekking tot het schuldbeginsel een accentverschuiving heeft plaatsgevonden: de balans helt steeds 
duidelijker over naar instrumentaliteit, wat ten koste gaat van de rechtsbescherming van de 
adolescent en negatieve gevolgen heeft voor de morele legitimatie van het adolescentenstrafrecht. 
Het is de vraag of dit steun vindt in de mate van verwijtbaarheid die in het algemeen aan adolescenten 
kan worden toegekend. 49 
 
2.4 De rechtspositie van adolescenten in de internationale mensen- en kinderrechten 
In de internationale mensen- en kinderrechtenverdragen komt de term ‘adolescent’ niet voor. 
Mensenrechten die van invloed zijn op het nationale strafrecht gelden doorgaans voor een ieder, 
ongeacht leeftijd, die aan de rechtsmacht is onderworpen van een staat die partij is bij het betreffende 
mensenrechtenverdrag.50 Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden (EVRM) en het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) 
bevatten naast normen voor het commune strafrecht ook bijzondere bepalingen voor minderjarigen. 

                                                           
onder b en art. 40 lid 1 en lid 2 IVRK. Daarom stelt zij dat in alle gevallen waarin onder toepassing van art. 77ma Sr naast 
een taakstraf tevens het opleggen van jeugddetentie wordt gevorderd, zeer kritisch dient te worden gekeken of aan de 
voorwaarden van dit artikel is voldaan en of toepassing geen strijd oplevert met internationale verdragsbepalingen.  
46 Kamerstukken II 2012/13, 33498, nr. 3, p. 17-18. 
47 VN-Kinderrechtencomité 2007, paragraaf 38. 
48 Zie paragraaf 2.2. 
49 Zie hoofdstuk 3 voor gedragswetenschappelijke inzichten over die verwijtbaarheid. 
50 Zie bijvoorbeeld art. 1 EVRM en art. 2 IVBPR. 
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Geen van beide geeft echter een definitie van minderjarigheid, hoewel het Comité van Ministers van 
de Raad voor Europa51 en het VN-Mensenrechtencomité52 wel aanbevelingen hebben gedaan om de 
leeftijd van 18 als meerderjarigheidsgrens te hanteren.  
 Naast de internationale mensenrechten die voor een ieder gelden, bestaat een aantal 
internationale rechten, specifiek gericht op de rechtspositie van jeugdigen die als verdachte of 
veroordeelde met hun nationale strafrecht in aanraking komen.53 De belangrijkste zijn verankerd in 
het juridisch bindende VN-Kinderrechtenverdrag. Met name art. 40 en art. 37 IVRK omvatten 
waarborgen die belangrijk zijn voor de jeugdstrafrechtspleging. Art. 40 is het sleutelartikel voor het 
jeugdstrafrecht en bepaalt dat ieder kind, dat wordt beschuldigd van een misdrijf, recht heeft op een 
behandeling die is aangepast aan zijn leeftijd en waardigheid en die zijn herintegratie in de 
maatschappij bevordert. Art. 37 stelt specifieke eisen aan de manier waarop minderjarigen hun 
vrijheid mag worden ontnomen. Zo mag noch de doodstraf noch een levenslange gevangenisstraf aan 
hen worden opgelegd, dient vrijheidsbeneming rechtmatig en proportioneel te zijn, mogen jeugdigen 
niet met volwassenen worden samengeplaatst en heeft elke jeugdige het recht om contact met zijn 
familie te onderhouden. Deze eisen gelden ook voor minderjarigen die gedurende de strafrechtelijke 
procedure meerderjarig zijn geworden. Ook zij mogen in justitiële jeugdinrichtingen worden 
geplaatst, hoewel het belang van jongere kinderen daarbij niet in het geding mag komen.54 Andere 
relevante rechten en waarborgen voor verdachte en veroordeelde jeugdigen vloeien voort uit de VN 
Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules),55 de VN Rules for 
the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty (Havana Rules)56 en de VN Guidelines for the 
Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines).57  
 In het licht van deze kinderrechten is de rechtvaardiging voor een apart jeugdstrafrechtssysteem 
gebaseerd op de veronderstelling dat kinderen in mindere mate verwijtbaar zijn dan volwassenen.58 
Zij zijn immers nog in ontwikkeling en afhankelijk van volwassenen, wat hen tot een kwetsbare groep 
maakt. In tegenstelling tot de eerdergenoemde mensenrechtelijke verdragen, voorziet het VN-
Kinderrechtenverdrag wel in een definitie van ‘minderjarige’: elke persoon jonger dan 18 jaar wordt 
als kind beschouwd tenzij de nationale wetgeving de meerderjarigheid op vroegere leeftijd toekent 
(art. 1 IVRK). Deze definitie is beslissend voor de toepasbaarheid van het VN-Kinderrechtenverdrag, 
inclusief alle bepalingen betreffende de strafrechtspleging, en alle daaraan gerelateerde 
rechtsinstrumenten. Zo volgt uit General Comment No. 10.59 Daarom adviseert het VN-
Kinderrechtencomité lidstaten ook om hun wetten te veranderen wanneer zij de toepasbaarheid van 
het jeugdrechtssysteem begrenzen tot 16-minners (of jonger) of een uitzonderingsregel kennen 
omtrent de toepasbaarheid van het volwassenenstrafrecht voor 16- en 17-jarigen, zoals in Nederland 
het geval is.60 Het strikte vasthouden aan de leeftijdsgrens van 18 jaar zou als instructie aan de 
verdragspartijen kunnen worden gezien om jongvolwassenen niet als kinderen te beschouwen.61 
Niettemin uit het VN-Kinderrechtencomité in General Comment No. 1062 zijn waardering voor de 
(algemene dan wel uitzonderings)regel die sommige lidstaten kennen om het jeugdstrafrecht op 
personen van 18 jaar en ouder, meestal tot 21, toe te passen, wat deze veronderstelling tegenspreekt.  

                                                           
51 Comité van Ministers, Raad voor Europa, Res.(72)29E on the Lowering of the Age of Full Legal Capacity, 19 september 
1972. 
52 VN-Mensenrechtencomité 1989; VN-Mensenrechtencomité 1992. 
53 De Jonge & Van der Linden 2007, p. 345. 
54 Zie VN-Kinderrechtencomité 2007, paragraaf 39. 
55 Algemene Vergadering VN, UN Doc. A/RES/20/33, 29 november 1985. 
56 Algemene Vergadering VN, UN Doc. A/RES/45/113, 14 december 1990. 
57 Algemene Vergadering VN, UN Doc. A/RES/45/112, 14 december 1990. 
58VN-Kinderrechtencomité 2007; zie ook Junger-Tas 2008, p. 526. 
59 Zie ook VN-Kinderrechtencomité 2007, paragraaf 36. 
60 Idem, paragraaf 38. 
61 Liefaard 2012, p. 171-172. 
62 Zie ook VN-Kinderrechtencomité 2007, paragraaf 38. 
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Naar aanleiding van de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité heeft het Comité van 
Ministers van de Raad voor Europa in 2008 de European Rules for juvenile offenders opgesteld.63 
Daarin adviseert de Raad om jongvolwassenen, wanneer dat gepast is, als minderjarigen te 
beschouwen en op vergelijkbare wijze te behandelen en te berechten (rule 19). Ook adviseert de Raad 
om minderjarigen niet in inrichtingen voor volwassenen te plaatsen, maar in jeugdinrichtingen, tenzij 
het in een individueel geval van belang is om dat juist niet te doen (rule 59.1). De Raad beveelt 
eveneens aan om meerderjarig geworden jongeren en jongvolwassenen in jeugdinrichtingen te 
houden of in speciale inrichtingen voor jongvolwassenen te plaatsen (rule 59.3). Aanvullend beveelt 
de Raad voor Europa in de European Prison Rules64 aan om jongvolwassenen apart te houden van 
oudere gevangenen (rules 18.8 en 18.9).  
 De internationale mensen- en kinderrechten geven verder weinig uitleg over de rechtspositie van 
jongvolwassenen. De eerdergenoemde kinderrechten gelden slechts voor hen wanneer zij ten tijde 
van het plegen van het delict nog geen 18 jaar oud waren.65 
 
2.5 De rechtspositie van adolescenten internationaal vergeleken 
 
2.5.1 De rechtspositie van adolescenten in andere Europese landen 
Aangezien voor andere Europese landen doorgaans dezelfde internationale mensen- en 
kinderrechten gelden als voor Nederland, is het interessant om te bezien hoe binnen Europa wordt 
omgegaan met de strafrechtelijke verwijtbaarheid van adolescenten. In Europese (jeugd)strafrechts-
systemen kunnen ruwweg twee strategieën worden onderscheiden die hiervoor van belang zijn.  
 Enerzijds is er een flexibel model waarbij een beweeglijke bovengrens wordt gekoppeld aan 
relatief lage strafmaxima binnen het jeugdstrafrecht. Hierbij is het mogelijk om jeugdigen via het 
volwassenenstrafrecht en/of jongvolwassenen via het jeugdstrafrecht te berechten. Dit model 
functioneert onder meer in Nederland, waar het terughoudend wordt toegepast, in België en 
Frankrijk. Anderzijds bestaat in Europa een strikt model, waarbij een vaste bovengrens wordt 
gekoppeld aan relatief hoge strafmaxima binnen het jeugdstrafrecht. Berechting van minderjarigen 
via het volwassenenstrafrecht is hierbij uitgesloten. Onder andere Duitsland, Oostenrijk en 
Zwitserland kennen een strikt model.66 
 Er zijn ook Europese landen die een apart jongvolwassenenstrafrecht kennen. Duitsland is 
hiervan een treffend voorbeeld. In Duitsland bestaat immers al sinds 1953 een apart stelsel voor 18- 
tot 21-jarigen. Sinds het begin van de 21e eeuw kennen ook Spanje, Litouwen en Oostenrijk een apart 
jongvolwassenenstrafrecht.67 Zoals aangegeven in de vorige paragraaf, heeft het VN-
Kinderrechtencomité in 2007 zijn waardering geuit voor deze aanpak.  
 
2.5.2 De rechtspositie van adolescenten in de Verenigde Staten 
Vanuit internationaal perspectief is het tot slot interessant om kort op het strafrechtssysteem van de 
Verenigde Staten in te gaan. Daar wordt een totaal andere weg gevolgd dan in (continentaal) Europa. 
Hierbij is tevens van belang dat de Verenigde Staten, in tegenstelling tot Nederland en andere 
Europese landen, bepaalde internationale verdragen niet erkennen.68 Het VN-Kinderrechtenverdrag 
is bijvoorbeeld niet door de Verenigde Staten geratificeerd.  
 In de Verenigde Staten is overdracht van minderjarigen naar het volwassenenstrafrecht (transfer 

                                                           
63 Comité van Ministers, Raad voor Europa, Rec.(2008)11 on the European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or 
measures, 5 november 2008. Zie voor eerdere aanbevelingen ook Comité van Ministers, Raad voor Europa, Rec.(2003)20 
concerning new ways of dealing with juvenile delinquency and the role of juvenile justice, 24 september 2003, paragraaf 11.  
64 Comité van Ministers, Raad voor Europa, Rec.(2006)2 on the European Prison Rules, 11 januari 2006. 
65 Liefaard 2012, p. 173-174. 
66 Weijers 2010, p. 82-83. 
67 Idem. 
68 Junger-Tas 2008, p. 525; Weijers 2010, p. 82. 
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to adult court) geen uitzondering. In de meeste staten is deze overdracht mogelijk bij jeugdigen vanaf 
14 jaar. In het merendeel van de Amerikaanse staten geldt bij ernstige misdrijven verplichte 
(mandatory) overdracht van minderjarigen naar de volwassenenrechtbank. In veel gevallen kan de 
officier van justitie hiertoe beslissen zonder dat een onderzoek of zitting van de jeugdrechtbank heeft 
plaatsgevonden. De mate van verwijtbaarheid wordt niet door de rechtbank vastgesteld; de jeugdige 
wordt simpelweg volgens het volwassenenstrafrecht berecht en in dezelfde penitentiaire 
inrichtingen als volwassenen geplaatst.  
 Een bijzondere ontwikkeling in de Verenigde Staten is ‘blended sentencing’: een mengeling van 
straffen en procedures, waarbij uit zowel het jeugd- als volwassenenstrafrecht wordt geput. Om 
overdracht en daarmee de toepassing van langere of zwaardere straffen uit het 
volwassenenstrafrecht op jeugdigen te voorkomen, worden straffen uit het jeugdstrafrecht opgerekt, 
terwijl bij de uitvoering wel gebruik kan worden gemaakt van de meer op rehabilitatie en 
heropvoeding georiënteerde strafrechtelijke voorzieningen voor jeugdigen. Hierbij blijft de 
jeugdrechtbank leidend en als de weliswaar langere, maar niettemin jeugdstrafrechtelijke straf 
succesvol wordt volbracht, is een straf uit het volwassenenstrafrecht niet meer mogelijk.69 
 In theorie heeft ‘blended sentencing’ geleid tot een verbetering van de rechtspositie van 
adolescenten in de Verenigde Staten. De praktijk lijkt anders te zijn. Zo heeft evaluatieonderzoek laten 
zien dat ‘blended sentencing’ niet heeft geleid tot minder overdrachten, maar wel tot langere straffen 
voor jeugdigen die voor minder ernstige delicten zijn veroordeeld en een beperkte justitiële 
voorgeschiedenis hebben. Bovendien werd ongeveer een derde van de ‘blended sentences’ 
ingetrokken, zodat alsnog volwassen straffen konden worden opgelegd, voornamelijk vanwege 
overtredingen van de reclasseringsvoorwaarden, niet vanwege nieuwe delicten.70 
 Een andere belangrijke ontwikkeling volgt uit de Amerikaanse jurisprudentie. In 2005 heeft het 
Hooggerechtshof in Roper v. Simmons71 bepaald dat de doodstraf niet mag worden toegepast op 
veroordeelden die minderjarig waren ten tijde van het plegen van het delict. Interessant is dat het 
Hooggerechtshof in deze zaak oordeelde dat jeugdigen in mindere mate verwijtbaar zijn dan 
volwassenen. Dit vanwege hun nog onrijpe oordeelsvermogen, mindere mate van zelfbeheersing en 
onderontwikkelde verantwoordelijkheidsgevoel die veelal resulteren in slecht overwogen daden en 
beslissingen.72  
 Met het oog op deze verminderde verwijtbaarheid heeft het Hooggerechtshof eveneens 
geoordeeld dat leeftijd een mitigerende rol kan spelen in de vorm van ‘jeugdkorting’ (youth discount) 
bij de straftoemeting. Daarbij wijst het de individuele inschatting van hoe een nog onvoltooide 
ontwikkeling de verwijtbaarheid beïnvloedt af. Het Hooggerechtshof gaf hierbij aan dat schuld geen 
objectief gegeven is, maar een normatief oordeel over de strafrechtelijke verantwoordelijkheid. 
Minderjarigen zijn niet moreel gelijk aan volwassenen en verdienen daarom ook niet dezelfde 
straffen. Volgens het vonnis in Roper v. Simmons is 18 jaar de leeftijd waar de samenleving de grens 
tussen minder- en meerderjarigheid trekt.73 
 In  Graham v. Florida74 en Miller v. Alabama75 borduurde het Amerikaanse Hooggerechtshof voort 
op deze redenering over verminderde verwijtbaarheid. In Graham v. Florida oordeelde het dat 
minderjarigen niet langer mogen worden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf zonder de 
mogelijkheid om voorwaardelijk vrij te komen, met uitzondering van gevallen waarin het om 
levensdelicten gaat. Hierbij trok het Hooggerechtshof de conclusie dat de hersenen van een 
minderjarige niet voldoende zijn ontwikkeld en haalde het voor het eerst expliciet 

                                                           
69 Feld & Van der Laan 2014, 10; Tonry & Chambers 2012, p. 879-880. 
70 Feld & Van der Laan 2014, 10; zie ook Rasmussen Podkopacz & Feld 2001 voor argumenten contra ‘blended sentencing’. 
71 Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (1 maart 2005). 
72 Howell, Feld & Mears 2012, p. 213. 
73 Feld & Van der Laan 2014, 10; Scott & Steinberg 2008, p. 143. 
74 Graham v. Florida, 560 U.S. 41 (17 mei 2010). 
75 Miller v. Alabama, 567 U.S. ___ (25 juni 2012). 
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gedragswetenschappelijk bewijs aan.76 In Miller vs. Alabama ging het Hooggerechtshof nog een stapje 
verder en schafte de levenslange gevangenisstraf zonder de mogelijkheid om voorwaardelijk vrij te 
komen voor minderjarigen geheel af. Het opleggen van deze straf aan een minderjarige dader, ook 
wanneer deze een levensdelict heeft gepleegd, is immers in tegenspraak met het basisprincipe van 
Roper v. Simmons en Graham v. Florida dat jeugdigen, gelet op hun verminderde verwijtbaarheid, 
niet als volwassenen mogen worden beschouwd. 
 Met het oog op de voornoemde ontwikkelingen lijkt de rechtspositie van jeugdige adolescenten, 
in theorie althans, te verbeteren. Jongvolwassenen in de Verenigde Staten vallen echter buiten de 
boot. Al met al lijkt er zowel in Europa als in de Verenigde Staten een groeiende juridische consensus 
te zijn om anders te kijken naar adolescenten. Niettemin zijn er nog geen concrete antwoorden. 
 
