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Voorwoord

Voor u ligt het rapport van de ‘Impactanalyse GBM 2010’. In de periode van maart tot en met juni
2010 is door onderzoeks- en adviesbureau Significant gewerkt aan dit onderzoek. Onderwerp van
onderzoek was de impact van de gedragsbeïnvloedende maatregel ruim twee jaar na invoering.
Wij hebben met veel plezier gewerkt aan dit onderzoek. Het onderzoek bouwde voort op de
kennis die wij hebben opgedaan in de eerder uitgevoerde impactanalyse in 2009 waarin we de
aard en omvang van de doelgroep voor de gedragsbeïnvloedende maatregel hebben vastgesteld.
Wij kijken terug op de zeer prettige samenwerking met de opdrachtgever. In de eerste plaats
willen wij dan ook Sjaak Essers, Monica Koning, Etienne van Koningsveld en Sophie Leenders.
In het onderzoek hebben wij nauw samengewerkt met een aantal experts op het gebied van de
jeugdstrafrechtketen. Hun inbreng is van groot belang geweest voor het onderzoek. De volgende
personen willen wij dan ook graag bedanken voor hun bereidheid om mee te werken aan dit
onderzoek:
(a) De deelnemers aan de expertsessies;
(b) De medewerkers van Bureaus Jeugdzorg die in het kader van dit onderzoek zijn geïnterviewd;
(c) De experts die aanwezig waren bij de regionale en landelijke bijeenkomsten.
Tevens willen wij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van
het ministerie van Justitie bedanken voor het beschikbaar stellen van gegevens die relevant zijn
geweest in het kader van dit onderzoek.
Met voorliggend document hopen wij een actueel beeld van de stand rondom de
gedragsmaatregel te geven, dat waardevolle inzichten kan bieden met betrekking tot de laatste
fase van de implementatie en de borging van de maatregel.
Het projectteam voor dit onderzoek bestond uit: Vicky Drost, Hayke Everwijn, Marco van de
Grift en Wouter Jongebreur. Daarnaast heeft in de laatste fase van het onderzoek ook Pieter
Lolkema meegewerkt.
Namens het projectteam,
Wouter Jongebreur (projectleider)
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Samenvatting GBM
Inleiding
Achtergrond en aanleiding van het onderzoek
Vanaf 1 februari 2008 bestaat voor rechters de mogelijkheid om aan criminele jongeren een
gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) op te leggen. De maatregel komt tegemoet aan de
behoefte om jeugdige delinquenten met intensievere vormen van (her)opvoeding te behandelen,
doordat de maatregel de rechter de mogelijkheid geeft om de jongeren een passend, op
gedragsbeïnvloeding gericht programma op te leggen.
Kenmerkend voor de GBM is dat in het vonnis gedetailleerd is vastgelegd wat de inhoud van de
maatregel is. De beschikbaarheid van de behandeling is ook al nagegaan. Hiermee is een snelle
start van de uitvoering van de maatregel nadat het vonnis is uitgesproken gegarandeerd. Wanneer
de jongere zich tijdens de uitvoering van de maatregel niet houdt aan de gemaakte afspraken, dan
wordt de GBM omgezet in vervangende jeugddetentie. Hiermee heeft de GBM een zware stok
achter de deur. De duur van de vervangende jeugddetentie is in het vonnis vastgelegd.
Van diverse justitiële ketenpartners waren signalen gekomen dat er behoefte bestond aan een
maatregel als de GBM. Na invoering van de gedragsmaatregel op 1 februari 2008 bleef het aantal
vonnissen ervan fors achter bij de verwachtingen.
Omdat het aantal vonnissen van de gedragsbeïnvloedende maatregel achter bleef bij de
verwachtingen, heeft het ministerie van Justitie in 2009 advies- en onderzoeksbureau Significant
gevraagd om een impactanalyse uit te voeren. In deze impactanalyse is onderzocht wat de aard
en omvang van de doelgroep is. Vervolgens is er onderzoek verricht en een schatting gemaakt
naar de ontwikkeling in het aantal keren dat de gedragsmaatregel zal worden geadviseerd,
gevorderd en opgelegd.
De resultaten van het onderzoek waren als volgt. ‘Op een termijn van twee jaar krijgen per jaar
naar verwachting ongeveer 150 tot 250 jeugdigen een GBM opgelegd. Op basis van een
ontwikkelde rekenmethode is vastgesteld dat de doelgroep GBM jaarlijks ongeveer 950 jeugdigen
groot is. Van deze doelgroep worden naar verwachting per jaar voor 375 tot 625 jeugdigen de
mogelijkheden voor het opleggen van een GBM onderzocht.’
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Uit het onderzoek blijkt dat niet alle jeugdigen binnen de doelgroep een gedragsbeïnvloedende
maatregel opgelegd zullen krijgen. Een deel van de doelgroep GBM komt overeen met de
doelgroep van andere sanctiemodaliteiten. De rechter kan de jeugdigen bijvoorbeeld ook een
voorwaardelijke jeugddetentie of PIJ-maatregel opleggen. Bij de afweging om een GBM of een
andere sanctie te adviseren, te vorderen of op te leggen, spelen inhoudelijke afwegingen een rol.
Voor deze afwegingen geldt dat men de voordelen en meerwaarde van de GBM afzet tegen de
eigenschappen van de andere sancties.

