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Uw kenmerk: LV-08/0042 uw brief: 21-10-2008  Ons kenmerk: RvA 227-08 

 
Onderwerp: Ontwerp-landsverordening houdende  

vaststelling van een nieuw Wetboek  

van Strafrecht van Aruba               

 Oranjestad, 8 april 2009 

           

Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-

landsverordening houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafrecht van 

Aruba, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten.  

  

1. Algemeen 

 

1.1 Met het onderhavige ontwerp wordt de vaststelling van een nieuw Wetboek van 

Strafrecht beoogd. Dit initiatief wordt gemotiveerd met de stelling dat het vigerende 

strafrecht sterk is verouderd en de internationale ontwikkelingen alsmede verdrags-

verplichtingen tot de opstelling van een geheel nieuw wetboek nopen.
1
   

De Raad kan deze opvatting onderschrijven doch wil er op wijzen dat aan de 

keuze voor een geheel nieuw ontwerp met name voor de memorie van toelichting 

consequenties zijn verbonden. Het ontwerp moet worden beschouwd als de basis voor de 

strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en dient derhalve te zijn voorzien, mede 

met het oog op de wetsgeschiedenis en de uitvoeringspraktijk, van een inhoudelijk 

zelfdragende memorie van toelichting.  

In dit kader acht de Raad de voorgestelde opzet van de memorie van toelichting 

inhoudende dat slechts de veranderingen ten opzichte van het huidige Arubaanse 

Wetboek van Strafrecht of het Nederlandse Wetboek van Strafrecht zullen worden 

toegelicht, ontoereikend. Het vigerende Arubaanse Wetboek van Strafrecht zal bij 

invoering van het ontwerp immers komen te vervallen. Tevens is de kans niet 

ondenkbeeldig dat de toekomstige rechtsontwikkeling op strafrechtelijk gebied in Aruba 

verschillen te zien zal geven met de Nederlandse rechtsontwikkeling terzake. De Raad 

acht het mede met het oog op de uitvoeringspraktijk ongewenst dat voor de toelichting op 

een bepaald artikel in het ontwerp de memorie van toelichting van een in een ander land 

van het Koninkrijk geldend Wetboek van Strafrecht dient te worden geraadpleegd. De 

veelvuldig voorkomende verwijzingen in de memorie van toelichting naar het 

Nederlandse, Nederlands-Antilliaanse of het vigerende Arubaanse Wetboek van Straf-

recht alsmede vakliteratuur acht de Raad slechts dienstig indien dit de totstandkoming of 

toepassing van een bepaald artikel expliciteert en derhalve complementair is aan de 

beschrijving van de inhoud van het artikel.   
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1.2 De Raad constateert dat in het ontwerp verschillende in delictsomschrijvingen 

opgenomen opzetvormen worden geherdefinieerd met het doel de toepassing van de 

rechtsfiguur van de voorwaardelijke opzet mogelijk te maken dan wel uit te sluiten. Het 

betreft hier een rechtsfiguur die in de jurisprudentie volledig is uitgekristalliseerd. Uit het 

oogpunt van de interne wetssystematiek ware een definitie van het begrip voorwaardelijk 

opzet in het ontwerp op te nemen (bijvoorbeeld in Titel XI van het ontwerp). 

 

1.3 Het ontwerp voorziet in een herijking van de straffen. Voor wat betreft de 

strafmaat is aangesloten bij het Nederlandse Wetboek van Strafrecht en niet bij die van de 

Nederlandse Antillen.
2
 De reden voor deze keuze wordt echter in de memorie van 

toelichting niet nader gemotiveerd. De Raad acht het wenselijk dat inzicht wordt 

verschaft in de beweegredenen die tot deze keuze hebben geleid temeer vanwege het feit 

dat op voorhand verwacht zou kunnen worden dat terzake de strafmaten, mede uit het 

oogpunt van concordantie, aangesloten kan worden bij die opgenomen in het Nederlands-

Antilliaanse Wetboek van Strafrecht. De Raad neemt aan dat de keuze om niet bij dit 

wetboek aan te sluiten zijn grondslag vindt in verschillen tussen het Arubaanse en 

Nederlands-Antilliaanse criminaliteitsbeeld en beveelt aan hieromtrent een beschouwing 

op te nemen in de memorie van toelichting. 

