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Bij jeugdstrafrecht nadruk op opvoedkundige aanpak Beroepscommissie RSJ:

moordenaar Theo van Gogh
Adolescentenstrafrecht biedt moet uit EBI
mogelijkheid tot maatwerk
Hans Schepers
Maastricht - In de studio van het NOS Journaal vond op eind januari vorig jaar om acht uur een gijzeling
plaats. De twintigjarige dader heeft met een vuurwapen op primetime op de nationale televisie een persoon
gegijzeld. Zijn advocaat had de rechter gevraagd het adolescentenstrafrecht toe te passen, omdat volgens
de deskundigen ‘de persoonlijkheid van de verdachten nog niet is uitgerijpt en nog typische kenmerken van
adolescentie laat zien.’ Oftewel: hij is nog niet volwassen. De rechtbank en het gerechtshof gaan niet mee in dit
verweer en dat heeft grote gevolgen voor deze jeugdige. Hij wordt in hoger beroep onder meer veroordeeld
tot veertig maanden gevangenisstraf. Dit had met toepassing van het adolescentenstrafrecht niet gekund.
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Den Haag – Smokkelwaar als drugs
en mobiele telefoons zijn in grote hoeveelheden beschikbaar in de bajesen.
Dat blijkt uit documentatie over vele
honderden vondsten in de jaren 20122016. Ze zijn op verzoek van het ANP blijkt dat verboden waren alom aanwevrijgegeven door de Dienst Justitiële
zig zijn. In de Penitentiaire Inrichting
Rotterdam – Gedetineerden van de Schie in Rotterdam
Inrichtingen (DJI). De inrichtingen zijn Vught en de voormalige Bijlmerbajes
zetten zich in voor kinderen met kanker. Dat doen ze
niet verplicht de vondsten te registrezijn de afgelopen jaren alleen al enkele

door een evenement op touw te zetten.
ren. Daardoor bestaat er geen compleet honderden vondsten geregistreerd.
Het Kikateam van de Schie roept alle andere gevanbeeld. Maar uit de overzichten die
Vaak gaat het dan softdrugs, maar
genissen op om zich aan te sluiten bij die geweldige
sommige inrichtingen wel bijhouden,
soms ook om heroïne en cocaïne.
initiatief. Een initiatief dat mogelijk een kleine bijdrage
kan leveren voor een mooie kankervrije toekomst voor
kinderen. Alle contacten lopen via: M.C. Boom (A106),
R.J. Proveniers (A107) en L. Soares (A104), PI de Schie,
Prof. Jonkersweg 7, 3041 JL Rotterdam

BURGER KAN GOED ZONDER
HOGERE MACHTEN

Veel drugs en mobiele telefoons
in bajesen

Oproep Kikateam de Schie voor strijd tegen
kinderkanker

Een kunstwerk, tekening,
songtekst of gedicht
gemaakt?
Stuur het op naar Bonjo.
Een grote kans dat het in
de krant komt.
mr. H. van Asselt (Henk)
strafrechtadvocaat

mr. M. Broere (Mark)
strafrechtadvocaat
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