Impactanalyse 2010: Wat is er onderzocht?
De schattingen die in 2009 zijn gedaan, zijn grotendeels gebaseerd op aannames van experts en
gemaakt op het moment dat de GBM ongeveer een jaar was ingevoerd. Op basis van andere
bronnen en met de ervaring van het afgelopen jaar kunnen de (nieuwe) schattingen beter worden
onderbouwd. Om deze reden is gevraagd om de impactanalyse GBM te herhalen en een actueel
beeld van de stand rondom de GBM te geven.
Tijdens het onderzoek ‘Impactanalyse 2010’ is dankbaar gebruikgemaakt van de inbreng van
experts. Er is nauw samengewerkt met de verschillende ketenpartners uit de jeugdstrafrechtketen.
Om de meningen en opvattingen van alle bij de implementatie van de gedragsmaatregel
betrokken partijen te verzamelen, is er een aantal bijeenkomsten bijgewoond en georganiseerd
met vertegenwoordigers van de Raad voor de Kinderbescherming, de MOgroep namens de
bureaus Jeugdzorg, de officieren van Justitie (OM), de kinderrechters (ZM) en het Nederlands
Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP).
De hoofdbevindingen van het onderzoek zijn hieronder samengevat.

Doelgroep GBM
Kenmerken van de doelgroep
De doelgroep voor de GBM wordt gevormd door jeugdige meer- en veelplegers en
hardekernjongeren die op jonge leeftijd al een relatief zwaar delict op hun naam hebben staan.
Hierbij spelen meervoudige achtergrondproblematiek en gedragsproblemen mee. Op voorhand
worden geen jeugdigen voor de maatregel uitgesloten. Vanuit het streven naar maatwerk is het
ter beoordeling aan de rechter om te bezien welke jeugdigen voor de maatregel in aanmerking
komen.
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Een aantal kenmerken van de doelgroep zijn:
(a) Jeugdige heeft te kampen met problematiek waarbij een strikte aanpak noodzakelijk is. De
GBM wordt geschikt geacht voor jeugdigen voor wie een dwingend kader noodzakelijk
geacht wordt en voor wie een intensief, gecoördineerd zorgprogramma wenselijk is om de
problematiek aan te pakken. De problematiek betreft vaak opvoedingsproblematiek en/of
multi-problematiek;
(b) Jeugdige heeft een hulpverleningsgeschiedenis. Wanneer een jeugdige weinig eerdere
hulpverlening heeft ontvangen, dan is dit een reden om niet snel een GBM te overwegen;
(c) Jeugdige is responsief. De jeugdige moet behandelbaar zijn;
(d) Vaak heeft de jeugdige een justitieel verleden. Bij invoering van de GBM is door Justitie de
mogelijkheid genoemd om GBM op te leggen aan jongeren die veroordeeld worden voor
een eerste delict (first offenders) die een relatief zwaar delict hebben gepleegd. In de praktijk
blijkt echter dat bij first offenders niet vaak een GBM overwogen wordt. Deze groep krijgt
eerst een kans in een lichter kader;
(e) Jeugdigen hebben in de meeste gevallen de leeftijd van 16-17 jaar. Een GBM wordt
voornamelijk opgelegd aan jeugdigen die tegen de leeftijdsgrens van 18 jaar lopen;
(f) Motivatie van jeugdige is van belang. De jeugdige moet voldoende gemotiveerd zijn, of
motiveerbaar zijn, om mee te werken aan de zware behandeling gedurende de
gedragsmaatregel;
(g) Licht verstandelijke beperking is zowel een indicatie als een contra-indicatie voor GBM.
Wanneer de jeugdige te maken heeft met een licht verstandelijke beperking, kan dit zowel
een indicatie als een contra-indicatie zijn voor een GBM. De heldere structuur van de GBM
kan naar verwachting goed werken op deze doelgroep. Aan de andere kant bestaat het risico
dat de zwaarte van de stok niet door de specifieke doelgroep wordt overzien;
(h) De jeugdige dient in enige mate detentiegeschikt te zijn. Wanneer een jeugdige zich niet
houdt aan de gemaakte afspraken, dan kan de GBM mislukken en omgezet worden in
jeugddetentie. Niet voor alle jeugdigen wordt deze vervangende jeugddetentie geschikt
geacht.
Een deel van de doelgroep voor de GBM komt overeen met de doelgroep van andere
sanctiemodaliteiten. Om de omvang van de doelgroep te bepalen is nagegaan met experts vanuit
welke andere sancties men substitutie en/of aanvulling naar de GBM verwacht. Hierbij is rekening
gehouden met het karakter van de gedragsmaatregel, namelijk de aanpak van gedragsproblematiek
binnen een niet gesloten setting.
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Vanuit de volgende (hoofdstraf)sanctiemodaliteiten wordt substitutie naar of aanvulling met de
GBM verwacht:
(a) Voorwaardelijke jeugddetentie met bijzondere voorwaarden. Wanneer voor invoering van de
GBM jeugddetentie in combinatie met bijzondere voorwaarden (vaak de Maatregel Hulp en
Steun) werd opgelegd, verwacht men substitutie of aanvulling naar de GBM. Met het
opleggen van bijzondere voorwaarden wordt een persoonsgerichte gedragsbeïnvloeding
beoogd, zoals bij de GBM ook het geval is. Dit is niet het geval wanneer er slechts algemene
voorwaarden werden opgelegd;
(b) Onvoorwaardelijke jeugddetentie. Men ziet de GBM als een mogelijkheid om een jeugdige
een laatste kans te geven voordat onvoorwaardelijke jeugddetentie volgt. Waar voor
invoering van de GBM hiertoe geen mogelijkheid bestond om deze laatste kans te geven,
biedt de gedragsmaatregel deze mogelijkheid wel;
(c) Voorwaardelijke PIJ. In een aantal zaken waar voor invoering van de GBM een
voorwaardelijke PIJ-maatregel werd opgelegd, wordt nu gekozen om een GBM te adviseren
en/of op te leggen. Een voordeel van een GBM boven een voorwaardelijke PIJ is de
duidelijkheid over de invulling van de interventie en de vastgestelde duur van vervangende
jeugddetentie ingeval de maatregel mislukt. Wanneer er echter sprake is van psychiatrische
problematiek zal men kiezen voor een voorwaardelijke PIJ-maatregel.