 

1.4 De Raad constateert dat in de memorie van toelichting de op grond van artikel 6, 

van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72) voorgeschreven financiële 

paragraaf ontbreekt. De Raad begrijpt dat de financiële consequenties van het omvang-

rijke pakket van uitvoeringsmaatregelen die ten gevolge van het ontwerp dienen te 

worden gerealiseerd, thans niet in volle omvang kunnen worden weergegeven. Het zou 

echter wel mogelijk moeten zijn om de elementen uit het ontwerp die tot kostenverhoging 

zullen gaan leiden te identificeren en deze vervolgens te groeperen en op te nemen in een 

separate paragraaf van de memorie van toelichting. Dit ter verhoging van de inzich-

telijkheid terzake de financiële gevolgen van het ontwerp. Vervolgens zou in de memorie 

van toelichting bij de van regeringswege te entameren verordening waarbij het onderha-

vige ontwerp wordt ingevoerd
3
 een volledige financiële paragraaf overeenkomstig artikel 

6, van de Comptabiliteitsverordening 1989 kunnen worden opgenomen. 

 

2. Bijzondere bepalingen voor jeugdige personen 

 

2.1 De introductie van een nieuw jeugdstrafrecht vormt wel de belangrijkste 

vernieuwing die met het onderhavige ontwerp wordt beoogd. De Raad onderschrijft de 

opvatting dat uit het oogpunt van een effectieve en verdragconforme jeugdstraf-

rechtspleging het vigerende jeugdstrafrecht niet voldoet.  

Voor het onderhavige voorstel is nauwe aansluiting gezocht bij het Nederlandse 

jeugdstrafrecht. Daarmee wordt weliswaar tegemoetgekomen aan het concordantie-

beginsel binnen het Koninkrijk, het is echter de vraag - gezien de enorme verschillen 

tussen de huidige en de beoogde voorzieningen en kwaliteit van de jeugdstrafrechts-

pleging en de daarbinnen functionerende instanties - of dit (op kortere termijn) voor 

Aruba realistisch is. De Raad heeft in dit verband geconstateerd dat de toelichting hier-

omtrent geen uitsluitsel geeft en dat deze ontoereikend is.
4
 Naast deze vraag van de 

uitvoerbaarheid van het Nederlandse stelsel hier te lande, is in januari 2009 zowel door 
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3
 Zie artikel 3.11.1 

4
Zie in dit verband tevens opmerking 1.4: ook ten aanzien van de realisatie van het nieuwe jeugdstrafrecht 

ontbreekt een financiële paragraaf. 
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de Committee on the Rights of the Child (CRC)
5 

en de Europese Commissaris voor de 

Rechten van de Mens
6
 kritiek geuit op de Nederlandse jeugdstrafrechtspleging. De Raad 

acht het van belang dat met deze kritiek ten aanzien van het onderhavige voorstel 

rekening wordt gehouden. In dit verband wil de Raad tevens opmerken dat het hem 

bevreemdt dat in de toelichting geen aandacht is geschonken aan de (bindende) 

internationale doelstellingen van en normen voor de jeugdstrafrechtspleging (zie opmer-

king 2.4 voor een overzicht) en op welke wijze hieraan met het onderhavige ontwerp 

uitvoering wordt gegeven. In het navolgende zal de Raad op bovenstaande punten ingaan. 

 

2.2 De Raad heeft geconstateerd dat in de toelichting een visie op het jeugdstrafrecht 

ontbreekt. Wat de ‘modernisering’ van het jeugdstrafrecht inhoudt, wordt niet toegelicht. 

Evenmin is aangegeven hoe aan het pedagogisch karakter – dé legitimatie voor een apart 

strafrecht voor jeugdigen – inhoud wordt gegeven. In de internationale verdragen en 

aanbevelingen wordt vooral de nadruk gelegd op de preventie van probleemgedrag van 

kinderen en jongeren: gerechtelijke sancties dienen een uiterste middel te zijn (ultimum 

remedium). De visie en het beleid ten aanzien van de jeugdstrafrechtspleging dienen 

derhalve onderdeel te zijn van een integraal jeugdbeleid gericht op preventie.
7
 

Er wordt in de toelichting daarentegen vooral nadruk gelegd op het feit dat met de 

voorgestelde regeling de mogelijkheden om strafbare gedragingen gepleegd door 

jeugdigen aan te pakken en te bestraffen aanzienlijk wordt vergroot. In dit verband wil de 

Raad erop wijzen dat ook aan de aanpak en bestraffing van strafbare gedragingen door 

jongeren een verdragsconforme visie ten grondslag dient te liggen. Hieromtrent is in de 