2.6 Deelconclusie  
In dit hoofdstuk is besproken wat strafrechtelijke verwijtbaarheid inhoudt en hoe de rechtspositie 
van adolescenten is geregeld sinds de invoering van het adolescentenstrafrecht, waarbij is gefocust 
op de rechtspositie betreffende de strafrechtelijke verwijtbaarheid. Ook is aandacht besteed aan hoe 
deze rechtspositie is geregeld in het internationale recht en in andere landen. 
 Strafrechtelijke verwijtbaarheid vormt een kernbegrip binnen het Nederlandse (jeugd)strafrecht. 
Zij geldt als basisvoorwaarde voor strafrechtelijke aansprakelijkheid; geen straf zonder schuld. De 
term verwijtbaarheid verwijst in strafrechtelijke context naar de notie van wilsvrijheid en daarmee 
ook naar toerekeningsvatbaarheid. Straf kan slechts worden opgelegd aan daders die de capaciteit 
hebben om verantwoordelijkheid ofwel schuld te dragen voor hun daden.  
 In het Nederlandse (jeugd)strafrecht zijn kinderen tot 12 jaar niet strafbaar. Voor jeugdigen 
tussen de 12 en 18 jaar geldt een speciaal sanctierecht dat milder is dan het volwassenenstrafrecht 
en een pedagogisch karakter heeft. Dit hangt samen met een veronderstelde verminderde 
verwijtbaarheid van minderjarigen. In de regel worden 18-plussers geacht volledig capabel te zijn om 
de verantwoordelijkheid voor hun daden te dragen. Deze bovengrens van 18 jaar is, in tegenstelling 
tot de ‘harde’ benedengrens van 12 jaar, flexibel van aard. 
 De invoering van het adolescentenstrafrecht in 2014 heeft deze flexibiliteit bevorderd. Hoewel in 
de Memorie van Toelichting geheel voorbij is gegaan aan de vraag hoe het precies zit met de 
strafrechtelijke verwijtbaarheid van adolescenten, heeft de invoering van het adolescentenstrafrecht 
wel verregaande gevolgen voor de rechtspositie van adolescenten op dit punt. Sindsdien kan de 
rechter ervoor kiezen om adolescenten tot 23 jaar volgens het jeugdstrafrecht te berechten en om op 
die manier rekening te houden met een verminderde verwijtbaarheid van deze verdachten. Voorheen 
kon dit alleen bij verdachten tot 21 jaar. Problematisch is echter dat het adolescentenstrafrecht op 
gespannen voet staat met het VN-Kinderrechtenverdrag. De mogelijkheid om 16- en 17-jarigen als 
volwassenen te berechten, is namelijk blijven bestaan. Daarnaast blijft samenplaatsing van minder- 
en meerderjarigen een zorgpunt. Ook is het sanctiearsenaal voor jeugdigen verzwaard, wat betekent 
dat repressiever kan worden opgetreden tegen 16- en 17-jarigen en oudere adolescenten op wie het 
jeugdsanctierecht wordt toegepast vanwege een verminderde verwijtbaarheid. Repressie lijkt hier de 
boventoon te voeren, wat negatieve gevolgen heeft voor de morele legitimatie van het 
adolescentenstrafrecht.  
 Vanuit internationaal perspectief blijkt er een sterk onderscheid te zijn tussen 18-minners en 18-
plussers. Waarborgen die samenhangen met een verminderde verwijtbaarheid van jongeren gelden 
strikt voor verdachten tot 18 jaar. Over de rechtspositie van jongvolwassenen geven de internationale 
mensen- en kinderrechten weinig uitleg. Niettemin lijkt er zowel binnen Europa als in de Verenigde 
Staten een groeiende juridische consensus te bestaan om niet alleen 16- en 17-jarigen, maar ook 
jongvolwassen adolescenten steeds meer te zien als personen die nog in ontwikkeling zijn en aan wie 
derhalve een mindere mate van verwijtbaarheid toegekend dient te kunnen worden. De 

                                                           
76 Howell, Feld & Mears 2012, p. 214. 



- 19 - 
 

ontwikkelingen en discussies in Nederland over de berechting van criminele adolescenten sluiten op 
dit punt aan bij die in andere landen en op internationaal niveau. Concrete antwoorden over hoe om 
te gaan met jongeren in deze ontwikkelingsfase, en dan vooral met adolescenten vanaf 18 jaar, en hun 
strafrechtelijke verwijtbaarheid ontbreken echter. 
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3 Gedragswetenschappelijke inzichten over de adolescentie 

 
3.1 Inleiding  
De afgelopen jaren is de vraag over de noodzaak tot invoering van een apart adolescentenstrafrecht 
verschillende malen opgeworpen. Recente gedragswetenschappelijke inzichten over de adolescentie 
als ontwikkelingsfase en de link tussen die ontwikkeling en crimineel gedrag vormen hiertoe de 
aanleiding. Tegenwoordig is hier immers veel meer over bekend dan twee tot drie decennia geleden, 
wat ervoor heeft gezorgd dat nu genuanceerder tegen de adolescentie, met inbegrip van de 
jongvolwassenheid, wordt aangekeken dan vroeger. Kortom: het beeld van adolescenten is 
veranderd, net als het strafrecht dat op hen van toepassing is. Maar stemmen deze veranderingen wel 
overeen? In dit hoofdstuk komt aan bod welke implicaties deze gedragswetenschappelijke inzichten 
hebben voor de rechtspositie van adolescenten betreffende hun strafrechtelijke verwijtbaarheid. 
Daarnaast wordt ingegaan op de vraag in hoeverre die implicaties zijn onderkend in het Nederlandse 
(jeugd)strafrecht. 
 Hierna komt eerst aan de orde op welke wijze het perspectief op de adolescentie in de 
wetenschappelijke literatuur is veranderd. Vervolgens komt de zogeheten age-crime curve aan bod, 
die een beeld geeft van de oververtegenwoordiging van adolescenten in de criminaliteitscijfers. 
Daarna wordt ingegaan op de belangrijkste conclusies die uit recent gedragswetenschappelijk 
onderzoek over de adolescentie als ontwikkelingsfase en de mate van strafrechtelijke 
verwijtbaarheid volgen. Hierbij ligt de focus op de cognitieve, emotionele en psychosociale (ofwel 
psychologische) ontwikkeling, de breinontwikkeling en de hormonale ontwikkeling van adolescenten 
evenals op hun ontwikkelingsgerelateerde gevoeligheid voor psychiatrische stoornissen die van 
invloed kunnen zijn op crimineel gedrag. Ten slotte wordt aan de hand van een terugkoppeling naar 
de juridische theoretische analyse van hoofdstuk 2 onderzocht in hoeverre het hedendaagse 
Nederlandse (jeugd)strafrecht met betrekking tot adolescenten de implicaties van de recente 
gedragswetenschappelijke inzichten over deze leeftijdsgroep onderkent. 

 
3.2 Een veranderd perspectief op de adolescentie 
Volgens pedagoog Weijers77 is de hedendaagse adolescent aanzienlijk anders dan de jongere van 
enkele decennia geleden. Zo constateert hij dat de overgang tussen adolescentie en volwassenheid 
minder scherp is dan vroeger en dat de verhouding tussen adolescenten en hun ouders 
gelijkwaardiger en minder hiërarchisch lijkt te zijn geworden. Hetzelfde geldt in het onderwijs en 
andere maatschappelijke sferen. 
 Niet alleen in de adolescentie zelf, maar ook in de bestudering daarvan hebben zich ingrijpende 
veranderingen voorgedaan.78 Hoewel filosofen en opvoedkundigen de adolescentie al eeuwen 
beschouwen als een onderscheidende levensfase tussen kindertijd en volwassenheid, heeft het tot 
het begin van de twintigste eeuw geduurd voordat de adolescentie als unieke ontwikkelingsfase de 
aandacht van de wetenschap trok. Het onderzoek van psycholoog Hall,79  die de adolescentie als tijd 
van storm en stress typeerde en conflicten met ouders, stemmingswisselingen en risicovol gedrag als 
steeds terugkerende kenmerken van deze levensfase zag, wordt gezien als mijlpaal. Ook 
psychoanalytische denkers, zoals (Anna) Freud80 en Erikson, 81 publiceerden over de adolescentie. 
Deze bijdragen zorgden ervoor dat de adolescentie als unieke levensfase met haar eigen problemen 
en mogelijkheden werd erkend. Desalniettemin waren die voornamelijk gebaseerd op speculatie, niet 

                                                           
77 Weijers 2008, p. 77. 
78 Weijers 2008, p. 71. 
79 Hall 1904. 
80 Freud 1958. 
81 Erikson 1959. 
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op empirisch onderzoek.82 
 Systematisch wetenschappelijk onderzoek naar de psychologische ontwikkeling gedurende de 
adolescentie startte niet eerder dan in de jaren zeventig van de vorige eeuw en kwam zo’n tien jaar 
later pas echt in opkomst. Sindsdien is men empirisch veel preciezer naar diverse aspecten van de 
adolescentie gaan kijken.83 Dit onderzoek was in eerste instantie vooral gericht op de overgang van 
kindertijd naar adolescentie. Pas recentelijk hebben de gedragswetenschappen zich meer intensief 
gefocust op de psychologische overgang van adolescentie naar volwassenheid. Deze 
focusverschuiving ontstond in reactie op nieuw onderzoek dat aantoont dat het brein zich door blijft 
ontwikkelen tot in de jongvolwassenheid. In de afgelopen tien á vijftien jaar is namelijk een enorme 
vooruitgang geboekt op het gebied van hersenonderzoek.84 Tot dit onderzoek in wetenschappelijke 
tijdschriften en populaire media verscheen, werd de lijn tussen adolescentie en volwassenheid vooral 
gezien als een juridische of sociologische afgrenzing, nauwelijks als een psychologische.85 
 In de laatste drie decennia is de studie van de adolescentie uitgegroeid tot een complex van 
onderzoeksterreinen, zoals blijkt uit de snelle groei van het aantal vaktijdschriften en handboeken op 
dit gebied.86 Ondanks haar korte geschiedenis heeft de wetenschappelijke studie van de adolescentie 
een opvallend samenhangende literatuur opgeleverd over verschillende sleutelfactoren van de 
menselijke ontwikkeling gedurende deze levensfase. Anders dan voorheen is er nu grondige kennis 
van lichamelijke, neurologische, emotionele, cognitieve en sociale ontwikkeling in de adolescentie.  
Het onderzoek van de afgelopen dertig jaar toont aan dat de adolescentie wordt gekenmerkt door een 
unieke set eigenschappen, die er alle reden toe is om de adolescentie als een aparte levensfase te 
beschouwen.87 
 
3.3 Adolescenten in de criminaliteitscijfers: de age-crime curve 
Adolescenten, vooral mannelijke, plegen bovenmatig veel criminaliteit en overlast. Uit verschillende 
onderzoeken88 komt naar voren dat crimineel gedrag zelden voorkomt in de kindertijd en 
preadolescentie, sterk toeneemt bij aanvang van de adolescentie, een hoogtepunt bereikt in de late 
adolescentie en vervolgens weer afneemt in de jongvolwassenheid. Slechts een kleine groep van jonge 
daders (ongeveer vijf procent) zet het criminele gedrag voort in de volwassenheid. Kortom: voor het 
grootste deel van de adolescente delinquenten geldt dat hun criminele gedrag leeftijdsgebonden is. 
Dit verband tussen chronologische leeftijd en patronen van crimineel gedrag wordt de age-crime 
curve genoemd. 89  
 Ook wanneer wordt gekeken naar de (meest recente) cijfers over Nederland blijkt dat voor zowel 
mannen als vrouwen de leeftijdscategorieën 15-17 jaar en 18-24 jaar naar verhouding het sterkst zijn 
vertegenwoordigd in de verdachtenpopulatie en dat dit relatieve aandeel afneemt met het toenemen 
van de leeftijd.90  Volgens de laatste uitgave van Criminaliteit en rechtshandhaving91 ging het in 2013 
om 28,9 verdachten per 1000 inwoners van de 15- tot en met 17-jarigen en om 30,8 verdachten per 
1000 inwoners van de 18- tot en met 24-jarigen; beduidend hoger dan in andere leeftijdsgroepen. 

                                                           
82 Hierbij is het interessant om op te merken dat een eerder advies om de toepasbaarheid van het jeugdstrafrecht uit te 
breiden, namelijk dat van de commissie-Anneveldt in 1982, ook grotendeels op speculatie gebaseerd was. Naast de 
oververtegenwoordiging van adolescenten in de criminaliteitscijfers, lag vooral de aanname dat jongeren in toenemende 
mate mondiger werden ten grondslag aan dit advies. De vraag naar de mate van verwijtbaarheid van adolescenten in 
verband met hun nog in ontwikkeling zijnde brein werd achterwege gelaten. Zie commissie-Anneveldt 1982. 
83 Crone 2012, p. 15; Scott & Steinberg 2008, p. 28; Weijers 2008, p. 71. 
84 Crone 2012, p. 30-31. 
85 Scott & Steinberg 2008, p. 33-34. 
86 Weijers 2008, p. 71. 
87 Scott & Steinberg 2008, p. 29. 
88 Zie o.a. Farrington 1986; Laub & Sampson 2003; Moffit 1993; Sampson & Laub 1992; Tremblay & Nagin 2005.  
89 Scott & Steinberg 2008, p. 52-53; zie ook Moffitt 1993 en Piquero, Farrington & Blumstein 2003. 
90 De Heer-De Lange & Kalidien 2014, p. 92.  
91 De Heer-De Lange & Kalidien 2014, p. 361.  
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Figuur 1 toont het aantal geregistreerde verdachten in 2013 naar leeftijdscategorie. Hierbij gaat het 
om de voorlopige cijfers over het totale aantal unieke personen dat in 2013 één of meerdere keren 
verdacht werd van het plegen van een misdrijf. De typische age-crime curve is duidelijk zichtbaar. 

 
Figuur 1: Aantal geregistreerde (unieke) verdachten in 2013 per 1000 inwoners van de betreffende 
leeftijdscategorie92 

 
Gelet op de age-crime curve is in de criminologie vooral de Dual Taxonomy theorie van psycholoog 
Moffitt93 van invloed geweest. Volgens deze theorie begint en eindigt antisociaal gedrag bij een grote 
groep daders in de adolescentie; de adolescence-limited daders. De door hen gepleegde criminaliteit 
is veelal licht en van voorbijgaande aard. Een veel kleinere groep, de life-course-persistent daders, 
vertoont al op jonge leeftijd, in de kindertijd, antisociaal gedrag en gaat daar ook mee door in zowel 
de adolescentie als de volwassenheid. De door hen gepleegde delicten zijn veelal ernstiger van aard.94 
Dit betekent dat het merendeel van de jonge daders een gering aantal veroordelingen heeft, terwijl 
enkele daders die zeer persistent zijn in hun criminele gedrag het grootste deel van de delicten voor 
hun rekening nemen.95 Bij de eerste groep daders is het vertoonde criminele gedrag 
leeftijdsgebonden, terwijl dit gedrag bij de tweede, veel kleinere, groep te maken heeft met meer 
permanente elementen van de persoonlijkheid.96 Reden genoeg voor onderzoek naar de mate waarin 
crimineel gedrag de gemiddelde adolescent te verwijten valt, gelet op het feit dat deze nog in 
ontwikkeling is. 
 