Afwegingen en belemmeringen tijdens toeleidingsproces van GBM;
Tijdens het toeleidingsproces worden door verschillende ketenpartners activiteiten uitgevoerd,
waarbij de afweging wordt gemaakt om al dan niet een GBM te adviseren, vorderen of vonnissen.

Toeleidingsproces GBM
Het toeleidingsproces omvat in de eerste plaats het voornemen tot een onderzoek naar de
mogelijkheid om een GBM te adviseren door de Raad. Vervolgens vindt een adviestraject plaats,
waarin onderzoeken worden uitgevoerd door verschillende ketenpartners (Raad,
Jeugdreclassering en eventueel het NIFP). Dit leidt tot een strafadvies dat is opgesteld door de
Raad waarin een GBM als geschikte sanctie kan worden geadviseerd. Het Openbaar Ministerie zal
dit advies beoordelen en mede op basis hiervan een passende straf vorderen. Ten slotte zal de
rechter een vonnis uitspreken. Na het uitspreken van het vonnis zal de uitvoering van de GBM
starten. In figuur 1 is het toeleidingsproces rondom de GBM weergegeven.
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Figuur 1: Toeleidingsproces GBM

De groep jeugdigen die op
op basis van een aantal kenmerken in aanmerking komt voor een GBM
en voor wie het voornemen van de start van het onderzoek naar de gedragsmaatregel wordt
overwogen, wordt de potentiële doelgroep van de GBM genoemd. Deze doelgroep komt
gedeeltelijk overeen met de doelgroep voor andere sanctiemodaliteiten.
modaliteiten. Er worden inhoudelijke
afwegingen gemaakt op basis waarvan een bepaalde sanctiemodaliteit het meest geschikt en
proportioneel wordt geacht voor de jeugdige. Bij de gedragsproblematiek van de jeugdige wordt
een passende sanctiemodaliteit gezocht. Van het aantal gevallen waarbij de GBM in eerste
instantie wordt overwogen, zal slechts een deel leiden tot een strafadvies, vordering en/of vonnis
GBM. Het overige deel van de groep jeugdigen waarvoor de GBM is overwogen,
over
zal een andere
straf en/of maatregel opgelegd krijgen. Naast deze inhoudelijke afwegingen spelen er diverse
belemmeringen een rol, die een ‘dempend’ effect blijken te hebben op het aantal onderzoeken,
adviezen en vonnissen GBM.

Voornemen tot onderzoek
onderz
naar GBM
Op basis van de kenmerken van de doelgroep zal men besluiten om een onderzoek naar de GBM
te starten. Ten opzichte van het onderzoek dat
at een jaar geleden is uitgevoerd, is het beeld van de
doelgroep scherper geworden.