Nederlandse literatuur gesteld: 
‘Voor een sanctie op maat – dat wil zeggen een sanctie die enerzijds met eerbiediging van de 

algemene rechtswaarborgen gericht is op verbetering van de jeugdige dader, aangepast is aan 

diens beperkte gezichtskring en terugdringing van recidive beoogt en anderzijds recht doet 

aan vergelding van de normschending – is vooral nodig dat de bij de jeugdcriminaliteit 

betrokken instanties zoals lokale overheid, onderwijsinstellingen, (jeugd)politie, raad voor de 

kinderbescherming, (jeugd)officier van justitie, (jeugd)advocatuur, (jeugd)rechter, jeugd-

reclassering, gezinsvoogdij-instellingen en justitiële inrichtingen van jeugdbescherming – 

samen met de jeugdige, diens ouders en waar mogelijk het slachtoffer – komen tot een 

samenhangende op het jeugdige individu en diens omstandigheden afgestemde afhandeling 

van diens strafbaar gedrag. Gerechtelijke sancties dienen daarbij ultimum remedium te 

blijven. Op deze wijze kan worden bereikt dat, zoals artikel 17 van de Beijing Rules
8
 voor-

schrijft, de sanctie steeds in verhouding te staan tot de ernst van het feit, de persoonlijke om-

standigheden en behoeften van de jeugdige en de behoeften van de maatschappij.’
9
 Op deze 

wijze kunnen criminele jeugdigen weer tot kansrijke burgers van de samenleving worden 

gemaakt.’
10

 

De Raad beveelt aan in de toelichting vooral ook aan te vullen met de doelstellingen en 

legitimatie van het vernieuwde jeugdstrafrecht. 

 

                                                 
5
 Zie: CRC/C/NLD/CO/3 dd. 30 januari 2009. 

6
 Report by the Commissioner for Human Rights on his visit to the Netherlands. For the attention of the 

Committee of Ministers and the Parliamentary Assembly, dd. 1-3-2009. CommDH(2009)2 
7
 Zie: Committee for the Rights of the Child, General Comment no. 10 (2007) ‘Children’s rights in Juvenile 

Justice’;  UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines); Richtlijnen voor 

de preventie van criminaliteit van de UN Economic and Social Council (2002). 
8
 United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice – The Beijing Rules, 

General assembly, A/RES/40/33, 29 november 1985, 96
th

 Plenary Meeting (richtlijnen voor de 

jeugdstrafrechtspleging) 
9
 Koens, dr. T. (2004). Sancties in het jeugdstrafrecht. In: Meesterlijk groot voor de kleintjes. Liber 

Amicorum prof. dr. J.E. Doek. Kluwer, Deventer. 
10

 Winter, M. de (2004). Remedies tegen pedagogische impotentie. FJR 2004, nr. 3, p. 56. 
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2.3 In de toelichting wordt geen gewag van gemaakt van het internationale kader voor 

een behoorlijke jeugdstrafrechtspleging. Hoewel in de toelichting is gesteld dat ‘het 

Verdrag inzake de rechten van het kind (…) uiteraard (wordt) gerespecteerd’,
11

 is niet 

aangegeven aan welke rechten met het onderhavige ontwerp wordt beoogd uitvoering te 

geven. Daarentegen wordt juist ten aanzien van de twee artikelen van het Verdrag die op 

de jeugdstrafrechtspleging betrekking hebben (artt. 37 en 40), in het onderhavige ontwerp 

gebruik gemaakt van het voorbehoud dat het Koninkrijk der Nederlanden terzake heeft 

gemaakt en wordt afgeweken van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het 

Kind (IVRK, 1989). Deze houden o.a. in dat jongeren van 16-17 jaar kunnen worden 

berecht volgens het volwassenenstrafrecht en dat jongeren niet altijd een raadsman 

toegewezen krijgen. De Raad acht – met de Europese Commissaris voor de Mensen-

rechten en het Committee on the Rights of the Child (zie hierna) - deze voorbehouden het 

Koninkrijk onwaardig en beveelt de regering aan om op het nieuwe jeugdstrafrecht voor 

Aruba niet al bij voorbaat met een dergelijke hypotheek te belasten. De Raad beveelt aan 

van deze voorbehouden geen gebruik te maken.  