 
                                                           
92 De cijfers zijn afkomstig uit de meest recente uitgave van Criminaliteit en rechtshandhaving, waarbij opgemerkt dient te 
worden dat de leeftijdscategorieën verschillen qua grootte. Zie De Heer-De Lange & Kalidien 2014, p. 361.  
93 Moffitt 2006.  
94 Rutter, Giller & Hagell 2007, p. 40 en 63. 
95 Rutter, Giller & Hagell 2007, p. 58. 
96 Zo is gesuggereerd dat bij de persistent antisociale enkelingen neurobiologische risicofactoren, zoals een verlaagde 
HPA-as activiteit, aanwezig zijn. Zie bijvoorbeeld Platje 2013, p. 130. 
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3.4 Recente inzichten over de ontwikkeling gedurende de adolescentie 
 
3.4.1 Cognitieve, emotionele en psychosociale ontwikkeling  
Vanaf de vroege adolescentie treden diverse veranderingen op cognitief, emotioneel en psychosociaal 
gebied op die voortduren tot in de jongvolwassenheid; er is sprake van substantiële psychologische 
volwassenwording. Zo wordt het denken meer abstract, multidimensionaal, introspectief en 
zelfbewust en ontstaat er een beter begrip van relatieve concepten. Het vermogen om een onderwerp 
vanuit verschillende perspectieven te bezien en om verschillende alternatieven bij het nemen van een 
beslissing te bedenken, neemt toe evenals de bekwaamheid in het controleren van het eigen denken 
op inconsistenties, accuratesse en logica.97  
 Daarnaast zijn er ontwikkelingen in de manier waarop jongeren denken over zichzelf. Er is een 
duidelijke ontwikkeling op het gebied van emotionele introspectie, hoewel de adolescentie eveneens 
wordt gekenmerkt door een toename in de intensiteit van emoties en affectieve labiliteit.98 Vanaf de 
adolescentie is er ook een grotere tendens om met spijt terug te kijken op gemaakte keuzes en om 
met twijfel over nog te maken keuzes vooruit te kijken. Kortom; het vermogen om lange-termijn 
consequenties van het eigen handelen te overzien groeit gedurende de adolescentie en tegelijkertijd 
wordt over deze consequenties steeds meer in termen van de eigen verantwoordelijkheid gedacht 
net als over de mogelijke gevolgen van dat handelen voor anderen. Deze graduele toename van 
mentale capaciteiten gaat samen met een parallelle afname in de suggestibiliteit en daarmee in de 
gevoeligheid voor beïnvloeding door anderen.99 
 In samenhang met het bovenstaande vinden gedurende de adolescentie eveneens belangrijke 
ontwikkelingen plaats rondom het vermogen om schuld en schaamte te voelen. Schuld impliceert 
immers de erkenning van verantwoordelijkheid voor negatieve gevolgen van het eigen handelen of 
nalaten. Schaamte wordt geassocieerd met negatieve gevoelens over dat handelen of nalaten en met 
het zelfbeeld. Bovenal houdt het ontstaan van schuld en schaamte, zoals volwassenen die ervaren, 
verband met een groeiend besef dat een ander leed is aangedaan, met zelfevaluatie en met de 
erkenning dat je zelf de controle hebt over je gedrag. Jongere kinderen kunnen zich er wel van bewust 
zijn dat ze iets fout hebben gedaan, maar de manier van denken verandert met de leeftijd wat tot 
gevolg heeft dat ook het vermogen om schuld te voelen en te uiten toeneemt. Waar jongere kinderen 
vooral beheerst worden door angst voor straf na ontdekking, worden volwassenen over het algemeen 
eerder beheerst door een intern rechtvaardigheidsgevoel en het vermogen om zich in te leven in 
slachtoffers (empathisch vermogen). De adolescentie kan wat dit betreft worden gezien als een 
overgangsfase.100 
 Hoewel het niveau van het vermogen om te redeneren en te begrijpen in de vroege adolescentie, 
zo rond de 16 jaar, al aardig in de buurt komt van dat van een volwassene, is er een belangrijke 
kanttekening.101 Adolescenten zouden namelijk minder capabel zijn dan volwassenen in het gebruik 
van dit vermogen wanneer het gaat om keuzes in het echte leven; adolescenten zijn minder 
competente beslissers dan volwassenen. Misschien nog wel belangrijker is dat de emotionele en 
psychosociale ontwikkeling van adolescenten achterliggen op de cognitieve volwassenwording en 
deze hebben juist veel invloed op de daadwerkelijk gemaakte beslissingen. Zo zijn adolescenten, zoals 
gezegd, gevoeliger voor stemmingswisselingen, hebben zij extremere stemmingswisselingen en is het 
waarschijnlijker dat zij focussen op onmiddellijke dan op lange-termijn consequenties.102 Ook zijn 
adolescenten aanzienlijk gevoeliger voor de invloed van vrienden (peer influence) dan volwassenen, 
wat maakt dat veel adolescenten (antisociaal) gedrag vertonen om indruk te maken of om te voldoen 

                                                           
97 Crone 2012, p. 26-27; Scott & Steinberg 2008, p. 60. 
98 Crone 2012, p. 27-28; Scott & Steinberg 2008, p. 33-34. 
99 Rutter, Giller & Hagell 2007, p. 28. 
100 Rutter, Giller & Hagell 2007, p. 28-29; Weijers 2008, p. 82. 
101 Weijers 2005, p. 53;  Woolard 2012, p. 110-111; zie ook Steinberg & Cauffman 1996.  
102 Boonmann & Naeije 2010, p. 14; zie ook Arnett 1998 en Rindfuss 1991.  
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aan de verwachtingen van hun vrienden.103 
 Dit laatste is nog extra belangrijk, omdat tijdens de adolescentie eveneens een belangrijke sociale 
verschuiving optreedt: ouders worden minder belangrijk en vrienden juist meer. Daarnaast neemt 
het verlangen toe om emotioneel en gedragsmatig onafhankelijk te zijn, wat kan leiden tot het tijdelijk 
ondermijnen van de autoriteit van ouders en andere volwassenen.104 Experimenteren, risico’s nemen 
en het opzoeken van grenzen maken deel uit van een normale identiteitsontwikkeling.105 De 
persoonlijke identiteit106 is namelijk nog ‘vormbaar’ in de adolescentie. Omgevingsinvloeden, vooral  
die van vrienden, spelen hierbij een belangrijke rol.107  
 Voor de strafrechtelijke verwijtbaarheid is van belang dat alle bovenstaande factoren het 
beslissingsproces van adolescenten ondermijnen en bijdragen aan een ‘onvolwassen 
oordeelsvermogen’. Hoewel niet iedere adolescent altijd tot een onvolwassen oordeel komt, gaat het 
hierbij om een natuurlijk ontwikkelingsproces en is een onvolwassen oordeelsvermogen typisch voor 
adolescenten als groep.108 Gelet op de cognitieve, emotionele en psychosociale ontwikkeling is 
duidelijk dat adolescenten in vergelijking tot volwassenen minder capabel zijn om na te denken over 
de lange-termijn consequenties van hun gedrag, om te reflecteren op hun gedrag en om de effecten 
op anderen en schuldgevoelens te ervaren. Er kan daarom ook worden geconcludeerd dat een 
speciale aanpak geboden is wanneer het gaat om het toepassen van het concept van strafrechtelijke 
verwijtbaarheid op adolescenten.109 
 
3.4.2 Breinontwikkeling 
De ontwikkelingen op cognitief en emotioneel gebied komen deels voort uit levenservaringen, maar 
ook in belangrijke mate uit de rijping van het brein.110 Neurowetenschappers111 hebben bewijs 
gevonden dat het brein zich tijdens de adolescentie tot in de vroege twintiger jaren blijft 
doorontwikkelen. In deze periode doet zich een structurele verandering voor in de frontale kwabben; 
vooral in de prefrontale cortex en in de verbindingen tussen de prefrontale cortex en andere 
hersengebieden. Dit deel van de hersenen staat centraal bij wat psychologen de executieve functies 
noemen ofwel de gevorderde denkprocessen die nodig zijn bij vooruitplannen, impulsbeheersing, 
emotieregulatie en het afwegen van kosten en baten van beslissingen alvorens te handelen.112 Pas 
wanneer het brein uitgerijpt is, komen deze functies volledig tot bloei. Dat het brein en daarmee ook 
de psyche van een adolescent verschilt van die van een volwassene valt dan ook niet te betwisten.113  
 Twee belangrijke processen bij de rijping van het brein zijn synaptische pruning, de selectieve 
verwijdering van ongebruikte verbindingen tussen neuronen (hersencellen), en de productie van 
myeline, een witte, vettige substantie die de neurale bedrading in het brein omhult. Beide processen 
maken het verwerken van informatie door de hersenen efficiënter.114 Zo verbetert synaptische 
pruning de werking van het brein door het aantal synapsen (verbindingen tussen neuronen) te 
verminderen en die welke overblijven te versterken, terwijl de isolerende werking van myeline 
ervoor zorgt dat zenuwimpulsen sneller worden doorgestuurd. Synaptische pruning komt voor in 

                                                           
103 Scott & Steinberg 2008, p. 14; Weijers 2005, p. 54. 
104 Scott & Steinberg 2008, p. 33-34; Verhulst 2008, p. 148. 
105Zie voor meer informatie over psychosociale ontwikkeling: Westenberg, Hauser & Cohn 2004.  
106Bij identiteit gaat het om het aannemen van principes, waarden en maatschappelijke rollen die door het individu als 
onlosmakelijk tot de eigen persoon behorend worden gezien. Zie voor meer informatie over de theorievorming over 
identiteit Erikson 1968 en Marcia 1966. 
107 Scott & Steinberg 2008, p. 53, 60; Zie voor meer informatie over de invloed van intieme groepen op antisociaal gedrag: 
Sutherland, Cressey & Luckenbill 1992 (de differentiële-associatietheorie) en Lanier & Henry, 2004.  
108 Scott & Steinberg 2008, p. 14. 
109 Rutter, Giller & Hagell 2007, p. 29. 
110 Rutter, Giller & Hagell 2007, p. 29. 
111 Zie bijvoorbeeld Giedd e.a. 1999; Paus e.a. 1999; Sowell e.a. 2002.  
112 Scott & Steinberg 2008, p. 14, 44.  
113 Hunt Federle & Skendelas 2009, p. 200. 
114 Zie Casey e.a. 2005. 
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verschillende hersengebieden en op verschillende leeftijden, maar in de prefrontale cortex vindt dit 
proces vooral plaats gedurende de adolescentie. Ook de synapsen tussen de prefrontale cortex en 
andere hersengebieden die betrokken zijn bij het verwerken van sociale en emotionele informatie 
rijpen op dat moment nog.115 Opvallend is dat myelineproductie specifiek tijdens de adolescentie 
toeneemt en dat dit proces voortduurt tot in de jongvolwassenheid.116  
 Neurowetenschappelijk onderzoek117 heeft ook aangetoond dat volwassenen in verband met de 
bovengenoemde ontwikkelingsprocessen meer hersengebieden gebruiken om moeilijke taken uit te 
voeren dan adolescenten. Dit maakt adolescenten kwetsbaarder dan volwassenen om overweldigd te 
raken, wanneer een taak te moeilijk wordt; een belangrijke implicatie voor strafrechtelijk beleid. De 
rijping van het brein blijkt namelijk een belangrijke invloed te hebben op het maken van keuzes en 
toont het onderscheid tussen de criminele keuzes van adolescenten en volwassenen aan. Het 
onvolwassen oordeelsvermogen van adolescenten speelt immers zeer waarschijnlijk een rol bij de 
beslissingen van adolescenten om crimineel gedrag te vertonen.118  
 Ook volgens hersenonderzoeker Swaab119 zou het strafrecht meer rekening moeten houden met 
de rijpheid van het brein. Door de langzame rijping van de prefrontale cortex komen het afremmen 
van impulsief gedrag en het maken van morele afwegingen pas na de jongvolwassenheid goed tot 
stand. Volgens Swaab betekent dit dat het volwassenenstrafrecht op basis van 
neurowetenschappelijk onderzoek niet van toepassing zou moeten kunnen zijn op minderjarigen. 
Sterker nog; de leeftijdsgrens voor toepassing daarvan zou juist verhoogd moeten worden naar een 
leeftijd waarop de hersenstructuur rijp is: zo rond de 23-25 jaar.  
 
3.4.3 Hormonale ontwikkeling 
Een andere belangrijke ontwikkeling die zich voordoet in de adolescentie heeft te maken met 
activiteit van de hypothalamus-hypofyse-bijnieras (HPA-as): een van de belangrijkste onderdelen van 
het endocriene systeem (hormoonstelsel) van het menselijk lichaam dat betrokken is bij de 
aanpassing aan de omgeving en stress. De HPA-as activiteit neemt toe gedurende de adolescentie. Die 
stijging hangt samen met de fysieke ontwikkeling van adolescenten en begint vanaf ongeveer het 13e 
jaar, wat suggereert dat de ontwikkeling van de HPA-as specifiek is voor de adolescentie.120  
 De twee zogenoemde low arousal theorieën, de sensation seeking theorie en de fearlessness 
theorie, leggen een verband tussen een verlaagde HPA-as activiteit en antisociaal gedrag. Volgens de 
sensation seeking theorie geeft een verlaagde HPA-as activiteit een onaangenaam gevoel. Om dit op 
te heffen, kunnen jongeren sensatie, waaronder criminele sensatie, gaan zoeken. Sensatie kan de HPA-
as activiteit namelijk normaliseren. De fearlessness theorie gaat ervan uit dat verlaagde HPA-as 
activiteit een verlaagde angst reflecteert. Hierdoor zijn jongeren minder bang voor de negatieve 
consequenties van hun antisociale gedrag.121 
 Nu blijkt uit recent psychologisch onderzoek122 dat heterogeniteit in persistentie en type 
antisociaal gedrag een belangrijke rol speelt in relatie tot de HPA-as activiteit. Zo zijn agressief en 
ander regelovertredend gedrag niet alleen verschillende expressies van antisociaal gedrag en is er 
sprake van een ander ontwikkelingstraject over tijd, ook de relatie met de HPA-as activiteit verschilt. 
Agressie blijkt namelijk samen te hangen met een verlaagde HPA-as activiteit en vooral wanneer het 
testosteronniveau hoog is. Dit kan te maken hebben met erfelijke aanleg, maar ook met negatieve 
levenservaringen in de kindertijd die de werking van de HPA-as kunnen beïnvloeden. Gelet op overig 

                                                           
115 Zie Nelson e.a. 2005; Hunt Federle & Skendelas 2009. 
116 Zie Paus e.a. 1999. 
117 Zie bijvoorbeeld Luna e.a. 2001; Paus e.a. 1999.  
118 Scott & Steinberg 2008, p. 15. 
119 Swaab 2012, p. 459-460. 
120 Zie Shirtcliff e.a. 2012.  
121 Platje 2013, p. 129. 
122 Platje 2013, p. 135. 
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regelovertredend gedrag blijkt een verlaagde HPA-as activiteit een rol te spelen bij een van de 
belangrijkste risicofactoren voor regelovertredend gedrag in de adolescentie die al eerder genoemd 
is: het omgaan met antisociale vrienden. Dit betekent dat deze jongeren in de adolescentie meer 
antisociale vrienden zoeken, dan wel hun vrienden beïnvloeden in de richting van meer antisociaal 
gedrag. Hierbij is het belangrijk om te bedenken dat gedurende de adolescentie leeftijdsgenoten de 
grootste invloed hebben op het nemen van risicovolle beslissingen.123 
 
3.4.4 Ontwikkeling van psychiatrische stoornissen 
Tot slot is het opvallend dat de adolescentie, en zeker de jongvolwassenheid, ook de leeftijdsperiode 
is waarin voor het eerst psychiatrische ziektebeelden ontstaan die op jongere leeftijd niet of 
nauwelijks voorkomen. Van ernstige psychiatrische stoornissen, zoals schizofrenie en de bipolaire 
stoornis (manische depressie) treden de eerste symptomen vaak in de late adolescentie 
(jongvolwassenheid) op.124 Daarnaast komen depressieve stoornissen vaak voor in de adolescentie. 
Gevoelens van waardeloosheid en uitzichtloosheid spelen hierbij een belangrijke rol.125 Hoewel de 
redenen voor het ontstaan van depressies in de adolescentie complex zijn, is het waarschijnlijk dat 
een deel van de verklaring ligt in leeftijdsgerelateerde veranderingen, het groeiende vermogen van 
adolescenten om schuld en zelfverwijt te ervaren en om na te denken over lange-termijn 
consequenties van hun handelen en hun levenssituatie.126 Ook de suïcidecijfers en pogingen tot 
suïcide nemen drastisch toe vanaf het begin van de adolescentie. Deze gaan soms gepaard met 
depressie, maar ook persoonlijkheidsproblematiek, problemen passend bij de leeftijdsfase en een 
externe gebeurtenis kunnen voorafgaan aan een suïcide of suïcidepoging.  
 Naast internaliserende stoornissen, zoals depressie en angst, komen vooral externaliserende 
stoornissen, zoals hyperactiviteit, vaker voor in de jongvolwassen leeftijdsfase dan daarna.127 
Problemen die vaak voorkomen bij externaliserende stoornissen zijn agressie, ongehoorzaamheid en 
overactief gedrag. Vanaf ongeveer het 24e jaar nemen vooral de externaliserende stoornissen weer 
af. Zo blijkt uit het zogeheten Nemesis Onderzoek.128  
 In verband met de strafrechtelijke verwijtbaarheid is van belang dat een aanzienlijk deel van de 
adolescenten die worden voorgeleid aan een of meer psychiatrische stoornissen lijdt.129 Bij 
delinquenten die gevangen zitten wegens een agressief delict worden opvallend vaak  
(externaliserende) psychiatrische stoornissen geconstateerd, bij gedetineerde mannelijke 
adolescenten zelfs in negentig procent van de gevallen.130 Ook uit onderzoek onder jongeren in 
justitiële jeugdinrichtingen tot 2010131 blijkt dat vaak sprake is van ernstige gedragsproblemen en in 
veel gevallen van gedragsstoornissen.132  
 Volgens kinder- en jeugdpsychiater Doreleijers en rechtsgeleerde Fokkens betekent dit dat 
adolescenten en dan met name jongvolwassenen veel kwetsbaarder kunnen zijn dan personen uit 
andere leeftijdsgroepen. Dit geldt ook voor adolescenten die in aanraking komen met politie en 
justitie.133 Een implicatie van dit inzicht is dat er bijzondere aandacht voor psychiatrische stoornissen 
bij delinquente adolescenten, onder wie jongvolwassenen, zou moeten zijn. Goede diagnostiek is 
daarbij erg belangrijk. Zo kan het tegengaan van recidive worden versterkt. Ook is het belangrijk dat 

                                                           
123 Doreleijers & Fokkens 2010, p. 24. 
124 Verhulst 2008, p. 149. 
125 Zie ook Roza e.a. 2003. 
126 Rutter, Giller & Hagell 2007, p. 29. 
127 Rutter, Giller & Hagell 2007, p. 376. 
128 Zie Bijl e.a. 1997 en Bijl, Van Zessen & Ravelli 1997. 
129 Swaab 2012, p. 219.  
130 Swaab 2012, p. 460-461.  
131 Zie Boendermaker & Uit Beijerse 2008.  
132 Boendermaker & Kalverboer 2012, p. 215-216. 
133 Doreleijers & Fokkens 2010, p. 25-26.  
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(jeugd)officieren van justitie en (jeugd)rechters kennis hebben van deze psychiatrische inzichten.134 
 