Strafadvies GBM
Wanneer
er het besluit is genomen om een onderzoek GBM te starten, wordt er door de Raad een
strafadvies GBM opgesteld. Door verschillende ketenpartners (Raad, NIFP en Jeugdreclassering)
worden onderzoeken uitgevoerd. De Raad is regiehouder in het proces om een strafadvies
s
op te
stellen.
Er is een aantal belangrijke afwegingen dat een rol speelt voor de Raad, de JR en het NIFP bij de
onderzoeken die zij uitvoeren ten behoeve van het advies:
(a) GBM biedt een duidelijk en strak kader voor de jeugdige;
(b) GBM biedt meer mogelijkheden
mo
tot maatwerk;
(c) GBM kent een zware stok achter de deur in de vorm van jeugddetentie.
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GBM biedt een duidelijk en strak kader voor de jeugdige
GBM biedt een duidelijk en stevig kader voor de jeugdige. Er is vooraf vastgelegd wat de inhoud
van de maatregel is en wat de consequenties zijn ingeval van niet naleven van de gemaakte
afspraken. Deze uitgebreide en verplichte diagnostiek vooraf wordt door alle ketenpartners als
een groot voordeel ervaren. Ook de garandeerde snelle start van de maatregel door het
haalbaarheidsonderzoek is een meerwaarde van de GBM.
Bij het voordeel van het duidelijke en strakke kader voor de jeugdige geldt een aantal
randvoorwaarden en/of overwegingen. Deze kunnen als nadelen of belemmeringen van de GBM
worden gezien. De nadelen en belemmeringen zijn:
(a) In korte tijd dienen door de verschillende ketenpartners veel werkzaamheden te worden
verricht waarbij veel ketenafstemming vereist is. Hiervoor is goede organisatie noodzakelijk,
zowel intern binnen de verschillende instanties, als tussen de ketenpartners;
(b) Vanwege de relatief korte termijn om het advies op te stellen komt het soms voor dat niet
alle stukken tijdig in het bezit zijn van het OM;
(c) Vanwege de beperkte ervaring met het adviseren van de GBM is de overweging om een
GBM te adviseren nog geen automatisme in de praktijk;
(d) Wanneer in de praktijk blijkt dat een (tijdrovend) opgesteld strafadvies GBM niet vaak wordt
overgenomen leidt dit tot aarzeling bij het starten van nieuwe onderzoeken GBM;
(e) GBM biedt vanwege het strikte en duidelijke kader vooraf, minder flexibiliteit in de uitvoering.
Dit kan als een nadeel van de GBM worden gezien. Toch wordt er door experts aangegeven
dat dit nadeel een minder zware rol speelt bij de overweging van een GBM;
(f) Een jaar geleden werd aangegeven dat een knelpunt in het toeleidingsproces het tekort aan
gedragsdeskundigen was. Dit knelpunt lijkt te zijn opgelost.
GBM biedt meer mogelijkheden tot maatwerk
Een grote meerwaarde van de GBM is de aard van de sanctie. Er kunnen verschillende
interventies en behandelingen onder één strafrechtelijke titel worden opgelegd. Hierdoor kan er
maatwerk worden geleverd door een persoonsgerichte behandeling op te stellen die gericht is op
gedragsbeïnvloeding. Omdat het haalbaarheidsonderzoek een verplicht onderdeel is van het
toeleidingsproces wordt men ‘gedwongen’ om voor het uitspreken van het vonnis over de inhoud
en beschikbaarheid van de behandeling na te denken dit te organiseren.
Ondanks dat in de wet wordt aangegeven dat een GBM kan worden opgelegd als verplichte
nazorg gebeurt dit in de praktijk nauwelijks. Een reden hiervoor is dat er vanuit de JJI’s ook al
nazorg wordt ingezet. Daarnaast speelt mee dat de groep, aan wie een onvoorwaardelijke
jeugddetentie in combinatie met nazorg in de vorm van een GBM wordt opgelegd, klein is.
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Om de meerwaarde van de aard van de GBM te kunnen ervaren, is er een aantal
randvoorwaarden vereist. Wanneer dit (nog) niet goed georganiseerd is, kan dit een negatieve
invloed hebben bij de afweging om al dan niet een GBM te adviseren.
Een belangrijk knelpunt dat wordt ervaren is het beperkte aanbod of het niet beschikbaar zijn van
gedragsinterventies in bepaalde regio’s. Er is besloten om bepaalde gedragsinterventies in te
kopen. In regio’s waar al voldoende aanbod voorhanden was heeft deze inkoop weinig effect
gehad. In een aantal regio’s is door de inkoop het regionale aanbod uitgebreid. Toch is het
aanbod nog niet overal beschikbaar, er is nog geen sprake van een landelijke dekking. Wanneer
tijdens het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de interventies niet beschikbaar zijn, zorgt dit voor
een negatieve uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek.
Overige belemmeringen die worden ervaren rondom de aard en invulling van de GBM zijn:
(a) Gemis aan mogelijkheden om een GBM mee in te vullen buiten de ingekochte
gedragsinterventies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan interventies voor de doelgroep jeugdigen
met een verstandelijke beperking en interventies voor jeugdigen met een leeftijd die het huis
verlaten en zelfstandig gaan wonen. Tevens wordt de onmogelijkheid tot het opnemen van
jeugdigen in gesloten setting of nachtdetentie en het opleggen van ‘overige voorwaarden’ als
een knelpunt ervaren;
(b) Onduidelijkheid over de mogelijkheden om een GBM mee in te vullen. Door ervaring met de
advisering en uitvoering van een GBM is deze belemmering afgelopen jaar afgenomen en zal
deze belemmering in de toekomst opgelost kunnen worden.
GBM kent een ‘zware stok achter de deur’ in de vorm van jeugddetentie
Wanneer de jeugdige zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, dan kan de GBM zonder
tussenkomst van de rechter worden omgezet in vervangende jeugddetentie. Er kan hierdoor snel
gereageerd worden op het niet nakomen van gemaakte afspraken. Er zijn grote regionale
verschillen met betrekking tot de reactie op het overtreden van voorwaarden. Afhankelijk van de
regio en de intensiteit van contact tussen JR, Raad en het OM wordt in sommige gevallen snel
teruggemeld, en in andere zaken wordt wat langer geprobeerd de behandeling van de jeugdige
voort te zetten.
De vervangende jeugddetentie, in geval van mislukken van een GBM, kan ook als een nadeel van
de GBM worden gezien.
(a) Niet voor alle jeugdigen is de stok achter de deur in de vorm van detentie geschikt;
(b) Proportionaliteit: vervangende jeugddetentie kan als een te zware consequentie worden
gezien in relatie tot de ernst van het delict.
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Het beoogde voordeel van het snelle omzetten van de GBM in jeugddetentie wordt in de praktijk
nog niet altijd als een voordeel ervaren. Het proces van omzetten van de maategel in
jeugddetentie is nog niet voor alle ketenpartners duidelijk. Er is behoefte aan een werkproces.
Daarnaast wordt het lik-op-stukbeleid nog niet altijd consequent gehanteerd.