 

2.4 Het IVRK (1989) is op 17 januari 2001 voor Aruba van kracht (en juridisch 

bindend) geworden. Hiermee heeft de regering zich uit eigen wil gecommiteerd om 

uitvoering te geven aan de bepalingen van het kinderrechtenverdrag. De rechten en 

rechtspositie van jongeren die in aanraking komen met justitie zijn echter onderwerp van 

meerdere verdragen en aanbevelingen van de Verenigde Naties. De United Nations 

standards and norms in juvenile justice die voor Aruba gelden worden voorts gevormd 

door:  

a. UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing 

Rules, 1985; VN Doc. A/CONF.144/RPM.2)  

b. UN Standards for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (Havanna 

Rules, 1990)  

c. UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines, 

UN General Assemby, UN Doc. A/45/49 1990)  

d. Vienna Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System (Vienna 

Guidelines) 

e. UN Standard Minimum Rules voor Non-custodial Measures (Tokyo Rules (1990): 

richtlijnen voor alternatieve sancties: met nadruk op de garantie van ‘due process 

rules’ bij de toepassing van dergelijke sancties en voor het principe van minimale 

interventie. 

De Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System (ECOSOC 

resolution 1997/30 dd. 21-7-1997) zijn tenslotte bedoeld als hulpmiddel o.a. voor lid-

staten om het IVRK en de UN standards and norms in juvenile justice te implementeren, 

terwijl de Committee on the Rights of the Child in 2007 General Comment no. 10 heeft 

uitgegeven, waarin staat hoe de normen voor een verdragsconforme jeugdstraf-

rechtspleging dienen te worden geïnterpreteerd. De Raad beveelt aan in de toelichting 

van het verdragsrechtelijke kader gewag te maken en toe te lichten hoe  aan het centrale 

uitgangspunt van dit kader12
 - namelijk dat minimale strafrechtelijke interventie het 

elementair belang is van ieder kind – zal worden voldaan. 

 

2.5 Uit artikel 44 van het IVRK volgt dat de lidstaten elke vier jaar dienen te 

rapporteren aan de Committee on the Rights of the Child (CRC) hoe en op welke 

                                                 
11

 MvT p. 96.  
12

 Zie ook: Weijers, I. & Imkamp, F.M.J.A., ‘Knelpunten in ons huidige strafrecht’, FJR 2009, 7. 
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termijnen de lidstaat uitvoering geeft aan het Verdrag. Het Koninkrijk
13

 heeft in 2007 zijn 

tweede rapportage ingediend, welke tijdens de 50e zitting van de CRC is behandeld. Naar 

aanleiding van deze rapportage heeft de CRC in zijn ‘Concluding Observations’
14

 o.a. 

aanbevolen dat het Koninkrijk: 

- zijn voorbehoud bij o.a. artt. 37 en 40 intrekt, nu het Koninkrijk in staat wordt geacht 

aan deze artikelen uitvoering te kunnen geven (zie observatie no. 11) 

- de volledige uitvoering van de standaard voor de jeugdstrafrechtspleging te 

garanderen, vooral de artikelen 37, 40 en 39 IVRK, alsmede de Beijing Rules, de 

Riyadh Rules en CRC General Comment no. 10 (zie observaties no. 77  en 78) 

- uitvoering moet geven aan de aanbevelingen van de UN Study on violence against 

children (A/61/299), welk onderzoek een onderdeel bevat inzake kinderen die met 

justitie in aanraking komen (zie observatie no. 38) 

- dat eenieder die met kinderen werkt, moet worden getraind in de rechten van het kind 

(zie observatie no. 23) 

- dat het belang van het kind voorop dient te staan (zie observatie no. 29). 

Ook heeft de CRC voor de tweede maal opgemerkt dat Aruba – dat als enige land in het 

Koninkrijk niet beschikt over een jeugdbeleidplan: een integraal jeugdbeleidsplan moet 

maken (o.a. gebaseerd op de resolutie ‘A World fit for Children’) (zie observatie no. 15). 