3.5 Implicaties en onderkenning daarvan in het Nederlandse (jeugd)strafrecht  
 
3.5.1 Adolescenten als groep zijn verminderd strafrechtelijk verwijtbaar 
Uit de vorige paragraaf blijkt dat gedragswetenschappelijk onderzoek, dat twee á drie decennia 
geleden nog niet beschikbaar was, verschillende belangrijke implicaties heeft voor de rechtspositie 
van adolescenten betreffende hun strafrechtelijke verwijtbaarheid. Dit onderzoek toont immers aan 
dat adolescenten verschillen van volwassenen op manieren die belangrijk zijn voor 
(jeugd)strafrechtelijk beleid, dat de onderscheidende eigenschappen van de adolescentie gelinked 
kunnen worden aan deze ontwikkelingsfase en dat deze eigenschappen voldoende karakteristiek zijn 
voor adolescenten om te rechtvaardigen dat zij als een onderscheidende groep dienen te worden 
beschouwd.135 Kennis die, volgens jurist Scott en psycholoog Steinberg,136 twee Amerikaanse 
academici, de bouwstenen vormt voor een effectief strafrechtssysteem.  
 Recent psychologisch en neurowetenschappelijk onderzoek toont aan dat de ontwikkeling op 
verschillende voor de strafrechtelijke verwijtbaarheid belangrijke vlakken niet stopt bij het bereiken 
van de meerderjarigheidsgrens, maar geleidelijk aan doorgaat tot ongeveer het 23e jaar.137 Dit 
betekent dat de juridische grens van 18 jaar gedragswetenschappelijk gezien niet van betekenis is. 
Deze leeftijdsgrens gaat noch samen met een belangrijke psychologische, neurologische of hormonale 
verandering noch met een afname van crimineel gedrag. Sterker nog, minderjarigen van 16 tot 18 en 
jongvolwassenen van 18 tot 23 vormen een homogene groep als het gaat om bijvoorbeeld de 
executieve functies, vormbaarheid van de identiteit, gevoeligheid voor de invloed van vrienden, mate 
van oordeelsvermogen en mate van verwijtbaarheid.138  
 In het huidige Nederlandse strafrechtssysteem geldt de leeftijd van 18 echter nog altijd als 
algemene benedengrens voor toepassing van het volwassenenstrafrecht. In die zin wordt geen gehoor 
gegeven aan de inzichten die voortvloeien uit gedragswetenschappelijk onderzoek. Strafrechtelijk 
gezien is de overgang tussen 18-min en 18-plus immers groot en in een aantal gevallen problematisch. 
Het volwassenenstrafrecht biedt veelal te weinig mogelijkheden om tot een interventie te komen die 
zowel aansluit bij de ernst van de feiten als bij de persoonlijke ontwikkeling van de jongere.139  
 Bovendien is de mogelijkheid om 16- en 17-jarigen in bepaalde gevallen volgens het 
volwassenenstrafrecht te berechten niet alleen in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag, zoals 
eerder is besproken in hoofdstuk 2, maar ook met recente gedragswetenschappelijke inzichten. 
Hoewel er weliswaar individuele verschillen zijn in de timing van het volwassen worden, kan met 
zekerheid worden gesteld dat de psyche van een 16- of 17-jarige in geen geval als volledig volwassen 
kan worden beschouwd. Wat dit betreft is het inderdaad een gemiste kans140 dat er bij de invoering 
van het adolescentenstrafrecht in 2014 voor is gekozen om deze uitzonderingsmogelijkheid in stand 
te houden.  
 Daarentegen is de met het adolescentenstrafrecht ingevoerde verruiming van de mogelijkheid om 
het jeugdstrafrecht toe te passen op meerderjarigen tot 23 in plaats van tot 21 jaar een verbetering. 
Met deze wetswijziging wordt immers erkend dat jongeren zich langer doorontwikkelen dan 
voorheen werd gedacht en dat zij om die reden gebaat kunnen zijn bij een meer pedagogische 
strafrechtelijke interventie. Tevens is met deze verruiming ingezet op een intensivering van de 
toepassing van het jeugdrecht op jongvolwassenen, wat gelet op gedragswetenschappelijke inzichten 

                                                           
134 Doreleijers & Fokkens 2010, p. 40-41. 
135 Scott & Steinberg 2008, p. 33. 
136 Scott & Steinberg 2008, p. 13. 
137 Liefaard 2011, 1873.  
138 Zie ook Loeber e.a. 2012, p. 394. 
139 Openbaar Ministerie 2012, p. 2. 
140 Zie ook RSJ 2012.  
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valt toe te juichen. Temeer nog wanneer deze intensivering leidt tot toepassing van effectieve 
(systeem)interventies op basis van een goede diagnostiek, bijvoorbeeld in het kader van de GBM. De 
rechtspositie van 18- tot 23-jarigen lijkt hiermee te verbeteren. Ook is het prijzenswaardig dat 
jongeren van 16 tot 23 jaar sinds de invoering van het adolescentenstrafrecht als een afzonderlijke 
doelgroep in de strafrechtspleging worden benoemd, waarmee wordt erkend dat de 
gewetensontwikkeling tot het 23e jaar nog niet is voltooid.141 Dit kan als voordeel hebben dat hieraan 
in strafrechtelijk beleid verdere invulling wordt gegeven, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van 
speciaal op adolescenten gerichte programma’s.142 Desondanks blijft de hoofdregel dat 18- tot 23-
jarigen als volwassene worden bestraft, wat niet raadzaam is in het licht van hun ontwikkeling op 
psychisch, neurologisch en hormonaal vlak. Een benedengrens van 23 jaar voor toepassing van het 
volwassenenstrafrecht, bijvoorbeeld door de invoering van een jongvolwassenenstrafrecht zoals in 
2010 door de academici Doreleijers en Fokkens143 en in 2011 door de Raad voor 
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming is voorgesteld,144 zou wat dat betreft logischer zijn.  
 
3.5.2 Adolescentencriminaliteit is vaak gerelateerd aan leeftijd en psychiatrische problematiek 
Het grootste deel van de door adolescenten gepleegde criminaliteit blijkt leeftijdsgerelateerd te zijn. 
Daarnaast speelt psychiatrische problematiek in veel gevallen een belangrijke rol. Bij de verzwaring 
van het jeugdsanctierecht naar aanleiding van de invoering van het adolescentenstrafrecht, die 
eveneens op gespannen voet staat met het VN-Kinderrechtenverdrag, lijkt het erop dat deze inzichten 
uit gedragswetenschappelijk onderzoek verkeerd zijn geïnterpreteerd. Deze verzwaring rijmt 
namelijk niet met het inzicht dat veel van de door adolescenten gepleegde strafbare feiten eerder 
moeten worden gezien als leeftijdsgerelateerde ‘uitglijders’ dan als voorboden van een criminele 
loopbaan.145 Niet repressie, maar het pedagogische karakter van straffen en maatregelen zou voorop 
moeten staan. Vooral omdat de identiteit van adolescenten nog vormbaar is, is het belangrijk om in 
te zetten op interventies die bijdragen aan een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van de jongere. 
 In die zin rijmt ook de mogelijkheid tot omzetting van een PIJ-maatregel in een TBS niet met de 
inzichten uit recent gedragswetenschappelijk onderzoek. Ten eerste niet, omdat het hierdoor 
mogelijk wordt dat een tijdens de minderjarigheid gepleegd feit de veroordeelde zeer lange tijd of 
zelfs levenslang wordt nagedragen. Ook wordt de PIJ-maatregel op deze wijze primair een 
beveiligingsmaatregel in plaats van een maatregel om de ontwikkeling van de jongere in een gunstige 
richting te bevorderen. Een ander nadelig gevolg is dat het afschrikwekkende effect van de PIJ-
maatregel hierdoor voor jongeren wordt vergroot, wat ten koste zal gaan van de bereidheid om aan 
een persoonlijkheidsonderzoek mee te werken en daarmee van een goede psychiatrische diagnostiek.  
Die diagnostiek is juist zo belangrijk in het licht van de ontwikkelingsgerelateerde gevoeligheid voor 
het ontstaan van psychiatrische stoornissen. Het is de vraag of niet uitbehandelde PIJ-ers 
bijvoorbeeld niet beter doorgeplaatst kunnen worden naar een gedwongen behandeling op basis van 
de BOPZ, zoals in 2012 werd geadviseerd door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.146 
 Aangezien een groot deel van de voorgeleide adolescenten aan een of meer (externaliserende) 
psychiatrische stoornissen lijdt, is het belangrijk dat hier in de strafrechtspleging bijzondere aandacht 
voor is. Niet alleen gedragswetenschappers in de strafrechtsketen, maar ook (jeugd)officieren van 
justitie en (jeugd)rechters zouden een zekere basiskennis van psychiatrische problematiek moeten 
hebben. Dergelijke problematiek kan immers van invloed zijn op het (criminele) gedrag van de 
adolescent en professionele behandeling draagt in dat geval bij aan de bevordering van een zo gunstig 
mogelijke ontwikkeling van de minderjarige dan wel jongvolwassen adolescent. 

                                                           
141 Openbaar Ministerie 2012, p. 3. 
142 Zie bijvoorbeeld de door het Openbaar Ministerie genoemde voornemens. Openbaar Ministerie 2012, p. 2. 
143 Doreleijers & Fokkens 2010.  
144 Zie RSJ 2011.  
145 RSJ 2011, p. 5. 
146 NVvR 2012, p. 3. 
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3.5.3 Adolescenten zijn bijzonder gevoelig voor omgevingsinvloeden 
Tot slot blijken adolescenten bijzonder gevoelig te zijn voor omgevingsinvloeden en dan met name 
voor de invloed van vrienden. Hierdoor kunnen zij eerder overgaan tot risicovol (crimineel) gedrag, 
bijvoorbeeld om indruk te maken. Zoals in subparagraaf 3.4.3 is besproken, spelen ook hormonale 
kwesties hierbij een rol. Wat dit betreft is de beoogde intensivering van het detineren van jongeren 
door de beperking van het opleggen van kale taakstraffen aan minderjarigen en de invoering van de 
time-out regeling bij de GBM niet raadzaam. De gevangenis wordt door criminologen niet voor niets 
vaak bestempeld als een ‘leerschool voor criminaliteit’. Samenplaatsing van minderjarige met 
meerderjarige gedetineerden is wat dit betreft ook een punt van zorg.  
 Als jongvolwassen wetsovertreders op wie het jeugdstrafrecht wordt toegepast in een justitiële 
jeugdinrichting worden geplaatst, kan dat concreet betekenen dat een 12-jarige wetsovertreder daar 
verblijft met bijvoorbeeld een 23-jarige. Dit is niet alleen strijdig met het verbod op samenplaatsing 
van het VN-Kinderrechtenverdrag, maar kan ook leiden tot negatieve beïnvloeding van jongere door 
oudere, meer ervaren, veroordeelden. Hetzelfde geldt overigens voor samenplaatsing van 
jongvolwassen adolescenten met 23-plussers.  
 Een oplossing voor dit probleem kan worden gevonden in het in verschillende justitiële 
inrichtingen, of tenminste op aparte afdelingen, plaatsen van minderjarigen, jongvolwassenen en 23-
plussers. Met het oog op de gevoeligheid van adolescenten voor omgevingsinvloeden valt de 
bevordering van de toepassing van intensieve, op het gezin en onderwijs gerichte, interventies wel 
toe te juichen. 
 
3.6 Deelconclusie  
In dit hoofdstuk is onderzocht welke implicaties recente gedragswetenschappelijke inzichten over de 
adolescentie hebben voor de rechtspositie van deze doelgroep als het aankomt op hun strafrechtelijke 
verwijtbaarheid. Bovendien is via een terugkoppeling naar hoofdstuk 2 bekeken in hoeverre die 
implicaties in het Nederlandse (jeugd)strafrecht zijn onderkend. 
 In verhouding tot andere leeftijdsgroepen plegen adolescenten overmatig veel criminaliteit. 
Hierbij valt op dat de meeste jonge daders een gering aantal veroordelingen hebben en dat hun 
criminele gedrag van voorbijgaande aard is. Slechts enkele daders zijn zeer persistent in hun 
criminele gedrag en nemen het grootste deel van de delicten voor hun rekening.   
 De laatste twee á drie decennia heeft gedragswetenschappelijk onderzoek naar de adolescentie 
een hoge vlucht genomen; grondige kennis over de ontwikkeling tijdens de adolescentie is nu 
voorhanden. De overgang van adolescentie naar volwassenheid, die bijzonder relevant is voor het 
onderzoeken van de mate van strafrechtelijke verwijtbaarheid van adolescenten, wordt gekenmerkt 
door tal van ontwikkelingen op cognitief, emotioneel, psychosociaal, neurologisch en hormonaal 
niveau. Zolang deze ontwikkelingen zich voordoen, tot ongeveer het 23e jaar, is er sprake van een 
onvolwassen oordeelsvermogen omtrent het nemen van beslissingen en een vormbare identiteit. 
Opvallend is daarnaast dat de adolescentie de levensfase is waarin mensen bijzonder kwetsbaar zijn 
voor het  ontwikkelen van psychiatrische stoornissen. Al deze ontwikkelingen zijn van invloed op het 
gedrag.  
 Deze gedragswetenschappelijke inzichten brengen verschillende implicaties mee die van belang 
zijn voor het (jeugd)strafrecht. Ten eerste toont gedragswetenschappelijk onderzoek overtuigend 
aan dat de adolescentie wordt gekenmerkt door een unieke set eigenschappen, die er alle reden toe 
is om adolescenten van 16 tot ongeveer 23 jaar als een onderscheidende groep te beschouwen met 
een verminderde strafrechtelijke verwijtbaarheid. De wettelijke meerderjarigheidsgrens van 18, die 
overigens ook in het VN-Kinderechtenverdrag geldt, heeft dan ook geen gedragswetenschappelijke 
grond. Bovendien blijkt Nederland de plank volledig  mis te slaan met de uitzonderingsmogelijkheid 
om volwassenenstrafrecht op 16- en 17-jarigen toe te passen. Via de met het adolescentenstrafrecht 
ingevoerde verruiming van de mogelijkheid om meerderjarigen tot 23 jaar jeugdstrafrechtelijk te 
berechten, wordt wel erkend dat jongeren tot die leeftijd nog in ontwikkeling zijn. Ook de benoeming 
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van adolescenten van 16 tot 23 jaar als aparte doelgroep brengt voordelen mee. Hiermee lijkt de 
rechtspositie van 18- tot 23-jarigen verbeterd te zijn, hoewel een benedengrens van 23 jaar voor 
toepassing van het volwassenenstrafrecht vanuit gedragswetenschappelijk perspectief logischer zou 
zijn geweest.  
 In de tweede plaats is gebleken dat veel van de door adolescenten gepleegde criminaliteit 
leeftijdsgebonden is. Strafrechtelijke interventies met een pedagogisch karakter die bijdragen aan 
een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van de jongere zijn daarom van belang. De recentelijk 
ingevoerde verzwaring van het jeugdsanctierecht duidt dan ook op een misinterpretatie van de 
gedragswetenschappelijke inzichten. De toename van het repressieve karakter van het Nederlandse 
jeugdsanctierecht vindt geen steun in de mate van verwijtbaarheid die in het algemeen aan 
adolescenten kan worden toegekend.  
 Ten derde blijkt bij criminele adolescenten ook vaak psychiatrische problematiek in het spel te 
zijn. Een aanzienlijk deel van de voorgeleide jongeren lijdt immers aan een of meerdere 
(externaliserende) psychiatrische stoornissen. Deze kunnen van invloed zijn op het criminele gedrag 
dat de adolescent vertoont. Herkenning en behandeling zijn daarom erg belangrijk en het zou helpen 
als (jeugd)officieren van justitie en (jeugd)rechters ook een zekere psychiatrische basiskennis 
zouden hebben. Op dit punt valt in Nederland nog veel winst te behalen. 
 Tot slot zijn adolescenten bijzonder gevoelig voor omgevingsinvloeden; vooral voor de invloed 
van vrienden. De beoogde intensivering van het detineren van adolescenten evenals het 
samenplaatsen van minder- en meerderjarigen en jongvolwassenen en volwassenen is daarom niet 
aan te raden. Het inzetten op interventies gericht op het gezin en onderwijs is wel positief in het licht 
van de inzichten uit recent gedragswetenschappelijk onderzoek.  
  Uit de voorgaande analyses blijkt dat het Nederlandse (jeugd)strafrecht de inzichten uit recent 
gedragswetenschappelijk onderzoek slechts in geringe mate onderkent. Het is spijtig dat deze 
inzichten niet geheel op de juiste wijze zijn geïnterpreteerd in het nieuwe adolescentenstrafrecht. 
Niettemin is alleen al de onderkenning dat adolescenten, met inbegrip van jongvolwassenen, nog op 
verschillende voor de strafrechtelijke verwijtbaarheid relevante niveaus in ontwikkeling zijn, wel een 
stap in de goede richting. Hopelijk is deze onderkenning een stimulans om via strafrechtelijk beleid 
verdere invulling te geven aan gedragswetenschappelijke inzichten over de adolescentie. 
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4 Adolescenten over de adolescentie en strafrechtelijke verwijtbaarheid 
  
4.1 Inleiding 
De doelgroep van de Wet Adolescentenstrafrecht betreft, uiteraard, adolescenten. De betrokken 16- 
tot 23-jarigen zijn dan ook degenen die in de eerste plaats met het adolescentenstrafrecht te maken 
krijgen. Zoals eerder is besproken, heeft deze wet verregaande gevolgen voor de rechtspositie van 
deze leeftijdsgroep gehad. Het kan bijvoorbeeld een groot verschil maken of de adolescent volgens 
het volwassenen- of jeugdstrafrecht wordt veroordeeld.147 Het is vreemd dat nooit aandacht is 
besteed aan de percepties van adolescenten zelf als het gaat om de adolescentie als ontwikkelingsfase 
en de mate van verwijtbaarheid die zij aan zichzelf en leeftijdsgenoten toekennen. Vandaar dat in het 
kader van het empirische deel van dit onderzoek twintig jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 zijn 
geïnterviewd.  
 In dit hoofdstuk worden de percepties van adolescenten in de praktijk onderzocht. Daarnaast 
wordt gekeken in hoeverre die overeenkomen met de implicaties van gedragswetenschappelijke 
inzichten over de adolescentie voor de rechtspositie van deze doelgroep gelet op hun strafrechtelijke 
verwijtbaarheid. Ook wordt aandacht besteed aan de mate waarin deze percepties overeenstemmen 
met de huidige Nederlandse wetgeving. Hiertoe wordt eerst aandacht besteed aan de 
dataverzameling en het onderzoeksproces. Daaropvolgend worden de resultaten die uit deze 
interviews voortvloeien, besproken en wordt een beeld gevormd van de percepties van adolescenten. 
Tot slot wordt via een terugkoppeling naar zowel de juridische als de gedragswetenschappelijke 
theoretische analyse in respectievelijk hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 onderzocht in hoeverre die 
percepties overeenkomen met de implicaties van recent gedragswetenschappelijk onderzoek en het 
Nederlandse adolescentenstrafrecht.  