Strafeis GBM
Wanneer door de Raad een strafadvies is opgesteld, wordt dit aangeleverd via het OM aan de
rechtbank. Het OM formuleert de strafeis op basis van het strafadvies (en onderliggende
rapportages) van de Raad.
Voor het OM geldt een aantal belangrijke afwegingen bij het opstellen van de strafeis GBM.
(a) Ten eerste speelt het proportionaliteitsbeginsel. Er wordt aangegeven dat de zwaarte van het
delict in verhouding moet staan totj de zwaarte van de sanctie;
(b) Ten tweede is de kwaliteit, onderbouwing en volledigheid van het advies van belang. Bij het
opstellen van de strafeis gaat het OM uit van de onderbouwing van het strafadvies. De
motivatie waarom het voor de jeugdige van groot belang is om juist een GBM te vorderen
en op te leggen moet expliciet naar voren komen. Ook het plan van aanpak en
haalbaarheidsonderzoek dienen volledig uitgewerkt te zijn;
(c) Ten slotte speelt motivatie van de jeugdige een rol bij het opstellen van de strafeis. De
manier waarop de jeugdige zich heeft gedragen tijdens de periode tussen schorsing van
voorlopige hechtenis en de strafzitting kan een indicatie zijn voor zijn motivatie en
responsiviteit.
Belemmeringen die worden ervaren bij het opstellen van de strafeis zijn:
(a) De procedure om te komen tot een strafadvies GBM vereist intensieve samenwerking. In
korte tijd dienen veel werkzaamheden uitgevoerd te worden. Dit resulteert in tijdsdruk bij
ketenpartners;
(b) De afhankelijkheid van de kwaliteit van het opgestelde strafadvies;
(c) De mate waarin de meerwaarde van de GBM wordt gezien, hangt af van de wijze waarop
regionaal de bijzondere voorwaarden in een vonnis gespecificeerd kunnen worden.

Vonnis GBM
Wanneer de strafeis door het OM is opgesteld, wordt deze samen met het strafadvies aan de
kinderrechter aangeboden. De kinderrechter bepaalt het vonnis. Zij wil daarbij duidelijk hebben
dat de beschikbaarheid van interventies gegarandeerd is. Ook informatie over de duur en
intensiteit van de interventies is van belang om een proportionele inschatting te maken van de
duur van de vervangende jeugddetentie.
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Voor de rechters gelden voornamelijk dezelfde overwegingen als die van het OM bij het al dan
niet uitspreken van een vonnis GBM. Veel rechters nemen de vordering van het OM over. De
rechters nemen bij het bepalen van het vonnis de keuze tussen een civielrechtelijk en
strafrechtelijk traject mee in hun overweging.
Wanneer voor een kinderrechter de meerwaarde van de GBM ten opzichte van andere
sanctiemodaliteiten niet duidelijk is, wordt niet snel een vonnis GBM uitgesproken. Het
onderliggende strafadvies en de strafeis dienen volledig en gespecificeerd te zijn opgesteld.
Ook hier geldt weer dat men afhankelijk is van de kwaliteit en volledigheid van het strafadvies.

Ervaren meerwaarde van de GBM verschilt per regio
Een gedragsmaatregel adviseren, vorderen en opleggen is, zoals bij alle sancties binnen het
jeugdstrafrecht, maatwerk. Er wordt rekening gehouden met kenmerken van de jeugdige, de ernst
van het delict en de recidivekans. De meerwaarde van de GBM wordt door experts erkend. De
GBM vult een gat in het sanctiepalet op. Er zijn echter regionale verschillen in het ervaren van de
meerwaarde.
De ervaren meerwaarde van de GBM is afhankelijk van de regionale ‘vormgeving’ van andere
sancties. De meerwaarde van de GBM is minder groot als in een regio:
(a) In het kader van voorwaardelijke veroordelingen met een MHS het al gebruikelijk is om
vooraf, in overleg met betrokken ketenpartners, vast te stellen wat nodig is voor de jongere
en het plan van aanpak (op hoofdlijnen) voor de zitting opgesteld te hebben;
(b) Het gebruikelijk is de invulling van de bijzondere voorwaarden in het kader van een
voorwaardelijke veroordeling vooraf concreet te specificeren en op te nemen in het vonnis;
(c) De beschikbaarheid van het zorgaanbod als invulling van de bijzondere voorwaarden geen
knelpunt is;
(d) Afspraken zijn gemaakt met betrekking tot een consequente reactie op het overtreden van
de voorwaarden bij voorwaardelijke sancties en een snelle tenuitvoerlegging (TUL).
In regio’s waarin de organisatie van het strafproces zodanig is dat de ketenpartners gewend zijn
veelvuldig de afstemming met elkaar te zoeken, levert het toeleidingsproces van de GBM minder
belemmeringen op. Het voordeel dat de benodigde ketenafstemming in het kader van de GBM
biedt, wordt echter dan ook breder ervaren. Het relatieve voordeel van de GBM is daarmee
kleiner.
Er worden grote regionale verschillen ervaren in de uitvoering van de GBM-zaken. In regio’s waar
men meer ervaring heeft met de uitvoering van de GBM wordt een aantal knelpunten in mindere
mate ervaren.
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De snelheid waarmee ervaring wordt opgebouwd bij het vaker uitvoeren van een zaak GBM, is
afhankelijk van het aantal zaken. In een aantal regio’s vinden weinig vonnissen GBM plaats,
waardoor het opdoen van ervaring en het wegnemen van knelpunten moeizaam zal gaan en het
een meer tijdrovend proces is.