De landen van het Koninkrijk der Nederlanden moeten in  2012 wederom rapporteren. De 

Raad geeft derhalve in overweging het onderhavige voorstel aan te passen conform de 

aanbevelingen van de CRC 

 

2.6 Voorts is het onderhavige voorstel voor een nieuw jeugdstrafrecht bijna identiek 

aan het vigerende Nederlandse jeugdstrafrecht zoals dat in 1995 aldaar is ingevoerd. Niet 

is toegelicht waarom deze keuze is gemaakt, terwijl: 

- Aruba niet beschikt over het benodigde stelsel van justitiële en civiele voorzieningen 

noch over een integraal jeugd(strafrechtsplegings)beleid welke in Nederland ter 

uitvoering van het jeugdstrafrecht bestaan. De toelichting geeft geen uitsluitsel hoe in 

het benodigde zal worden voorzien.; 

- een evaluatie het van WODC
15

 heeft uitgewezen dat het Nederlandse jeugdstrafrecht 

(ondanks de vele voorzieningen voor uitvoering) niet effectief genoeg is (kwaliteit 

personeel, capaciteitstekorten, te lange wacht- en doorlooptijden, te weinig differen-

tiatie voor behandeling van individuele jongeren, te hoge recidive
16

). Deze tekort-

komingen zijn ook heden ten dage nog niet (alle) verholpen. Het pedagogische 

karakter van het jeugdstrafrecht loopt hierdoor gevaar. De toelichting geeft geen 

uitsluitsel hoe hier te lande dergelijke risico’s kunnen worden voorkomen; 

- door opvoedingsdeskundigen en inmiddels ook door de Europese Commissaris voor 

de Mensenrechten
17

 principiële kritiek is geuit op de te lage ondergrens voor 

strafrechtelijke aansprakelijkheid. In Europa ligt deze gemiddeld op 14-15 jaar. Kan 

worden aangegeven waarom voor deze lage ondergrens is gekozen, nu dit zeker niet 

uit het oogpunt van concordantie is vereist? 

                                                 
13

 Het Koninkrijk der Nederlanden is verdragspartij. Het IVRK is op 6 februari 1995 door het Koninkrijk 

der Nederlanden geratificeerd en is voor de drie landen op verschillende data in werking getreden. Voor 

Nederland: 8 maart 1995, voor de Nederlandse Antillen: 16 januari 1998 en  voor Aruba: 17 januari 2001. 
14

 CRC/C/NLD/CO/3 dd. 30 januari 2009 
15

 Kruissink, M. & Verwers, C. (2001). Het nieuwe jeugdstrafrecht: vijf jaar ervaring in de praktijk. Den 

Haag: WODC; Brief van de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer, dd. 10 juli 2006, inzake de PIJ-

maatregel (TK 2005-2006, 24587 en 28741, nr. 183 
16

 Zie hiervoor ook de ‘Monitor Veelplegers 2008’  (WODC-recidivestudies Fact sheet 2008-1) 
17

 Report by the Commissioner for Human Rights on his visit to the Netherlands. For the attention of the 

Committee of Ministers and the Parliamentary Assembly, dd. 1-3-2009. CommDH(2009)2.; Zie ook: 

Weijers, I. & Imkamp, F.M.J.A., ‘Knelpunten in ons huidige strafrecht’, FJR 2009, 7. 
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- de Committee on the Rights of the Child (CRC) op 30 januari 2009 in zijn 

'Concluding Observations' -  net als bij de vorige rapportage – zijn zorgen heeft geuit 

over het toegenomen gebruik van preventieve hechtenis van minderjarigen in 

Nederland en de mogelijkheid om 16-17 jarigen te berechten volgens het volwas-

senenstrafrecht. Ook de Europese Commissaris voor de Mensenrechten heeft kritiek 

geuit op de toepassing van het volwassenenstrafrecht op jongeren van 16-17 jaar; 

- Nederland niet voldoet aan het vereiste uit het Verdrag dat stelt dat de 

vrijheidsbeneming van minderjarige overtreders alleen kan worden toegepast als 

uiterste middel en voor de kortst mogelijke passende duur. Nederland moet meer 

inzetten op preventie, het ontwikkelen van alternatieven voor vrijheidsbeneming en 

op een goede en effectieve behandeling van kinderen die vanwege een strafbaar feit 

in een justitiële jeugdinrichting zitten. 

De Raad beveelt aan omtrent deze aangelegenheden in de toelichting uitsluitsel te geven. 

 

2.7 De Raad beveelt om aan te geven waarom er geen kinderrechter wordt 

geïntroduceerd. Het belang van een kinderrechter vloeit voort uit het speciale karakter 

van het jeugdrecht. In Nederland is zware kritiek op het feit dat de centrale rol van de 

kinderrechter in 1995 is teruggedrongen.
18

  Ook vanuit verdragsrechtelijk oogmerk is dit 

niet te motiveren. Mede daarom begrijpt de Raad niet waarom voor de introductie enige 

evaluatie van het Wetboek van Strafvordering in Aruba afgewacht zou moeten worden.
19

 

 

2.8 De Raad beveelt tevens aan om onverkort uitvoering te geven aan artikel 37, 

aanhef, onder d, van het IVRK en van artikel 6, lid 3, sub c, van het Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens en kinderen en jongeren die in aanraking komen met 

justitie immer te voorzien van rechtskundige bijstand. 