 
4.2 Dataverzameling en onderzoeksproces  
Het empirische deel van dit onderzoek bestaat uit een kwalitatieve analyse van semi-gestructureerde 
interviews. Het doel hiervan is om informatie te verzamelen over de percepties van adolescenten 
rondom de adolescentie als ontwikkelingsfase en de mate van strafrechtelijke verwijtbaarheid van 
adolescenten die crimineel gedrag vertonen. Hier is dan ook in het bijzonder op geanalyseerd.  
 Voordat de interviewvragenlijst daadwerkelijk werd ingezet, is deze eerst getest op 
begrijpelijkheid. Aan de hand van de conceptversie van deze vragenlijst is een proefinterview 
gehouden met een 15-jarige jongen. Naar aanleiding daarvan zijn enkele vragen aangepast qua 
bewoording om deze begrijpelijker te maken.  
 Alle interviews zijn afgenomen in september 2015. De geïnterviewde personen zijn adolescenten 
in de leeftijdscategorie van 16 tot 23 jaar. In totaal is aan 22 adolescenten om hun medewerking 
gevraagd. Twintig personen hebben tijdig aangegeven mee te willen werken aan een interview. Van 
de twee andere personen, die beide via Facebook zijn benaderd, gaf er één aan liever niet te willen 
deelnemen aan interviews. De ander wilde wel meewerken, maar zat op het moment dat de 
interviews werden afgenomen in het buitenland.  
 Bij het werven van respondenten is er specifiek op gelet dat het merendeel uit mannelijke 
respondenten zou komen te bestaan, aangezien vooral mannelijke adolescenten 
oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitscijfers, en dat alle leeftijden in de categorie van 16 tot 
en met 22 vertegenwoordigd zouden zijn. Vanwege een gebrek aan middelen om een representatieve 
steekproef via probability sampling te trekken, is gekozen voor een combinatie van convenience en 
snowball sampling.148 Van de twintig geïnterviewde respondenten zijn er vijf benaderd via Facebook, 
zes via bekenden, zes via sportschool Kiai-Sport te Den Haag en drie via reeds geïnterviewde 
respondenten. De interviews met de respondenten, die via Kiai-Sport en reeds geïnterviewde 
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148 Zie voor meer informatie Bijleveld 2007, p. 153, 156. 
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respondenten zijn geworven, zijn face-to-face afgenomen in de sportschool. De overige zijn 
telefonisch afgenomen. De interviews duurden gemiddeld vijftien tot twintig minuten.  
 Aan de respondenten is een combinatie van gesloten en open vragen gesteld. Deze vragen hebben 
achtereenvolgend betrekking op: percepties over de age-crime curve; percepties over verschillen 
tussen adolescenten en 23-plussers in mentale vermogens en oordeelsvermogen in het bijzonder; 
percepties over de leeftijd van volledige verantwoordelijkheid voor het gedrag na ervan in kennis te 
zijn gesteld dat de hersenen zich doorontwikkelen tot ongeveer het 23e jaar; percepties over 
strafrechtelijke leeftijdsgrenzen; percepties in verband met (hypothetische) persoonlijke ervaringen 
met het (jeugd)strafrecht; en achtergrondgegevens van de respondenten. De vragenlijst is te vinden 
in de bijlage bij dit onderzoek.  

 
4.3 Percepties van adolescenten in de praktijk  
 
4.3.1 Achtergrondgegevens van de respondenten 
De geïnterviewde adolescenten betreffen zestien jongens en vier meisjes die allemaal in Nederland 
zijn geboren. Hiervan wonen er twaalf in Den Haag. De overige acht zijn woonachtig in Delft, Leiden, 
Leiderdorp, Monster, Roosendaal, Utrecht, Voorhout en Zoetermeer.  
 Zoals gezegd vallen alle respondenten in de leeftijdscategorie van 16 tot 23 jaar. De geïnterviewde 
meisjes waren ten tijde van de interviews 17, 18, 19 en 21 jaar oud. Van de jongens was er één 16, 
waren er drie 17, twee 18, drie 19, één was 20 en er waren er drie 21 en drie 22 jaar oud.  
 Het merendeel van de respondenten is hoogopgeleid. Van de twintig respondenten hebben er drie 
een vmbo-diploma, vier een havo-diploma en negen een vwo- of gymnasiumdiploma in bezit. De 
overige vier, die alleen de basisschool hadden afgerond, volgden ten tijde van de interviews secondair 
onderwijs. Eén hiervan zat op het vmbo, één op de havo en twee deden vwo of gymnasium. Daarnaast 
volgde een van de respondenten die reeds een vmbo-diploma op zak had havo-onderwijs, de twee 
anderen met een vmbo-diplima volgden een mbo-opleiding. De vier respondenten met een havo-
diploma deden ten tijde van de interviews hbo. Van de adolescenten die in het bezit waren van een 
vwo- of gymnasiumdiploma volgden er zeven universitair onderwijs, volgde er één andersoortig 
onderwijs en deed er één geen vervolgopleiding. Op één na volgden alle respondenten ten tijde van 
de interviews dus een opleiding.  
 
4.3.2 Percepties over de age-crime curve  
Aan de respondenten is allereerst de vraag voorgelegd of zij hadden verwacht dat uit onderzoek blijkt 
dat jongeren van 16 tot 23 jaar oud vaker criminaliteit plegen dan personen van andere leeftijden. 
Een ruime meerderheid, zestien van de twintig, gaf aan dit onderzoeksresultaat wel verwacht te 
hebben. Van deze zestien wezen drie er wel op dat zij dit alleen verwachtten in het geval van kleine 
criminaliteit, zoals vernieling en winkeldiefstal. Zo zei een 19-jarig meisje: “In groepen jutten jongeren 
elkaar op. Ik kan het me wel voorstellen bij kleine dingen; dat ze roekelozer zijn. Bij professionele 
criminaliteit denk ik aan oudere mensen.” 
 Als belangrijkste redenen voor de oververtegenwoordiging van adolescenten in de 
criminaliteitscijfers werden beïnvloeding door foute vrienden en stoer willen doen (zeven keer), het 
opzoeken van risico’s (zeven keer) en mentale verschillen tussen adolescenten en 23-plussers (vijf 
keer) genoemd. Een 22-jarige jongen zei bijvoorbeeld: “Ja, vanwege minder langetermijndenken, zich 
vaker in een risicovolle situatie begeven, wat waarschijnlijker is door bijvoorbeeld het uitgaansleven en 
omdat ze (adolescenten) meer beïnvloedbaar zijn.” Een jongen van 18 jaar zei: “Jongeren hebben minder 
verantwoordelijkheidsgevoel en besef. Ze denken minder na en hebben minder levenservaring.” 
Tweemaal werd het hebben van meer vrijheid als reden aangedragen. Overige genoemde redenen 
waren: geld willen hebben, verveling, opvoeding en situatie, alcoholgebruik, hersenontwikkeling, uit 
willen dagen en een eigen mening willen vormen.  
 Van de vier jongeren wiens verwachting niet overeenkwam met het onderzoeksresultaat dachten 
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er twee dat een wat oudere groep juist verantwoordelijk zou zijn voor de meeste criminaliteit. 
Tweemaal werd ook genoemd dat zij in de praktijk niet ervoeren dat adolescenten van 16 tot 23 jaar 
de meeste criminaliteit plegen. Eén respondent, een 21-jarige jongen, had niet verwacht dat leeftijd 
een rol speelt bij criminaliteit.  
 
4.3.3 Percepties over verschillen in mentale vermogens en oordeelsvermogen 
Vervolgens is de respondenten gevraagd op welke vlakken adolescenten volgens hen mentaal 
verschillen van 23-plussers. Hierop gaf één respondent, een 17-jarige jongen, aan dat er niet per se 
verschillen zijn, maar dat juist de mensen rondom iemand van invloed zijn op hoe diegene denkt. De 
overige negentien waren wel van mening dat er mentale verschillen zijn tussen adolescenten en 23-
plussers. 
 Net als de voornoemde 17-jarige jongen wezen acht andere respondenten op het belang van de 
omgeving. Zij gaven wel aan dat adolescenten hier gevoeliger voor zijn dan 23-plussers, met name als 
het gaat om de invloed van (foute) vrienden en groepsdruk. Het meest genoemde verschil betrof 
echter impulsiviteit en daarbij het minder nadenken over het eigen handelen en de consequenties 
daarvan, te gemakkelijk denken en minder de ernst van dingen inzien. Dit werd vijftien keer genoemd.  
 Een ander verschil dat zes respondenten naar voren brachten, is het hebben van een andere 
mentale instelling in verband met de levensstijl van adolescenten die veelal afwijkt van die van 
volwassenen. Adolescenten leven meer in het moment en stellen andere prioriteiten. Verder zijn ook 
het nog zoekende zijn naar een eigen identiteit en een verminderd inzicht in hoe te handelen in 
verband met beperkte levenservaring belangrijk. Beide verschillen werden viermaal genoemd. Een 
17-jarige jongen antwoordde: “Ze (adolescenten) zijn impulsiever, hebben meer te maken met 
groepsdruk en hebben minder levenservaring. Als je ouder bent, weet je beter hoe je moet handelen.” 
 Overige genoemde verschillen zijn: een sterkere beïnvloeding door emoties en hormonen 
(driemaal genoemd); experimenteren, rebelleren en daardoor bereid zijn om meer risico’s te nemen 
(driemaal genoemd); minder verantwoordelijkheidsgevoel (driemaal genoemd); een meer 
afhankelijke opstelling (driemaal genoemd); en minder empathie (eenmaal genoemd). Zo was het 
antwoord van een 16-jarige jongen: “Ze (adolescenten) kunnen minder goed weerstand bieden aan 
emoties. Ze proberen dingen uit, zoeken de grenzen van het systeem op, hebben minder 
verantwoordelijkheidsgevoel, zijn afhankelijker en het gaat meer om de adrenaline, de kick. Er is ook 
peer pressure, het cool gevonden willen worden, en de identiteit is nog in ontwikkeling.” 
 Ook is de respondenten gevraagd of zij denken dat adolescenten even goed en weloverwogen 
beslissingen kunnen nemen als 23-plussers. De meningen hierover waren sterk verdeeld. Twaalf 
geïnterviewden antwoordden dat adolescenten dit minstens even goed kunnen. Hiervan gaven er 
acht aan dat er wat dit betreft geen verschil zit tussen adolescenten en volwassenen. “Ze 
(adolescenten) zijn capabel genoeg om erover na te denken”, antwoordde een 19-jarige jongen. Een 
jongen van 22 zei: “Volwassenen hebben wel meer ervaring, maar jongeren kunnen ook weloverwogen 
beslissingen nemen.” De overige vier vonden ook dat adolescenten even goed in staat zijn om 
beslissingen te nemen, maar benoemden hierin wel kleine verschillen. “Ze kunnen het wel, maar 
hebben meer tijd nodig. Ze kunnen niet meteen alle mogelijke uitkomsten bedenken”, antwoordde een 
21-jarige jongen. Een 18-jarige jongen zei: “Er is wel een verschil, maar jongeren maken niet per se 
slechtere keuzes. Wel vooral andere. Ze denken er wel goed over na, maar komen snel tot een ander 
antwoord." De acht respondenten die de vraag met ‘nee’ hadden beantwoord, refereerden 
voornamelijk aan de mentale verschillen die ze bij de voorgaande vraag hadden benoemd.  
  
4.3.4 Percepties over leeftijd en volledige verantwoordelijkheid 
Hierop volgend werden de respondenten ervan in kennis gesteld dat de hersenen zich 
doorontwikkelen tot ongeveer het 23e jaar. Vervolgens is de vraag gesteld vanaf welke leeftijd een 
gemiddeld persoon volgens hen volledig verantwoordelijk is voor zijn of haar gedrag, wanneer zij 
hierbij het doorontwikkelen van de hersenen in beschouwing nemen. 
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Hierop antwoordden zeven respondenten dat 18 jaar wat dit betreft een goede leeftijdsgrens is. Ze 
refereerden hierbij aan de wettelijke meerderjarigheidsgrens. Een jongen van 20 jaar zei: “Het is goed 
om wel ergens een grens te trekken voor overzicht en duidelijkheid. Als je volwassen bent volgens de wet, 
dan moet je ook die verantwoordelijkheid krijgen. Door die grens kun je je mentaal op die 
verantwoordelijkheid voorbereiden. Ouders ook.” Een 19-jarige jongen gaf als antwoord: “Achttien, 
want dat is de wettelijke grens van volwassenheid, maar als de hersenen dan nog niet volgroeid zijn, zou 
daarmee wel rekening gehouden moeten worden.” De leeftijden en opleidingsniveaus van deze zeven 
respondenten variëren overigens sterk, waardoor niet gezegd kan worden dat bijvoorbeeld alleen 
18-plussers voor deze leeftijdsgrens kozen.  
 Het op één na meest gegeven antwoord was 23 jaar. Vijf respondenten kozen deze leeftijdsgrens. 
Allen deden dit naar aanleiding van het gedragswetenschappelijke inzicht dat de hersenen zich 
doorontwikkelen tot ongeveer die leeftijd. Zo zei een 18-jarige jongen: “Drieëntwintig, in verband met 
die hersenontwikkeling en de levenservaring. Als ik dit niet wist, had ik voor 21 gekozen.” Een jongen 
van 22 jaar antwoordde: “Drieëntwintig, in verband met de hersenontwikkeling, maar 18 is de wettelijke 
leeftijdsgrens en het is niet reëel om die daadwerkelijk te verschuiven naar 23.” 
 Drie respondenten kozen voor een leeftijd tussen de 18 en de 23 jaar in; tweemaal werd voor de 
leeftijd van 21 gekozen en eenmaal voor de leeftijd van 20.  Zo vond een 17-jarige jongen: “Achttien is 
nog te jong in verband met die ontwikkeling, 21 is dan een tussenweg.” Een 20-jarige jongen zei: 
“Twintig. Dan ben je klaar met de middelbare school. Je hebt wat meer levenservaring. Vaak woon je op 
jezelf en je hebt meer eigen verantwoordelijkheden.” 
 Opvallend is dat er ook drie respondenten waren die voor een leeftijd onder de 18 jaar kozen. 
Deze drie waren zelf overigens allemaal meerderjarig en hoogopgeleid. Tweemaal werd de leeftijd 
van 16 genoemd en eenmaal die van 17. Een 18-jarig meisje was van mening: “Zestien. Wel vroeg; al 
op de middelbare school ben je je wel bewust van wat je doet.” Een 22-jarige jongen antwoordde: 
“Zeventien, maar eigenlijk moet je dat per geval of individu bekijken. De mate van verantwoordelijkheid 
lijkt me niet leeftijdsgebonden.” 
 Tot slot waren er twee antwoorden die erg afweken van de andere. Een 19-jarige jongen gaf de 
voorkeur aan de leeftijd van 27: “Dan ben je echt uit je jeugd. Je gaat rond die leeftijd minder uit. Je gaat 
je volwassen gedragen en bijvoorbeeld samen wonen.” Een 21-jarige jongen zei: “Nooit. Je hebt nooit de 
volledige controle. Biologische aspecten, zoals hormonen spelen een rol. Je kunt nooit helemaal volledig 
geïnformeerd zijn. Je kunt niet alles weten.” Hoewel 18 de meest gekozen leeftijdsgrens is, ligt de 
gemiddelde leeftijd, 20, die uit de antwoorden van de negentien respondenten, die een getal hebben 
genoemd, kan worden afgeleid hoger dan de wettelijke meerderjarigheidsgrens.  
 