Uitvoering GBM
De mate waarin men de meerwaarde van de GBM ervaart, is mede afhankelijk van de
uitvoeringspraktijk. De succesverhalen rondom positief afgeronde GBM’s, maar ook de knelpunten
die worden ervaren tijdens de uitvoering van de maatregel, hebben invloed op de advisering
ervan.
In de uitvoeringspraktijk van de GBM wordt een aantal van de beoogde voordelen of
meerwaarden van de GBM ook daadwerkelijk ervaren:
(a) Ondanks dat het opstellen van het plan van aanpak tijdens het toeleidingsproces ervaren
wordt als een arbeidsintensief en tijdrovend proces, wordt tijdens de uitvoering aangegeven
dat het vooraf opgestelde plan van aanpak enorm waardevol is;
(b) Het contact tussen ketenpartners (inclusief zorgaanbieders) verloopt goed tijdens de
uitvoering van de maatregel. De opgestelde behandeldoelen en de voortgang van de
behandeling kunnen door de JR goed geëvalueerd worden;
(c) Het contact met de jeugdige wordt over het algemeen als intensief ervaren. Er is vaak
wekelijks contact met de jeugdige. De frequentie van het contact is vanzelfsprekend
afhankelijk van het verloop van de zaak.
Wanneer een jeugdige zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, kan de zaak worden
teruggemeld en worden omgezet in vervangende jeugddetentie. Ook kan er sprake zijn van het
plegen van een nieuw delict. Recidive hoeft echter geen reden te zijn om een zaak negatief terug
te melden. Minder zware overtredingen blijken in de praktijk niet snel teruggemeld te worden. De
aanpak van gedragsproblematiek staat centraal bij een GBM. Wanneer uit de voortgang van de
behandeling blijkt dat de jongere vooruitgang boekt ten aanzien van zijn gedrag, wordt dit
belangrijker geacht dan een licht vergrijp of het niet nakomen van een enkele afspraak.
In de praktijk blijkt dat een consequent lik-op-stukbeleid vaak niet wordt doorgevoerd na
terugmelding. Nadat een jongere de gemaakte afspraken niet is nagekomen en de consequentie
hiervan aan hem duidelijk is gemaakt, wordt niet snel geëxecuteerd.
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Er worden in de uitvoering van de gedragsmaatregel nog knelpunten ervaren:
(a) Er is onduidelijkheid over het proces van wijzigen en verlengen van een GBM. Er is behoefte
aan een werkproces waarin duidelijk wordt aangegeven welke stappen binnen welke
termijnen ondernomen moeten worden om met een wijziging of verlenging van een GBM
om te gaan. Het wijzigen of verlengen van een GBM komt nu nog weinig voor;
(b) Om diverse redenen kan of wordt er niet consequent gereageerd op het niet naleven van
voorwaarden. Dit heeft invloed op de advisering en houding ten aanzien van de GBM.
Hierdoor gaat een groot deel van de beoogde meerwaarde verloren.

Vertaling van het model naar een rekenmethode
Om inzicht te verschaffen in de te verwachten ontwikkeling in het aantal keren dat de GBM zal
worden geadviseerd, gevorderd en opgelegd is tijdens de Impactanalyse GBM die is uitgevoerd in
2009 een rekenmethode ontwikkeld. Met behulp van actuele gegevens is deze rekenmethode
ook dit jaar gebruikt om een inschatting te maken van het verwachte aantal vonnissen GBM. Voor
deze rekenmethode is gebruikgemaakt van de basisgegevens voor de recidivemonitor van het
WODC. Het gegevensbestand is de enige (en ook de meest recent beschikbare) bron waaruit
combinaties zijn af te leiden van kenmerken van de zaak (sanctiemodaliteit en delicttype) en
persoonskenmerken (delictgeschiedenis, uitgedrukt in het aantal eerdere justitiecontacten).
De rekenmethode geeft een inschatting van de omvang van de doelgroep en het aantal
verwachte vonnissen GBM in de loop van de komende jaren. Op basis van de kenmerken van
jeugdigen die in aanraking komen met Justitie, zoals aard van het gepleegde delict, het aantal
eerdere contacten met Justitie en afdoening, is een omvang bepaald van de doelgroep waaruit
verschuiving naar en/of aanvulling met de GBM wordt verondersteld. Op basis van de inhoudelijke
afwegingen van de GBM ten opzichte van andere sanctiemodaliteiten is vanuit de potentiële
doelgroep van de GBM het verwachte aantal vonnissen GBM bepaald. Vervolgens is de invloed
van de belemmeringen meegenomen.