 

3. Ontwerp-landsverordening 

 

3.1 De in voorgesteld artikel 1.2.52, eerste lid, onderdeel d, opgenomen term 

‘eilandgebied’ wordt gedefinieerd in artikel 1, van de Staatsregeling van de Nederlandse 

Antillen (PB 1955, 32) en nader wordt uitgewerkt in de Eilandenregeling Nederlandse 

Antillen (PB 1959, 39) (ERNA). Het betreft derhalve een gekwalificeerde term. De Raad 

vraagt zich af of in voornoemd artikel van het ontwerp wordt gedoeld op de 

gekwalificeerde term, temeer vanwege het feit dat de memorie van toelichting hierover 

zwijgt. Mocht dit het geval zijn dan wijst de Raad op het feit dat zowel de Staatsregeling 

van de Nederlandse Antillen als de ERNA in het kader van de staatkundige ontvlechting 

van de Nederlandse Antillen zal komen te vervallen en dat aan opneming van het begrip 

‘eilandgebied’ wellicht geen behoefte meer zal bestaan. Naar aanleiding hiervan rijst 

tevens de vraag of het voornemen bestaat het ontwerp nog voor het uiteenvallen van de 

Nederlandse Antillen in werking te laten treden. 

 

3.2 Ten aanzien van artikel 1.3.7, tweede lid, merkt de Raad op dat de keuze voor het 

niet overnemen van de dubbele rapportageverplichting zoals die in Nederland geldt niet is 

toegelicht. De Raad acht het wenselijk dat hierin wordt voorzien. Volgens artikel 1.11.31 

dient onder een gedragsdeskundige te worden verstaan een persoon die bevoegd is de titel 

psycholoog te voeren dan wel een arts die bevoegd is de titel psychiater of zenuwarts te 

voeren. De Raad vraagt zich af met het oog op de door de rechter op te leggen last tot 

                                                 
18

 Zie ook: Weijers, I. & Imkamp, F.M.J.A., ‘Knelpunten in ons huidige strafrecht’, FJR 2009, 7. 
19

 MvT p. 95 
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plaatsing in een psychiatrische inrichting
20

, in hoeverre de rechter voldoende 

deskundigheid bezit teneinde te kunnen beslissen of in voorkomend geval het in artikel 

1.3.7, tweede lid, genoemde advies dient te worden opgesteld door een psycholoog of een 

psychiater. In dit kader zij gewezen op artikel 37, tweede lid van het Nederlandse WSr 

waarin is voorgeschreven dat in ieder geval een psychiater het gedragskundig advies 

dient op te stellen. De Raad beveelt aan gezien de ingrijpendheid van de maatregel om in 

artikel 1.3.7, tweede lid, eenzelfde verplichting op te nemen. Indien naast het advies 

opgesteld door een psychiater nog behoefte zou bestaan aan additionele advisering vanuit 

de psychologische discipline dan biedt dit artikel daartoe de mogelijkheid. 

 

3.3 De Raad acht de keuze voor de in artikel 1.3.13, derde lid, opgenomen 

strafmaximum van zes jaren onvoldoende gemotiveerd. De memorie van toelichting 

volstaat slechts met de opmerking dat het overnemen van de in Nederland geldende 

strafmaximum van drie jaren hier te lande bezwaarlijk is.
21

 De Raad beveelt aan de keuze 

voor het strafmaximum van zes jaren nader te motiveren. 

 

3.4 De Raad beveelt aan de ondergrens van 12 jaar in artikel 1.10.1 te verhogen naar 

het Europese gemiddelde (14-15 jaar) (zie opmerking 2.6). 

 

3.5 De Raad beveelt m.b.t. artikel 1.10.2 aan op jongeren jonger dan 18 jaar nimmer 

het volwassenenstrafrecht toe te passen. Het komt de Raad bovendien voor dat de 

wetgever met de voorgestelde bepaling de rechter onnodig beperkt door de voorwaarden 

voor toepassing cumulatief te maken. 