4.3.5 Percepties over strafrechtelijke leeftijdsgrenzen 
Hierna is de respondenten een aantal vragen voorgelegd over strafrechtelijke leeftijdsgrenzen. Ten 
eerste is gevraagd vanaf welke leeftijd zij vonden dat een gemiddeld persoon als volwassene zou 
moeten worden berecht voor het plegen van een strafbaar feit. Hierbij werden kort de grootste 
verschillen tussen het jeugd- en volwassenenstrafrecht uitgelegd. 
 Ook bij deze vraag was 18 jaar de meest gekozen leeftijdsgrens. Twaalf van de respondenten 
noemden deze leeftijd. Allen refereerden hierbij aan de wettelijke ondergrens voor toepassing van 
het volwassenenstrafrecht. Zo redeneerde een 22-jarige jongen: “Achttien, want dat is de wettelijke 
grens, waarover goed nagedacht zou moeten zijn. Zelf heb ik er ook geen vervelende ervaringen mee 
gehad.” Een andere 22-jarige jongen zei: “Achttien is de wettelijke grens. Dat is de leeftijd waarop je 
rechten als volwassene krijgt. De rechter toetst de wet, maar kijkt ook naar de persoon.” Een jongen van 
17 jaar antwoordde: “Achttien, want dat is de leeftijd volgens de wet, waarop je ook veel 
verantwoordelijkheden krijgt. Je mag dan bijvoorbeeld ook auto gaan rijden.” “Achttien. Bijvoorbeeld 16 
is nog te jong en te speels. Vanaf 18 ben je wel oud en wijs genoeg om te weten dat sommige dingen niet 
kunnen. Twintig had ik net gekozen (als leeftijdsgrens voor volledige verantwoordelijkheid), maar 18 zit 
hier tussenin”, reageerde een 21-jarig meisje. 
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Zeven geïnterviewden kozen voor een leeftijdsgrens boven de 18. Zowel de leeftijd van 20 als van 21 
werd drie keer genoemd. “Vanaf 21 jaar heb je meer inzicht en levenservaring. Ik vind wel dat de 
straffen voor jongeren (jeugdsancties) vaak te mild zijn. Daarom kies ik hier voor 21 in plaats van 23”, 
antwoordde een jongen van 18 jaar. Een 20-jarige jongen zei: “Twintig. Dat is een middenweg tussen 
18 in verband met de wettelijke volwassenheid en rond de 23 in verband met de hersenontwikkeling.” 
Interessant zijn ook de reacties van twee jongens van respectievelijk 21 en 22 jaar oud. De eerste 
antwoordde: “Eenentwintig als je een grens moet trekken, maar eigenlijk is het beter om dit per geval 
te bekijken. Geen vaste leeftijd dus en kijken naar de gevolgen voor de samenleving en wat het beste is 
voor de samenleving.” De tweede antwoordde daarentegen: “Twintig. Er moet wel een grens zijn in 
verband met iedereen gelijk behandelen. Geen verschillende leeftijden hanteren. Wel moet de rechter 
rekening houden met de mate van verantwoordelijkheid. Niet per se alleen met de hersenontwikkeling, 
maar ook met omstandigheden zoals uit huis zijn en voor zichzelf kunnen zorgen.” 
 Bijzonder is dat de leeftijd van 23 nu slechts één keer werd genoemd. Een 19-jarig meisje zei: 
“Drieëntwintig in verband met de hersenontwikkeling of er moet een soort tussengroep zijn.” Ditmaal 
werd ook slechts één keer een leeftijdsgrens onder de 18 jaar genoemd. Een 16-jarige jongen vond: 
“Zestien in verband met het bewustzijn. Je moet op je 16e wel weten hoe je je moet gedragen.” 
 Zoals uit het voorgaande blijkt, was 18 jaar veruit de meest gekozen leeftijdsgrens. De gemiddelde 
leeftijd, 19 haar,  die uit de twintig antwoorden valt af te leiden, verschilt hier dan ook niet veel van, 
hoewel deze wel iets hoger ligt dan de wettelijke grens. Bijzonder is dat de meeste respondenten deze 
vraag anders beantwoordden dan de vraag over de leeftijdsgrens van volledige verantwoordelijkheid. 
Slechts vijf geïnterviewden kozen voor dezelfde leeftijd, acht kozen voor een jongere en zes voor een 
oudere leeftijd. De respondent die eerst ‘nooit’ had geantwoord, koos nu voor een leeftijdsgrens van 
21 jaar. 
 Bij de tweede vraag over strafrechtelijke leeftijdsgrenzen werd kort uitleg gegeven over de 
flexibiliteit rondom de leeftijdsgrens van 18 in het adolescentenstrafrecht. Hierop werd gevraagd in 
hoeverre de respondenten het eens waren met deze wetgeving, waarbij zij konden kiezen uit: geheel 
mee oneens; mee oneens; neutraal; mee eens; geheel mee eens.  
 Het merendeel van de respondenten bleek het in mindere of meerdere mate eens te zijn met de 
huidige Nederlandse wetgeving; zeven respondenten waren het ermee eens en vier waren het er zelfs 
geheel mee eens. Zo zei een 17-jarig meisje: “Mee eens: 16- en 17-jarigen zouden niet als volwassenen 
moeten worden gestraft. Voor de rest wel mee eens.” Een 21-jarige jongen antwoordde: “Geheel mee 
eens. Goed dat er uitzonderingsmogelijkheden zijn in bijzondere gevallen. De mate van besef verschilt 
per individu.” 
 Vijf van de geïnterviewden kozen voor ‘neutraal’ en vier waren het oneens met de flexibele 
leeftijdsgrens van het adolescentenstrafrecht. Een 19-jarige jongen zei bijvoorbeeld: “Neutraal, 16- en 
17-jarigen zouden niet als volwassenen moeten worden berecht. Te jong. Ze zijn sowieso nog 
minderjarig. Achttien als algemene grens lijkt me wel goed.” Een 21-jarig meisje antwoordde echter: 
“Neutraal. Uitzonderingen voor 16- en 17-jarigen zijn wel goed als ze dat besef hebben. Uitzonderingen 
voor 18- tot en met 22-jarigen vind ik niet goed, tenzij er geestelijk iets met ze is.” “Mee oneens”, 
antwoordde een 22-jarige jongen. “Ik ben het er wel mee eens dat onder omstandigheden volwassenen 
als minderjarigen worden berecht bij kleinere delicten, maar een absolute grens is het beste in verband 
met gelijke behandeling. Ik ben het oneens met 16- en 17-jarigen als volwassene berechten. Dat zou met 
een speciale regeling voor ernstige delicten via het jeugdrecht moeten kunnen.” Geen van de 
respondenten koos voor de optie ‘geheel mee oneens’.  
 Opvallend is dat acht respondenten aangaven het ermee oneens te zijn dat minderjarigen als 
meerderjarigen kunnen worden berecht. Drie respondenten waren het er juist mee oneens dat 
meerderjarigen als minderjarigen kunnen worden gestraft. De overige negen respondenten waren 
het eens met beide uitzonderingsmogelijkheden. 
 Tot slot is gevraagd wat de respondenten van het idee vonden om 16- tot 23-jarigen als aparte 
groep te berechten. Maar liefst vijftien geïnterviewden zagen dit als een verbetering van de huidige 
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wetgeving. “Goed idee in verband met die ontwikkeling”, was de reactie van een 17-jarige jongen. “Dat 
is een goed idee. Als je 18 bent en dus volwassen volgens de wet heb je niets om op terug te vallen. Een 
tussengroep is dan beter”, antwoordde een jongen van 19 jaar. Een 21-jarig meisje zei: “Goed idee om 
te letten op scholing en ontwikkeling, normen en waarden leren. Bij ernstige feiten moeten ze 
(adolescenten) wel in de gevangenis komen.” De reactie van een 22-jarige jongen was: “Wel mee eens. 
Tot en met 22 zouden jongeren op een meer vormende manier moeten worden bestraft. Goed om te 
onderzoeken of dit beter is. Gelet op de hersenontwikkeling is het wel gek dat de wettelijke grens 
middendoor is.” 
 Slechts drie respondenten zagen niets in dit idee. “De huidige wetgeving is beter; meer op maat. 
Beter dan een nieuwe categorie. Dan houdt je ook weer twijfelgevallen”, was bijvoorbeeld het antwoord 
van een 20-jarige jongen. Twee respondenten hadden een neutrale houding. Zo antwoordde een 22-
jarige jongen: “Geen idee. Er zijn maximumstraffen en rechters kunnen dus ook lichter straffen dan die 
maximumstraf.” 
 
4.3.6 Percepties in verband met (hypothetische) persoonlijke ervaringen 
De laatste twee contextuele vragen zijn gesteld om erachter te komen hoe de respondenten over 
strafrechtelijke leeftijdsgrenzen denken, wanneer zij hier persoonlijk mee te maken (zouden) hebben. 
Op de vraag of de respondenten in de periode vanaf hun 16e tot op het moment van het interview ooit 
een misdrijf hadden gepleegd, antwoordden er twaalf met nee. Twee wisten het niet zeker. Zo zei een 
17-jarige jongen: “Ik heb wel per ongeluk een straatsteen vernield samen met vrienden bij het skaten. 
We hebben toen een waarschuwing van de politie gehad.” Een 22-jarige jongen antwoordde: “Ik heb 
per ongeluk een keer niet betaald bij het tankstation. Daarvoor heb ik wel een kwitantie via de 
deurwaarder gehad: veel hoger dan het eigenlijke bedrag. Die heb ik wel netjes betaald.” In beide 
gevallen was achteraf bezien geen sprake van een misdrijf.  
 De overige vijf respondenten, vier jongens en één meisje, antwoordden (na doorvragen) met ja. 
Het meisje, een 18-jarige, bleek medeplichtig te zijn geweest aan graffiti spuiten (vernieling). Een 18-
jarige jongen bleek zelf weleens iets te hebben vernield en een 17-jarige jongen had een 
bibliotheekboek van twee euro meegenomen (diefstal). In geen van deze gevallen was sprake van een 
weloverwogen besluit geweest. Geen van allen was overigens voor het betreffende misdrijf ‘gepakt’. 
 Een 22-jarige jongen vertelde ook weleens iets te hebben vernield. Daarnaast was hij 
medeplichtig geweest aan vernieling en handel in verboden middelen. Ook hij was voor geen van deze 
delicten berecht. Op de vraag of hij vond dat het plegen van deze misdrijven weloverwogen besluiten 
waren, zei hij: “Nee, bij de zelf gepleegde vernieling was bijvoorbeeld alcohol van invloed.” Over de 
medeplichtigheid zei hij echter: “Ik vind het moeilijk om vrienden aan te geven of me te distantiëren.” 
 Een 21-jarige jongen bleek cannabis te gebruiken en te bezitten. Afhankelijk van de hoeveelheid 
die hij in bezit had, kan dit ofwel een overtreding ofwel een misdrijf zijn geweest. Op de vraag of dit 
een weloverwogen besluit was, reageerde hij met: “Ik zie het niet als iets strafbaars of iets slechts.” Ook 
hij was hier niet voor berecht. 
 Een jongen van 19 die ook met ja had geantwoord, bleek zich niet aan de leerplichtwet gehouden 
te hebben. Hoewel dit officieel een overtreding en geen misdrijf is, is zijn antwoord wel interessant. 
Het was geen weloverwogen besluit geweest en hij had er nu veel spijt van. Via Bureau Halt had de 
jongen een leerstraf en tien uur taakstraf gekregen. Hij vond dat op deze manier voldoende rekening 
was gehouden met zijn leeftijd: “Goed. Ik heb geen zware straf gekregen.”  
 Tot slot is de respondenten gevraagd in hoeverre zij vinden dat rekening moet worden gehouden 
met hun huidige leeftijd, wanneer zij in een hypothetisch geval berecht zouden worden voor een 
misdrijf en hoe dit tot uiting zou moeten komen. Zeven respondenten, allen 18-plussers, vonden dat 
zij op dezelfde manier bestraft zouden moeten worden als 23-plussers.  
 Acht geïnterviewden vonden echter dat weldegelijk rekening gehouden zou moeten worden met 
hun leeftijd. Een 16-jarige jongen gaf aan: “Ja, wel rekening mee houden. Kijken in hoeverre ik erover 
na heb gedacht en naar de invloed van vrienden om erbij te horen.” Een 19-jarig meisje zei: “Wel 
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rekening mee houden. Je hebt nog een heel leven voor je. Het moet geen belemmering zijn voor college, 
stage of werk. Het is belangrijk dat een positieve ontwikkeling niet belemmerd wordt.” De overige vijf 
kozen voor een middenweg: drie vonden dat dit vooral afhankelijk is van de omstandigheden van het 
geval en de ernst van het misdrijf en twee anderen, een 18- en een 21-jarige, waren van mening dat 
zij zelf wel op dezelfde manier als 23-plussers bestraft zouden moeten worden, maar dat dit niet voor 
alle jongvolwassen adolescenten geldt. Zo antwoordde een 21-jarige jongen: “Dat hangt af van het 
geval. Er moet wel rekening met de leeftijd worden gehouden bij minder ernstige dingen die typisch zijn 
voor jongeren.” Een jongen van 17 jaar zei: “Het ligt aan het feit. Straf is wel nodig. Bij een groter feit is 
psychologische of psychiatrische behandeling belangrijk: juist in de jongvolwassenheid vanwege die 
ontwikkeling.” 
 Van de dertien laatstgenoemde respondenten vonden er twee dat adolescenten lager gestraft 
zouden moeten worden dan 23-plussers, negen waren van mening dat zij vooral anders gestraft 
zouden moeten worden en twee kozen voor een combinatie van lager en anders straffen. Bijzonder is 
dat vijf respondenten erop wezen dat het vooral belangrijk is dat kleine delicten die jongeren plegen 
niet van invloed zijn op latere leeftijd. “Minder ernstige dingen moeten niet op hun strafblad komen”, 
zei een 17-jarige jongen. Een jongen van 22 zei: “Je moet nog wel een VOG (Verklaring Omtrent het 
Gedrag) kunnen krijgen.” Viermaal werd ook het belang van straffen gericht op heropvoeding en goede 
psychiatrische begeleiding genoemd. 
 