Per jaar 90 tot 160 vonnissen GBM verwacht
Tijdens het onderzoek dat in 2009 is uitgevoerd, werden op een termijn van twee jaar naar
verwachting jaarlijks ongeveer 150 tot 250 vonnissen GBM opgelegd. De verwachting van het
aantal vonnissen GBM, zoals in het huidige onderzoek is vastgesteld, is een stuk lager. Naar
verwachting zullen er ongeveer 130 vonnissen GBM worden opgelegd vanaf 2013. De volgende
nieuwe inzichten in de impactanalyse 2010 hebben geleid tot deze verlaging ten opzichte van
2009:
(a) De meerwaarde van de GBM wordt gezien, maar ten opzichte van vorig jaar wordt dit jaar
door experts aangegeven dat de meerwaarde in mindere mate wordt ervaren;
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(b) Voor first offenders wordt de GBM beperkt ingezet. In 2009 werd het aannemelijk bevonden
dat een deel van de jeugdigen die voor het eerst in contact kwamen met Justitie voor een
zwaar vergrijp ook een GBM opgelegd zouden krijgen;
(c) Uit de impactanalyse blijkt dat als alternatief voor de GBM toch vaak (vaker dan in de
impactanalyse 2009 aangenomen) een combinatie van onvoorwaardelijke jeugddetentie met
voorwaardelijke jeugddetentie wordt opgelegd;
(d) GBM als nazorg na een relatief lange periode van jeugddetentie wordt nauwelijks ingezet. In
het onderzoek dat vorig jaar is uitgevoerd werd deze aanvulling van GBM als verplichte
nazorg wel meegenomen.

Conclusies en aanbevelingen
Uit het onderzoek is gebleken dat de GBM zijn plek in het sanctiepalet heeft gekregen. De GBM
wordt gepositioneerd tussen een voorwaardelijke veroordeling met bijzondere voorwaarden en
een (voorwaardelijke) PIJ-maatregel. Experts hebben aangegeven dat er behoefte was aan een
maatregel die het ‘gat’ in het sanctiepalet zou opvullen. De GBM is een maatregel die dit ‘gat’
opvult.
De ervaren meerwaarde van de GBM zit in het duidelijke en stevige kader voor de jeugdige.
Door de verplichte uitgebreide diagnostiek vooraf wordt men gedwongen voor het uitspreken
van het vonnis een behandelplan op te stellen en wordt tijdens de advisering van de maatregel al
nagegaan of de in te zetten interventies beschikbaar zijn. Tevens zijn de consequenties van het
niet nakomen van afspraken in het vonnis vastgelegd. Alle ketenpartijen geven aan de
meerwaarde van de GBM te zien, maar vinden deze niet altijd substantieel tegen de alternatieven.
Ketensamenwerking is van belang voor de mate van ‘succes’ van de GBM. De GBM vereist zowel
tijdens het adviesproces als tijdens de uitvoering veel ketenafstemming. Ketenpartners dienen in
een korte doorlooptijd bij te dragen aan een advies GBM. Tijdens de uitvoering is ook afstemming
tussen de ketenpartners vereist om de voortgang van de behandeling te monitoren en af te
stemmen in het geval dat de jeugdige zich niet houdt aan de gemaakte afspraken. Regionaal
worden grote verschillen ervaren in de wijze van samenwerking. In regio’s waar de lijntjes tussen
de ketenpartners kort zijn, en men meer ervaring heeft met de GBM, blijkt dat men de werkwijze
rond de GBM minder als een probleem ervaart.
Diverse belemmeringen zijn nog aan de orde. Deze zijn grotendeels oplosbaar en deels
structureel van aard. De belangrijkste belemmeringen die oplosbaar zijn binnen een termijn van
drie jaar zijn:
(a) De beschikbaarheid van het aanbod van gedragsinterventies en zorg. Dit geldt voor het soort
aanbod, maar ook in bredere zin voor bepaalde regio’s;
(b) Onduidelijkheid over de uitvoering en de consequenties van het mislukken van de GBM.
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De doelgroep jeugdigen voor wie een GBM wordt geadviseerd, gevorderd en opgelegd is klein.
Door het beperkte volume zal de ervaring met GBM langzaam worden opgebouwd.
Een tweetal belemmeringen is structureel van aard:
(a) De werkwijze in de keten om tijdig tot een goed advies (inclusief goede invulling van de
GBM) te komen. Door de kleine aantallen zal niet snel ervaring worden opgedaan;
(b) Ondanks dat het beeld van de doelgroep scherper is geworden zullen er mogelijk
verschillende percepties over de definitie van de doelgroep blijven bestaan.
Er kan worden geconcludeerd dat de GBM kan worden gezien als een selectieve sanctie voor een
selectieve doelgroep. Er is veel ketensamenwerking vereist, maar dit heeft meerwaarde in het feit
dat bij het uitspreken van het vonnis een gedetailleerd plan van aanpak is opgesteld. De
doelgroep jeugdigen aan wie een GBM wordt geadviseerd, gevorderd en opgelegd is klein. De
groep wordt gekenmerkt door jeugdigen met zware gedragsproblematiek, maar zonder
dominante psychiatrische problematiek, waarbij verwacht wordt dat deze behandeld kunnen
worden in een intensief en gecoördineerd zorgprogramma.
Op basis van de bevindingen van het onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan:
(a) Een selectieve sanctie voor een selecte doelgroep vraagt om specialisatie;
(b) Creëer duidelijkheid over het uitvoeringsproces;
(c) Bezie de GBM in breder perspectief van de persoonsgerichte aanpak;
(d) Versterk waar mogelijk de ontwikkelingen in de verbreding van het zorgaanbod;
(e) Stimuleer informatie- en kennisuitwisseling over de GBM.
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Inleiding

101 In dit inleidende hoofdstuk worden achtergrond en aanleiding, doelstelling en reikwijdte en
aanpak van de impactanalyse toegelicht. Daarnaast worden in de leeswijzer aanwijzingen gegeven
voor het lezen van de hoofdstukken 2 tot en met 7.