 

3.6 Ten aanzien van de transacties voorgesteld in artikel 1.10.5 en 1.10.6 wil de Raad 

opmerken dat het hiermee mogelijk wordt te voldoen aan het beginsel van minimaal 

strafrechtelijk ingrijpen. Wel wil de Raad aandacht vragen voor knelpunten bij de 

uitvoering: 

- Is de rechtszekerheid t.a.v. deze voorzieningen waar geen rechter bij is betrokken 

voldoende gewaarborgd? Rechtspositie jongere komt in gevaar indien zaak niet in de 

rechtszaal wordt afgedaan en de jongere geen advocaat krijgt toegewezen 

- De te verwijzen feiten dienen qua ernst in overeenstemming te zijn met het 

voorwaardelijk sepot; 

- In de praktijk kunnen uitvoeringsproblemen ontstaan: a. te lange doorlooptijden, b. 

capaciteitsproblemen en c. indien er te vaak nieuwe kans wordt gegeven bij misluk-

king staat de geloofwaardigheid van de maatregel op het spel.
22

 

- Zijn het KPA en het OM hier genoegzaam logistiek en kwalitatief op voorbereid? 

Recent verschenen rapporten, zoals bijvoorbeeld de Criminaliteitsbeeldanalyse 2007 

en het Nationaal Veiligheidsplan, geven geen positief beeld omtrent de huidige  

maatschappelijke reactie op probleemgedrag en criminaliteit. Thans worden jeugd-

zaken bij politie niet centraal geregistreerd, worden processen-verbaal slecht 

opgesteld waardoor veel zaken bij het OM struikelen. Dit is pedagogisch niet verant-

woord. Wat is er beoogd voor kwaliteitsverbetering terzake? 

 

3.7 M.b.t. artikel 1.10.7, vierde lid, merkt de Raad op dat sinds 1 januari 2008 geen 

enkele combinatie meer is verboden in Nederland. Het komt de Raad voor dat de 

                                                 
20

 Art. 1.3.7, eerste lid, van het ontwerp 
21

 MvT, p. 55 
22

 Kruissink, M. & Ferwers, C. (2001). Het nieuwe jeugdstrafrecht: vijf jaar ervaring in de praktijk. Den 

Haag: WODC. 
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wetgever met de voorgestelde bepaling de rechter onnodig beperkt. In de toelichting 

waren hiervoor de overwegingen op te nemen. 

 

3.8 De Raad merkt naar aanleiding van artikel 1.10.9 op dat voor de jeugd-

strafrechtpleging een eigen internationaal kader bestaat waaraan dient te worden voldaan 

en waarnaar dient te worden verwezen: zie opmerking 2.4. 

 

3.9 De Raad heeft geconstateerd dat m.b.t. artikel 1.10.10, lid 2, de redactie van het 

soortgelijk artikel in de Nederlandse wet anders is: aldaar kan de rechter ambtshalve de 

jeugdige in vrijheid stellen. Waarom kan de Arubaanse rechter dit te allen tijde? 

 

3.10. M.b.t. artikel 1.10.12, tweede lid merkt de Raad op dat in Nederland de OvJ kan 

bepalen dat de boete in gedeelten wordt betaald. Waarom is dit niet in de onderhavige 

regelin overgenomen. M.b.t. het derde lid heeft de Raad geconstateerd dat in de 

Nederlandse regeling ook door de OvJ een vordering kan worden gedaan. Waarom is 

daar van afgeweken in het onderhavige voorstel? 

 

3.11 Ten opzichte van de Nederlandse tekst ontbreken in artikel 1.10.18, tweede lid de 

woorden ‘niet strafbaar is op de grond dat’. Berust dit op een omissie? 

De PIJ-maatregel richt zich op heropvoeding en behandeling van betrokkene. Problemen 

die ten aanzien van de uitvoering in Nederland zijn geconstateerd zijn:  

- niet voldoende gedifferentieerd aanbod 

- geen alternatieven voor jongeren die niet aan PIJ-criteria voldoen 

- onvoldoende capaciteit en te lange wachttijden: behandeling dan te kort of de 

maatregel wordt verlengd om te kunnen behandelen 

- PIJ krijgt voorrang, daarom ook kinderen die OTS zouden moeten krijgen, een PIJ 

krijgen opgelegd 

- kinderen die veroordeeld zijn voor een pij-maatregel moeten erg lang wachten op 

behandeling. In de 2e helft van 2008 was de gemiddelde wachttijd 93 dagen 

- er moet goed contact met de ouders mogelijk zijn en er moeten gelijke kansen op 

goed onderwijs worden geboden. 