4.4 Percepties, implicaties en wet vergeleken 
Wanneer de hiervoor besproken percepties naast de gedragswetenschappelijke inzichten en de 
implicaties daarvan uit hoofdstuk 3 en het huidige Nederlandse adolescentenstrafrecht uit hoofdstuk 
2 worden gelegd, zijn er enkele interessante overeenkomsten en verschillen te benoemen.  
 Dat adolescenten in verhouding tot andere leeftijdsgroepen overmatig veel criminaliteit plegen, 
was voor de overgrote meerderheid van de respondenten geen verrassing. De percepties van de 
ondervraagden sluiten op dit punt goed aan bij de onderzoeksresultaten betreffende de age-crime 
curve en de leeftijdsgebondenheid van veel crimineel gedrag in de adolescentie. Ook de recentelijke 
focus op adolescentencriminaliteit in het Nederlandse strafrechtssysteem past hierbij. 
 Interessant is ook dat vrijwel alle ondervraagden te kennen gaven dat adolescenten op 
verschillende voor de strafrechtelijke verwijtbaarheid relevante vlakken mentaal verschillen van 23-
plussers. De door hen ervaren verschillen, zoals impulsiviteit, gevoeligheid voor omgevingsinvloeden 
en het nog zoekende zijn naar een eigen identiteit, komen sterk overeen met de inzichten uit 
gedragswetenschappelijk onderzoek. Het beschouwen van adolescenten als een aparte groep met een 
unieke set eigenschappen en een verminderde strafrechtelijke verwijtbaarheid lijkt wat dit betreft, 
gerechtvaardigd te zijn. 
 Desondanks waren de meningen over het oordeelsvermogen van adolescenten sterk verdeeld. 
Een ruime meerderheid van de ondervraagden vond dat adolescenten weldegelijk in staat zijn om 
even goed en weloverwogen beslissingen te nemen als volwassenen. Deze opvatting past eerder bij 
de huidige Nederlandse strafwetgeving, waarin er vanuit wordt gegaan dat 18-plussers in het 
algemeen over een volwassen oordeelsvermogen beschikken. Toch bleken slechts acht respondenten 
het idee te hebben dat adolescenten en volwassenen op dit gebied helemaal niet van elkaar 
verschillen. Op dit punt bleken de percepties van de meesten dus juist aan te sluiten bij het 
gedragswetenschappelijke inzicht dat het oordeelsvermogen van adolescenten nog in ontwikkeling 
is, wat relevant is voor de mate van strafrechtelijke verwijtbaarheid.  
 Verder kwam de leeftijd van 20 als leeftijdsgrens voor volledige verantwoordelijkheid naar voren 
als gemiddelde van alle gegeven antwoorden; hoger dan de wettelijke meerderjarigheidsgrens. De 
meest gekozen leeftijdsgrenzen waren die van 18, waarbij werd gerefereerd aan de wet, en 23 jaar, 
waarbij werd gewezen op de rijping van het brein. 
 Als benedengrens voor toepassing van het volwassenenstrafrecht werd de leeftijd van 18 veruit 
het meest gekozen. Bijzonder is het vertrouwen dat de ondervraagden toonden in deze leeftijdsgrens. 
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Eerder, in hoofdstuk 3, is immers gebleken dat deze geen steun vindt in gedragswetenschappelijk 
onderzoek. Negentien jaar kwam als gemiddelde van alle gegeven antwoorden uit de bus.  
 Gelet op de veel gekozen leeftijdsgrens van 18 is het niet vreemd dat de meerderheid van de 
respondenten het (volledig) eens was met de huidige Nederlandse wetgeving op dit punt. Iets minder 
dan de helft van de geïnterviewden was het ook eens met de bestaande flexibiliteit rondom deze 
leeftijdsgrens. Acht respondenten merkten nog wel in het bijzonder op dat minderjarigen niet als 
volwassenen berecht zouden moeten worden. Een perceptie die overeenstemt met de implicatie van 
gedragswetenschappelijk onderzoek dat minderjarigen in geen geval als volwassene veroordeeld 
zouden mogen worden en die tevens aansluit bij het VN-Kinderrechtenverdrag.  
 Nog opvallender is echter dat maar liefst vijftien ondervraagden het berechten van 16- tot 23-
jarigen als een aparte groep als een verbetering van de huidige wetgeving zagen. Dit sluit aan bij de 
implicatie dat adolescenten als een onderscheidende groep moeten worden gezien met een 
verminderde strafrechtelijke verwijtbaarheid. 
 Bij de vragen over persoonlijke ervaringen met het (jeugd)strafrecht bleek dat het voor veel 
respondenten niet geheel duidelijk is wanneer bepaald gedrag strafbaar is en wanneer niet, vooral bij 
medeplichtigheid en distantiëren. Voor het 18-jarige meisje was het bijvoorbeeld niet meteen 
duidelijk dat haar medeplichtigheid aan vernieling strafbaar was. Hetzelfde geldt voor de 22-jarige 
jongen die medeplichtig was aan handel in verboden middelen. 
 Uiteindelijk bleken vier respondenten daadwerkelijk betrokken te zijn geweest bij een misdrijf 
en één bij een overtreding met een Halt-afdoening tot gevolg. Hierbij ging het vooral om kleinere 
adolescentencriminaliteit, waarover niet goed was nagedacht en waarbij foute vrienden veelal een 
rol speelden: overtreding van de leerplichtwet, (medeplichtigheid aan) vernieling, diefstal en het 
gebruik en bezit van een verboden middel. Medeplichtigheid aan handel in verboden middelen kan 
als een ernstiger delict worden gezien, mede afhankelijk van het soort verboden middelen. Relevant 
is dat het hierbij om een student ging die wel wist wat er gaande was, maar zijn huisgenoten niet 
durfde aan te geven en de handel daarom toeliet in hun gemeenschappelijke huis. Alle genoemde 
delicten lijken dan ook aan te sluiten bij de gedragswetenschappelijke inzichten dat de meeste 
adolescentencriminaliteit leeftijdsgebonden is (licht en van voorbijgaande aard) en dat adolescenten 
bijzonder gevoelig zijn voor omgevingsinvloeden, wat impliceert dat juist daarop ingespeeld moet 
worden. 
 De 19-jarige jongen die de leerplichtwet had overtreden, had een leer- en taakstraf opgelegd 
gekregen door Bureau Halt. Halt-afdoeningen komen overigens niet in de justitiële documentatie te 
staan.149 De overige vier waren niet ‘gepakt’ voor de door hen gepleegde delicten. Mocht dat wel het 
geval zijn geweest dan had een eventuele berechting evenals een aantekening op de justitiële 
documentatie voor veel problemen kunnen zorgen op het gebied van stage en werk. Daarnaast zou 
een interventie met een pedagogisch karakter in deze gevallen passender zijn geweest dan een 
repressieve sanctie, hoewel drie van deze vier adolescenten 18-plussers waren.  
 Tot slot vond iets minder dan de helft van de 18-plussers dat zij dezelfde straf als 23-plussers 
zouden moeten krijgen, wanneer zij in een hypothetisch geval berecht zouden worden voor een 
strafbaar feit. Aangezien zij allen meerderjarig waren, zouden zij volgens het huidige 
adolescentenstrafrecht hoogstwaarschijnlijk ook daadwerkelijk als volwassene zijn berecht. De 
meeste ondervraagden, zowel 18-minners als 18-plussers, vonden echter dat de rechter weldegelijk 
rekening zou moeten houden met hun leeftijd. Dit past weer beter bij het gedragswetenschappelijke 
inzicht dat adolescenten als groep verminderd strafrechtelijk verwijtbaar zijn en daarom ook anders 
bestraft zouden moeten worden dan volwassenen.  
 Degenen die vonden dat (in bepaalde gevallen) wel rekening met de leeftijd gehouden zou moeten 
worden, gaven aan dat dit hoofdzakelijk tot uiting zou moeten komen in het op een andere manier 
bestraffen van adolescenten. In het bijzonder werden hierbij genoemd: heropvoeding, goede 

                                                           
149 Zie bijvoorbeeld Bentvelzen e.a. 2012. 
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psychiatrische begeleiding en het voorkomen dat de berechting voor kleine typische 
adolescentencriminaliteit van invloed is op een positieve ontwikkeling van de betreffende adolescent. 
Zo belemmert de weigering van een VOG, die nodig is voor een stage of baan, deze ontwikkeling teveel.  
Deze percepties sluiten eveneens aan bij twee andere implicaties van gedragswetenschappelijk 
onderzoek: inzetten op strafrechtelijke interventies met een pedagogisch karakter die bijdragen aan 
een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van de adolescent en meer aandacht voor psychiatrische 
problematiek.  
 
4.5 Deelconclusie 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het empirische deel van dit onderzoek geanalyseerd. De 
dataverzameling en het onderzoeksproces zijn besproken en de percepties van de geïnterviewde 
adolescenten zijn in kaart gebracht. Vervolgens is onderzocht in hoeverre die overeenstemmen met 
de implicaties van gedragswetenschappelijke inzichten over adolescenten voor hun rechtspositie 
betreffende hun strafrechtelijke verwijtbaarheid evenals met het huidige Nederlandse 
adolescentenstrafrecht.  
 Aan de hand van kwalitatieve analyses van twintig semi-gestructureerde interviews met 
adolescenten is rijke en gedetailleerde informatie verkregen. Hiervoor is gebruik gemaakt van een 
combinatie van convenience en snowball sampling, waarbij er in het bijzonder op is gelet dat alle 
leeftijden in de categorie van 16 tot en met 22 jaar vertegenwoordigd zouden zijn en dat het 
merendeel van de respondenten jongens zouden zijn. Wel dient te worden opgemerkt dat het grootste 
deel van de respondenten afkomstig is uit Den Haag en dat de meesten hoogopgeleid zijn. Gelet op de 
onderzoeksmethode hoeven de percepties van de respondenten echter niet representatief te zijn voor 
die van alle adolescenten in Nederland.  
 Uit de interviews blijkt dat de percepties van de geïnterviewde adolescenten op een aantal punten 
overeenstemmen met de huidige Nederlandse wetgeving als beschreven in hoofdstuk 2. De 
meerderheid van de ondervraagden vond dat adolescenten even capabele beslissers zijn als 
volwassenen. Zoals in hoofdstuk 3 is besproken, is het hebben van een volwassen oordeelsvermogen 
een belangrijke indicator voor het toekennen van (volledige) strafrechtelijke verwijtbaarheid. 
Daarnaast werd de leeftijd van 18 jaar door de meesten gekozen als leeftijdsgrens voor volledige 
verantwoordelijkheid. Ook gaf de meerderheid aan het eens te zijn met de leeftijd van 18 als 
benedengrens voor toepassing van het volwassenstrafrecht. In beide gevallen bleken de 
respondenten te vertrouwen op de bestaande wettelijke meerderjarigheidsgrens. Bijna de helft van 
de geïnterviewden was het ook eens met de bestaande flexibiliteit rondom de leeftijdsgrens van 18 
en iets minder dan de helft van de 18-plussers vond dat zij in een hypothetisch geval hetzelfde bestraft 
zouden moeten worden als 23-plussers.  
 De percepties van de respondenten kwamen echter op aanzienlijk meer vlakken overeen met de 
inzichten uit gedragswetenschappelijk onderzoek en de implicaties daarvan voor het Nederlandse 
(jeugd)strafrecht zoals besproken in hoofdstuk 3. De oververtegenwoordiging van adolescenten in de 
criminaliteitscijfers, die mede een speciale aanpak van deze leeftijdsgroep rechtvaardigt, was voor 
veruit de meeste respondenten geen verrassing. Ook vonden vrijwel alle ondervraagden dat 
adolescenten op verschillende voor de strafrechtelijke verwijtbaarheid relevante vlakken mentaal 
verschillen van 23-plussers. Hierbij is meermaals gewezen op de gevoeligheid van adolescenten voor 
omgevingsinvloeden. Hoewel een minderheid adolescenten als minder competente beslissers zag, 
vond het merendeel wel dat het oordeelsvermogen van adolescenten verschilt van dat van 
volwassenen. Daarnaast was de leeftijdsgrens van 23 voor volledige verantwoordelijkheid, gelet op 
de rijping van de hersenen, de op één na meest gekozen grens. Een aanzienlijk deel van de 
respondenten merkte ook op dat minderjarigen niet als volwassenen bestraft zouden moeten worden 
en het merendeel vond dat de rechter in een hypothetisch geval weldegelijk rekening met hun leeftijd 
zou moeten houden. Het meest bijzonder is echter dat verreweg de meeste ondervraagden er 
voorstander van waren om adolescenten van 16 tot 23 jaar als aparte groep te berechten.  
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Verder kwam naar voren dat het voor jongeren niet altijd duidelijk is welk gedrag precies strafbaar 
is, vooral als het om medeplichtigheid en distantiëren gaat. Een klein deel van de geïnterviewden 
bleek weleens iets strafbaars te hebben gedaan. Hierbij ging het, zoals gelet op de resultaten van 
gedragswetenschappelijk onderzoek in de verwachting lag, om niet goed overdachte, kleinere 
delicten die typisch zijn voor adolescenten en waarbij foute vrienden veelal een rol speelden. Ten 
slotte gaf de meerderheid van de respondenten aan dat adolescenten (onder omstandigheden) anders 
bestraft zouden moeten worden dan volwassenen. Vooral heropvoeding, goede psychiatrische 
begeleiding en een zo positief mogelijke ontwikkeling van de adolescent zouden hierbij voorop 
moeten staan. 
 Gelet op het voorgaande kan worden gezegd dat de geïnterviewde adolescenten over het 
algemeen veel vertrouwen tonen in de wettelijke meerderjarigheids- en strafrechtelijke grens van 18, 
hoewel deze geen steun vindt in gedragswetenschappelijk onderzoek. Desondanks ervaren de 
respondenten wel dat adolescenten op belangrijke vlakken voor de mate van strafrechtelijke 
verwijtbaarheid verschillen van volwassenen. Dit maakt dat de meesten ook aangeven dat de leeftijd 
als belangrijke factor moet worden meegewogen, vooral bij typische adolescentencriminaliteit. De 
invoering van een apart adolescentenstrafrecht zou volgens de meesten wel een verbetering van de 
huidige wetgeving zijn. Tot slot is het geen goede zaak dat er onder adolescenten onduidelijkheid 
heerst over wat precies strafbaar is en wat niet. Goede voorlichting, bijvoorbeeld via school, zou dit 
probleem (grotendeels) kunnen verhelpen. 
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5 Conclusie en aanbevelingen 
  
5.1 Inleiding 
Recente gedragswetenschappelijke inzichten over de adolescentie vormden de aanleiding voor de 
invoering van de Wet Adolescentenstrafrecht in 2014. Hiermee werd een meer effectieve 
strafrechtelijke aanpak beoogd, waarbij de ontwikkelingsfase van de jonge dader in beschouwing 
wordt genomen; ‘aanpak met perspectief’. Opvallend is dat hierbij is voorbijgegaan aan de voor 
strafrechtelijke aansprakelijkheid essentiële vraag over wat de implicaties van deze inzichten zijn 
voor de strafrechtelijke verwijtbaarheid van adolescenten. Evenmin is gekeken naar de percepties 
van adolescenten in de praktijk. Bijzonder aangezien zij de doelgroep vormen van het nieuwe 
adolescentenstrafrecht. Vandaar dat in dit onderzoek de volgende probleemstelling is onderzocht: 
Worden de implicaties van gedragswetenschappelijke inzichten over de adolescentie voor de 
rechtspositie van adolescenten, betreffende hun strafrechtelijke verwijtbaarheid, voldoende onderkend 
in het Nederlandse (jeugd)strafrecht en in hoeverre komen percepties van adolescenten in de praktijk 
overeen met deze implicaties en de wet?  
 In dit laatste hoofdstuk wordt de probleemstelling beantwoord. Hierbij worden de antwoorden 
op de deelvragen betrokken die eerder in de deelconclusies van de voorgaande hoofdstukken zijn 
gegeven. Aansluitend volgen wetgevings- en beleidsaanbevelingen evenals aanbevelingen voor 
verder onderzoek. 