(Hoe) wordt in Aruba op mogelijke soortgelijke knelpunten geanticipeerd? 

 

3.12 In relatie tot hetgeen is opgemerkt in punt 3.2 acht de Raad het wenselijk dat 

wordt toegelicht waarom in het geval een maatregel betreffende het gedrag van de 

jeugdige zoals geregeld in artikel 1.10.21a, tweede lid, wordt opgelegd, kan worden 

volstaan met het advies van één gedragsdeskundige. 

 

3.13 Ten aanzien van artikel 1.11.1a, tweede lid, merkt de Raad op dat niet op 

voorhand duidelijk is wie wordt bedoeld met de term ‘de voorzitter van het college’. De 

Raad neemt aan dat het gaat om de voorzitter van de meervoudige kamer. 

Verduidelijking van dit begrip ware derhalve in de memorie van toelichting op te nemen. 

 

3.14 Met betrekking tot Titel XX, van het ontwerp wijst de Raad op conclusie 36 en de 

aanbevelingen 37 en 38 uit de Concluding observations of the Committee on the Rights 

of the Child inzake het Koninkrijk der Nederlanden van 30 januari 2009 alwaar wordt 

geconstateerd dat lijfstraffen (corporal punishment) in Aruba niet zijn verboden. 

Aanbeveling 37 luidt: ‘The Committee recommends that the State party prohibit corporal 

punishment by law and enforce the prohibition in all settings, including in the family, the 

schools and out of home placements. (…)’. De Raad geeft in overweging in het 

onderhavige ontwerp een dergelijke verbodsbepaling op te nemen. Op deze wijze zou 
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rechtsversnippering aangaande de regeling van het verbod op lijfstraffen, zoals dat in 

Nederland is geschied, kunnen worden vermeden. 

 

3.15 Onder verwijzing naar het gestelde in punt 3.1 zij opgemerkt dat de op handen 

zijnde ontvlechting van de Nederlandse Antillen met zich mee zal brengen dat de in 

artikel 2.28.1, onderdeel a, genoemde Samenwerkingsregeling Nederlandse Antillen en 

Aruba zal verdwijnen. Afhankelijk van de voortgang van het ontvlechtingsproces van de 

Nederlandse Antillen en de tijd die gemoeid zal zijn met de inwerkingtreding van het 

onderhavige ontwerp, zal derhalve dienen te worden bezien in hoeverre artikel 2.28.1, 

onderdeel a, aanpassing behoeft. 

 

4. Memorie van toelichting 

 

4.1 Met betrekking tot het gestelde in de vierde alinea, op pagina 16 van de memorie 

van toelichting, merkt de Raad op dat in artikel 1.1.6, onderdeel b, het begrip minder-

jarige niet voorkomt en dat artikel 1.1.7 geen eerste lid bevat. De memorie van toelich-

ting ware terzake aan te passen. Overigens vraagt de Raad zich af of bij de afweging om 

de genitale verminking van minderjarige vrouwen (besnijdenis) niet aan voornoemde 

artikelen toe te voegen, de toegenomen migratie wereldwijd alsmede de niet ondenkbeel-

dige kans dat vrouwenbesnijdenis in het buitenland wordt uitgevoerd is meegenomen. 

 

4.2 In de toelichting op artikel 1.11.1 wordt voor wat betreft het huidige wetboek 

verwezen naar artikel 80, van het Nederlands-Antilliaanse Wetboek van Strafrecht.
23

 

Bedoeld zal echter zijn artikel 80, van het vigerende Arubaanse Wetboek van Strafrecht. 

 

4.3 De definitie van vee is in het ontwerp opgenomen in artikel 1.11.27a. De memorie 

van toelichting ware hiermee in overeenstemming te brengen. 

 

5. Voorstellen voor redactionele verbeteringen 

 

Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van de memorie van 

toelichting aangegeven. 

 

6. Conclusie en eindadvies 

 

De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en de doelstelling 

van het onderhavige ontwerp en geeft U mitsdien in overweging het aan de Staten ter 

goedkeuring aan te bieden, nadat met het voorgaande rekening zal zijn gehouden. 

 

 

De Secretaris,       De Voorzitter, 

 

 

 

__________________    ________________ 

mr. H.A. van der Wal     mr. A.L. Nicolaas 
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