 
5.2 Conclusie 
Ter beantwoording van de probleemstelling is allereerst ingegaan op de betekenis van 
strafrechtelijke verwijtbaarheid. In het Nederlandse (jeugd)strafrecht vormt zij een basisvoorwaarde 
voor strafrechtelijke aansprakelijkheid; geen straf zonder schuld. Hiervoor is een zekere mate van 
wilsvrijheid en daarmee toerekeningsvatbaarheid vereist.  Straf kan immers alleen worden opgelegd 
aan een dader die de capaciteit heeft om verantwoordelijkheid ofwel schuld te dragen voor zijn daden. 
 Vervolgens is onderzocht hoe de rechtspositie van adolescenten van 16 tot 23 jaar, betreffende 
hun strafrechtelijke verwijtbaarheid, in het Nederlandse (jeugd)strafrecht is geregeld. In Nederland 
worden minderjarigen verondersteld verminderd verwijtbaar te zijn. Voor jeugdigen van 12 tot 18 
jaar oud bestaat daarom een speciaal sanctierecht met een pedagogisch karakter dat milder is dan 
het volwassenenstrafrecht. Er wordt in de regel vanuit gegaan dat 18-plussers wel volledig capabel 
zijn om de verantwoordelijkheid voor hun daden te dragen. De leeftijd van 18 is dan ook een 
belangrijke, zij het enigszins flexibele, wettelijke scheidingslijn. 
 De Wet Adolescentenstrafrecht heeft verschillende gevolgen gehad voor de rechtspositie van 
adolescenten op het gebied van hun strafrechtelijke verwijtbaarheid. Sinds de invoering van deze wet 
in 2014 is het mogelijk om adolescenten tot 23 jaar, in plaats van tot 21 jaar, volgens het 
jeugdstrafrecht te berechten en zo rekening te houden met een verminderde verwijtbaarheid van de 
jongvolwassen dader. Daarnaast is het sanctiearsenaal voor jeugdigen verzwaard. Hierdoor kan 
repressiever worden opgetreden tegen 16- en 17-jarigen en oudere adolescenten op wie het 
jeugdsanctierecht wordt toegepast in verband met een geconstateerde verminderde verwijtbaarheid.  
Verder is de optie om 16- en 17-jarigen volgens het volwassenenstrafrecht te berechten, blijven 
bestaan, wat zorgelijk is aangezien het adolescentenstrafrecht hiermee op gespannen voet staat met 
het VN-Kinderrechtenverdrag. Ook samenplaatsing van minder- en meerderjarigen blijft vanuit dit 
oogpunt problematisch.  
 In de internationale mensen- en kinderrechten geldt de leeftijd van 18 als strikte leeftijdsgrens. 
Over de rechtspositie van jongvolwassen adolescenten wordt weinig uitleg gegeven. Waarborgen die 
samenhangen met een verminderde verwijtbaarheid van jongeren zijn alleen van toepassing op 18-
minners. Desalniettemin is er wereldwijd steeds meer aandacht voor het feit dat adolescenten nog in 
ontwikkeling zijn. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten lijkt een groeiende juridische consensus 
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te bestaan om niet alleen 16- en 17-jarige, maar ook jongvolwassen adolescenten steeds meer te zien 
als personen in ontwikkeling aan wie om die reden een mindere mate van verwijtbaarheid dient te 
worden toegekend. De ontwikkelingen in Nederland sluiten hierbij aan.    
 Hierna is gekeken welke implicaties gedragswetenschappelijke inzichten over de adolescentie 
hebben voor de rechtspositie van adolescenten, betreffende hun strafrechtelijke verwijtbaarheid. 
Bovendien is onderzocht in hoeverre deze implicaties zijn onderkend in het Nederlandse 
(jeugd)strafrecht. De adolescentie wordt gekenmerkt door tal van ontwikkelingen op cognitief, 
emotioneel, psychosociaal, neurologisch en hormonaal niveau. Jongeren tot ongeveer 23 jaar 
beschikken hierdoor over een nog vormbare identiteit en een onvolwassen oordeelsvermogen. Ook 
is de adolescentie de levensfase waarin mensen bijzonder kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van 
psychiatrische stoornissen. De oververtegenwoordiging van adolescenten in de criminaliteitscijfers 
is gerelateerd aan deze ontwikkelingen. Deze zijn immers van invloed op het gedrag en daarmee 
eveneens op de mate van strafrechtelijke verwijtbaarheid.  
 Deze gedragswetenschappelijke inzichten hebben verschillende implicaties die helaas slechts in 
geringe mate in het Nederlandse (jeugd)strafrecht zijn onderkend. Ten eerste is de unieke set 
eigenschappen waardoor de adolescentie wordt gekenmerkt er alle reden toe om adolescenten van 
16 tot 23 jaar als een onderscheidende groep met een verminderde strafrechtelijke verwijtbaarheid 
te beschouwen. De wettelijke grens van 18 vindt dan ook geen steun in gedragswetenschappelijk 
onderzoek en het berechten van 16- en 17-jarigen als volwassenen is hier al helemaal strijdig mee. 
Met de invoering van het adolescentenstrafrecht is de rechtspositie van jongvolwassen adolescenten 
wel enigszins verbeterd. Vanuit gedragswetenschappelijk perspectief is het immers een stap in de 
goede richting dat rechters tegenwoordig de mogelijkheid hebben om adolescenten tot 23 jaar 
volgens het jeugdstrafrecht te berechten. Daarnaast kan de benoeming van jongeren in deze 
leeftijdscategorie als aparte doelgroep voordelen meebrengen, bijvoorbeeld bij de uitwerking van het 
adolescentenstrafrecht in strafrechtelijk beleid.  
 Aangezien veel van de door adolescenten gepleegde criminaliteit leeftijdsgebonden is, is een 
tweede implicatie dat het belangrijk is om in te zetten op strafrechtelijke interventies met een 
pedagogisch karakter die bijdragen aan een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van de jongere. Het 
toegenomen repressieve karakter van het jeugdsanctierecht duidt daarom op een misinterpretatie 
van de gedragswetenschappelijke inzichten; het vindt geen steun in de mate van verwijtbaarheid die 
aan adolescenten als groep kan worden toegekend.  
 Ook blijkt psychiatrische problematiek vaak een belangrijke rol te spelen bij adolescenten die 
crimineel gedrag vertonen, wat impliceert dat herkenning en behandeling erg belangrijk zijn. Het 
Nederlandse strafrechtssysteem schiet op dit punt nog tekort.  
 Verder is gebleken dat adolescenten bijzonder gevoelig zijn voor omgevingsinvloeden en dan met 
name voor de invloed van vrienden. Een vierde implicatie is dan ook dat ingezet zou moeten worden 
op interventies die hierop inspelen. Het met het adolescentenstrafrecht beoogde inzetten op 
interventies gericht op het gezin en onderwijs is dan ook positief. De beoogde intensivering van het 
detineren van adolescenten druist echter in tegen dit gedragswetenschappelijke inzicht. Hetzelfde 
geldt voor samenplaatsing van minder- en meerderjarigen en jongvolwassenen en 23-plussers. 
 Ten slotte is in kaart gebracht in hoeverre de percepties van adolescenten in de praktijk 
overeenkomen met deze implicaties en de wet. Dit is gedaan aan de hand van kwalitatieve analyses 
van twintig interviews met adolescenten. Hieruit kwam naar voren dat de meesten wel vertrouwen 
hebben in de meerderjarigheidsgrens van 18 als strafrechtelijke benedengrens voor toepassing van 
het volwassenenstrafrecht. Ook waren de meeste geïnterviewden het eens met de bestaande 
flexibiliteit rondom deze leeftijdsgrens. Daarnaast vonden veel respondenten dat adolescenten even 
capabele beslissers zijn als volwassenen.  
 De percepties van de geïnterviewde adolescenten kwamen echter op veel meer vlakken overeen 
met de gedragswetenschappelijke inzichten en implicaties daarvan dan met de wet. De meesten 
hadden de oververtegenwoordiging van adolescenten in de criminaliteitscijfers wel verwacht. 
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Daarnaast ervoeren vrijwel alle geïnterviewden dat adolescenten op verschillende voor de 
strafrechtelijke verwijtbaarheid relevante gebieden mentaal verschillen van 23-plussers. De 
bijzondere gevoeligheid van adolescenten voor omgevingsinvloeden werd meermaals genoemd. Ook 
vond het merendeel van de geïnterviewden dat het oordeelsvermogen van adolescenten ten aanzien 
van het nemen van beslissingen verschilt van dat van volwassenen, hoewel dit volgens hen dus niet 
per se betekent dat adolescenten minder goed in staat zijn om weloverwogen beslissingen te nemen.  
 Verder vielen de gekozen leeftijdsgrenzen voor volledige verantwoordelijkheid en toepassing van 
het volwassenenstrafrecht gemiddeld wat hoger uit dan de wettelijke grens van 18. Een aanzienlijk 
deel van de respondenten merkte tevens op dat minderjarigen niet als volwassenen zouden moeten 
worden bestraft. Bovendien vonden de meesten, onder wie het merendeel van de 18-plussers, dat de 
rechter rekening zou moeten houden met hun leeftijd, wanneer zij in een hypothetisch geval berecht 
zouden worden voor het plegen van een strafbaar feit. De meerderheid vond eveneens dat 
adolescenten (onder omstandigheden) vooral anders bestraft dienen te worden dan volwassenen. 
Hierbij werden heropvoeding, goede psychiatrische begeleiding en een zo positief mogelijke 
ontwikkeling van de adolescent als belangrijkste aandachtspunten genoemd. Interessant is dat veruit 
de meeste respondenten er voorstander van waren om adolescenten van 16 tot 23 jaar als aparte 
groep te berechten. Zij zagen dit als een verbetering van de huidige wetgeving. Bijzonder, aangezien 
de leeftijdsgrens van 18 dan niet meer aan de orde zou zijn.  
 Opvallend is verder dat het voor veel respondenten niet altijd duidelijk is welk gedrag precies 
strafbaar is, vooral als het om medeplichtigheid en distantiëren gaat. Uiteindelijk bleek een klein 
aantal geïnterviewden weleens een misdrijf te hebben gepleegd. Daarnaast was er één adolescent die 
wegens een overtreding van de leerplichtwet een Halt-afdoening had gekregen. In lijn met de 
gedragswetenschappelijke inzichten ging het bij deze jongeren om niet goed overdachte, kleinere 
delicten die typisch zijn voor adolescenten en waarbij de invloed van vrienden veelal een rol speelde. 
 Er kan dus worden geconcludeerd dat de implicaties van gedragswetenschappelijke inzichten 
over de adolescentie onvoldoende zijn onderkend in het Nederlandse (jeugd)strafrecht. Daarnaast 
blijken de percepties van adolescenten in de praktijk in grotere mate overeen te komen met deze 
gedragswetenschappelijke inzichten en implicaties dan met de wet. Het is weliswaar prijzenswaardig 
dat er bij het opstellen van nieuwe wetten rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen op 
andere wetenschappelijke gebieden, maar dit moet wel op een doeltreffende manier gebeuren. Het 
recentelijk ingevoerde adolescentenstrafrecht is niet wat het beloofde te zijn; de ontwikkelingsfase 
van jonge daders wordt immers niet bij iedere nieuwe regel even goed in beschouwing genomen. De 
gedragswetenschappelijke inzichten en hun implicaties zijn niet goed geïnterpreteerd. Desondanks 
is alleen al de onderkenning dat adolescenten, met inbegrip van jongvolwassenen, nog op 
verschillende voor de strafrechtelijke verwijtbaarheid relevante vlakken in ontwikkeling zijn, wel een 
stap in de goede richting. Dit geldt eveneens op internationaal niveau. Hopelijk vormt deze 
onderkenning een stimulans om zowel in het internationale recht als via strafrechtelijk beleid verdere 
invulling te geven aan gedragswetenschappelijke inzichten over de adolescentie.  
 
5.3 Aanbevelingen 
Naar aanleiding van dit onderzoek wordt een aantal aanbevelingen gedaan. Ten eerste wordt 
aanbevolen om de wettelijke mogelijkheid om 16- en 17-jarigen volgens het volwassenenstrafrecht 
te berechten, af te schaffen en 18 jaar als strikte ondergrens te hanteren. Deze uitzonderingsregel is 
immers niet alleen strijdig met internationaal recht, maar eveneens met de inzichten uit recent 
gedragswetenschappelijk onderzoek.  
 Hoewel in dit onderzoek naar voren is gekomen dat het vanuit gedragswetenschappelijk 
perspectief beter zou zijn om de leeftijd van 23 als ondergrens voor toepassing van het 
volwassenenstrafrecht te hanteren en om 16- tot 23-jarigen als aparte groep te berechten, wordt dit 
voor nu als een nog te grote verandering van het Nederlandse strafrechtssysteem gezien. Daarnaast 
kan een verschuiving van de strafrechtelijke leeftijdsgrens van 18 naar 23 gevolgen meebrengen voor 
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de rechtspositie van jongvolwassenen op andere rechtsgebieden. Andere rechten en plichten die een 
18-jarige vanwege zijn meerderjarigheid verkrijgt, komen daarmee immers in het gedrang. Het is de 
vraag of dit wenselijk is. Wel wordt, mede naar aanleiding van de afgenomen interviews, aangeraden 
om de leeftijd van jongvolwassen daders als belangrijke factor bij de straftoemeting mee te nemen. 
De verruiming van de mogelijkheid om jongvolwassenen tot 23, in plaats van tot 21 jaar, 
jeugdstrafrechtelijk te berechten, is wel een goede ontwikkeling. 
 Gelet op de leeftijdsgebondenheid van veel door adolescenten gepleegde criminaliteit en het 
belang van een zo goed mogelijke ontwikkeling van de jongere wordt tevens aangeraden om de Halt-
afdoening ook mogelijk te maken voor jongvolwassenen tot 23 jaar die voor het eerst met het 
strafrecht in aanraking komen in verband met een minder ernstig delict. De jongvolwassene wordt 
zo wel gestraft, maar er wordt voorkomen dat een eerste, weinig betekenend delict in de justitiële 
documentatie komt te staan wat de jongere kan belemmeren bij het vinden van een stage of baan. 
 Ten derde is het aanbevelenswaardig om een goede psychiatrische diagnostiek en behandeling 
van adolescenten die met het strafrechtsysteem in aanraking komen te stimuleren en om 
(jeugd)officieren en (jeugd)rechters van een zekere psychiatrische basiskennis te voorzien. 
Daarnaast wordt aanbevolen om de mogelijkheid tot omzetting van een PIJ-maatregel in een TBS af 
te schaffen en op een andere wijze, bijvoorbeeld via de BOPZ, een oplossing te zoeken voor het 
probleem van uitbehandelde PIJ-ers die nog niet klaar zijn voor terugkeer in de maatschappij. 
 Ten vierde is het aan te raden om in te zetten op interventies gericht op de omgeving van de 
criminele adolescent en om het detineren van adolescenten zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom 
wordt aanbevolen om rechters niet langer in hun vrijheid tot het opleggen van een taakstraf te 
beperken als dit naar hun oordeel het beste is voor de betreffende verdachte. Vanuit 
gedragswetenschappelijk perspectief is ook de met het adolescentenstrafrecht ingevoerde time-out 
bij een GBM onvoordelig. Daarom wordt aanbevolen om ook deze optie af te schaffen. Verder wordt, 
in verband met het probleem van samenplaatsing, voorgesteld om minder- en meerderjarigen en 
jongvolwassenen tot 23 jaar en 23-plussers in verschillende justitiële inrichtingen of op zijn minst op 
aparte afdelingen te plaatsen. 
 Ten vijfde wordt ter preventie van strafbaar gedrag aangeraden om te investeren in goede 
voorlichting van adolescenten over welk gedrag strafbaar is, waarbij in ieder geval aandacht wordt 
besteed aan medeplichtigheid en distantiëren. Deze voorlichting kan bijvoorbeeld als vast onderdeel 
van het lesprogramma op middelbare scholen worden aangeboden; bij voorkeur wel zo vroeg 
mogelijk. 
 Tot slot is verder onderzoek wenselijk. Dit onderzoek heeft een kritische reflectie geboden op het 
Nederlandse adolescentenstrafrecht aan de hand van een multidisciplinaire analyse. Omdat de 
middelen voor empirisch onderzoek beperkt waren, is het aan te raden om uitgebreider onderzoek 
te doen naar de percepties van adolescenten, waarbij bijvoorbeeld ook de percepties van 
veroordeelde adolescenten in beschouwing kunnen worden genomen. Niettemin kan dit onderzoek 
als basis dienen voor verder onderzoek naar de formele rechtspositie van adolescenten in Nederland 
en de effectiviteit van aan adolescenten opgelegde strafrechtelijke interventies. Bovendien kan het 
als een startpunt worden beschouwd voor verder onderzoek naar de rechtspositie van adolescenten 
betreffende hun strafrechtelijke verwijtbaarheid in andere rechtssystemen en in de internationale 
mensen- en kinderrechten.  
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Bijlage: Interviewvragenlijst 



 

 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

 

 

 

1. Introductie 

Dank je voor je medewerking aan dit onderzoek. Aan de hand van interviews onderzoek ik hoe 

jongeren van 16 tot en met 22 jaar oud aankijken tegen de mate van verantwoordelijkheid die 

leeftijdsgenoten hebben voor door hen gepleegde criminaliteit. Daarnaast onderzoek ik wat de 

mening van jongeren uit deze leeftijdsgroep is over de manier waarop leeftijdsgenoten in 

Nederland door de rechter kunnen worden bestraft. Vandaar dat ik je graag een aantal vragen wil 

stellen. Het interview duurt ongeveer vijftien minuten. Je antwoorden zullen anoniem worden 

verwerkt. Neem rustig de tijd voor het beantwoorden van de vragen en bedenk dat je antwoorden 

niet fout kunnen zijn. Het gaat om jouw mening.  

 

2. Contextuele vragen  

Uit onderzoek blijkt dat jongeren van 16 tot en met 22 jaar oud vaker criminaliteit plegen dan 

personen van andere leeftijden.  

 

Vraag 1a: Had je dit onderzoeksresultaat verwacht?  

o Ja 

o Nee  

Vraag 1b: Waarom wel / niet? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Interviewvragenlijst 

Datum interview: ………………………………………………………………………………………………………..................... 

Plaats interview: …………………………………………………………………………………………………………………….... 

Overige opmerkingen t.a.v. de interviewsituatie: ……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 



 

 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

 
 

Vraag 2: Op welke vlakken denk je dat jongeren van 16 tot en met 22 jaar oud mentaal verschillen 

van 23-plussers? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vraag 3a: Denk je dat jongeren van 16 tot en met 22 jaar oud even goed en weloverwogen 

beslissingen kunnen nemen als volwassenen van 23 jaar en ouder? 

o Ja 

o Nee  

Vraag 3b: Waarom wel / niet? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Uit onderzoek blijkt ook dat de hersenen zich doorontwikkelen tot en met ongeveer het 22e jaar.  

 

Vraag 4a: Als je dit in beschouwing neemt, vanaf welke leeftijd vind jij dan dat een gemiddeld 

persoon volledig verantwoordelijk is voor zijn of haar gedrag? 

……….. jaar 

Vraag 4b: Waarom vanaf die leeftijd? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vraag 5a: Vanaf welke leeftijd vind jij dat een gemiddeld persoon als volwassene zou moeten 

worden berecht voor het plegen van een strafbaar feit? 

……….. jaar 

Vraag 5b: Waarom vanaf die leeftijd? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

 
 

In Nederland worden 16- en 17-jarigen normaal gesproken als minderjarige berecht en 18-

plussers als volwassene. In bijzondere gevallen kunnen 16- en 17-jarigen ook als volwassene 

worden berecht en 18- tot en met 22-jarigen als minderjarige.  

 

Vraag 6a: In hoeverre ben je het eens met deze wetgeving? 

o Geheel mee oneens 

o Mee oneens 

o Neutraal 

o Mee eens 

o Geheel mee eens 

Vraag 6b: Waarom? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vraag 7: Wat vind je van het idee om 16- tot en met 22-jarigen als aparte groep te berechten? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vraag 8a: Heb je in de periode vanaf je 16e tot nu toe ooit zelf iets gedaan wat niet mag? 

(Bijvoorbeeld winkeldiefstal, mishandeling of vernieling. Een overtreding zoals door rood fietsen 

telt niet mee.) 

o Ja 

o Nee (ga verder naar vraag 9) 

Vraag 8b: Wat deed je precies? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vraag 8c: Vind je dat dat toen een weloverwogen besluit was?  

o Ja 

o Nee  

o Anders, namelijk………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

 
 

Vraag 8d: Ben je daarvoor berecht? 

o Ja 

o Nee (ga verder naar vraag 9) 

o Anders, namelijk………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Vraag 8e: In hoeverre vind je dat de rechter bij die berechting(en) voldoende rekening heeft 

gehouden met je leeftijd? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vraag 9a: Stel dat je, in een hypothetisch geval, (opnieuw) berecht zou worden voor een strafbaar 

feit, in hoeverre vind je dan dat de rechter rekening moet houden met je leeftijd? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vraag 9b: Hoe zou dat volgens jou tot uiting moeten komen? (Meerdere antwoordmogelijkheden.) 

o Op dezelfde manier bestraffen als 23-plussers 

o Lager straffen dan 23-plussers 

o Anders straffen dan 23-plussers 

o Anders, namelijk……………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Achtergrondgegevens  

Vraag 10: Wat is je leeftijd? 

……….. jaar 

 

Vraag 11: Wat is je woonplaats? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Vraag 12: Waar ben je geboren? 

Plaats:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Land:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Vraag 13a: Volg je momenteel een opleiding? 

o Ja 

o Nee (ga verder naar vraag 14) 

Vraag 13b: Welke opleiding volg je?  

o Basisschool / speciaal onderwijs 

o Vmbo 

o Havo 

o Vwo / gymnasium 

o Mbo 

o Hbo 

o Universiteit 

o Anders 

 

Vraag 14: Wat is de hoogste opleiding die je hebt afgerond? 

o Geen opleiding 

o Basisschool / speciaal onderwijs 

o Vmbo 

o Havo 

o Vwo / gymnasium 

o Mbo 

o Hbo 

o Universiteit 

o Anders 

 

Vraag 15: Wat is je geslacht?  

o Man 

o Vrouw 

 

5. Afsluiting 

Dit is het einde van het interview. Hartelijk dank voor je medewerking. 
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