Achtergrond en aanleiding
102 Diverse organisaties in de jeugdstrafrechtketen hebben in het verleden signalen afgegeven
dat er behoefte bestond aan een maatregel die in het sanctiepalet het gat zou kunnen opvullen
tussen de voorwaardelijke jeugddetentie en de voorwaardelijke PIJ. De op 1 februari 2008 in
werking getreden Wet Gedragsbeïnvloeding Jeugdigen1, met daarin de mogelijkheid een
gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) op te leggen, geeft invulling aan deze behoefte.
103 Voorafgaande aan de invoering van de wet is een schatting gemaakt waarin het aantal
opleggingen in drie jaar zou oplopen van 350 in 2008, naar 500 in 2009 en naar 750 opleggingen
GBM vanaf 2010. Deze schatting was onder meer gebaseerd op de aanname dat in één à twee
procent van de gevallen waarin de Raad voor de Kinderbescherming (hierna: de Raad) een
basisonderzoek doet, een uitgebreid strafonderzoek zou plaatsvinden, met als resultaat een
strafadvies GBM. Omdat het aantal werkelijke opleggingen lager uitviel dan verwacht, heeft het
ministerie van Justitie aan onderzoeksbureau Significant gevraagd nader onderzoek te doen naar
de aard en omvang van de doelgroep.
104 Er is in 2009 onderzoek verricht naar de ontwikkeling in het aantal keren dat
gedragsmaatregel naar verwachting zal worden geadviseerd, gevorderd en opgelegd. In het
onderzoek dat is uitgevoerd, is samen met inhoudelijke experts een denkmodel ontwikkeld om
het verwachte aantal vonnissen GBM te schatten. In het onderzoek dat in 2009 is uitgevoerd, is
samen met inhoudelijke experts een denkmodel ontwikkeld om het verwachte aantal vonnissen
GBM te bepalen. Dit model is weergegeven in figuur 1. Het model bestaat uit drie stappen:
(a) De potentiële doelgroep om een GBM opgelegd te krijgen, wordt bepaald door de kenmerken van de jeugdige, zoals geformuleerd in (de toelichting op) de wet, aangevuld met
kenmerken die de betrokken ketenpartners hanteren;
(b) Deze doelgroep komt gedeeltelijk overeen met de doelgroep voor andere sanctiemodaliteiten.

1

Staatsblad, jaargang 2007, nr. 575.
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Er worden inhoudelijke afwegingen gemaakt op basis waarvan een bepaalde sanctiemodaliteit
het meest geschikt en proportioneel wordt geacht voor de jeugdige.2 Bij de
gedragsproblematiek van de jeugdige wordt een passende sanctiemodaliteit gezocht. Voor
een deel van de doelgroep voor de GBM zal een andere sanctiemodaliteit uiteindelijk meer
geschikt blijken en/of beter passend;
(c) Ten derde zijn er diverse belemmeringen aan de orde, die een ‘dempend’ effect blijken te
hebben op het aantal onderzoeken, adviezen en vonnissen GBM. Het merendeel van deze
belemmeringen is naar verwachting niet blijvend na de implementatiefase van de GBM.

Belemmeringen

Afweging sanctiemodaliteit

Kenmerken jeugdige
- Gedrags- en achtergrondproblematiek
- Recidiverisico midden / hoog
- Ernstig delict
- Responsiviteit
- Harde kern / jeugdige veelplegers
- Recidive na maatregel Hulp & Steun

Alle jeugdigen
strafrechtelijk
vervolgd

Doelgroepselectie op
kenmerken jeugdige

- Gewenste duur en aard sanctie
- Gewenste invulling voorwaarde
- Gewenste stok achter deur
- Gewenste flexibiliteit : duidelijkheid
o mogelijkheid vastleggen in vonnis
o flexibiliteit wijzigen
o gewenste prompte /adequate reactie
- Beschikbaarheid interventies
(haalbaarheid)

Potentiële
doelgroep GBM

Afwegen meest
geschikte sanctie

Algemeen
- Meerwaarde GBM wordt niet gezien
- Verschillende definities doelgroep
Invulling / aanbod
- Onbekendheid met mogelijkheden invulling GBM
- Beperkt aanbod gedragsinterventies en behandelingen
(kwantiteit en diversiteit)
Toeleidingsproces
- Gewenning aan nieuwe werkwijze inclusief ketenafstemming /
afhankelijkheden/ doorlooptijden
- Tekort aan gedragsdeskundigen
- Gebrek aan ervaring met strafonderzoek
Perceptie over uitvoering als ‘mislukt’
- Onduidelijkheid consequenties (deels) mislukken GBM
- Zwaarte ‘stok achter de deur’ (1:1)

Aantal GBM meest
geschikt

Dempende
werking
belemmeringen

Aantal vonnissen
GBM

Andere sanctie
gekozen

Andere sanctie
meer geschikt
bevonden

Andere doelgroep

Figuur 1: Denkmodel impactanalyse GBM opgesteld in 2009

105 Met behulp van dit opgestelde denkmodel en een bijbehorende rekenmethode is er een
inschatting gemaakt van de grootte van de doelgroep die in aanmerking komt voor een
gedragsmaatregel en is een verwacht aantal vonnissen GBM bepaald. De resultaten van de
berekeningen waren destijds (Impactanalyse GBM 2009) als volgt. ‘Op een termijn van twee jaar
krijgen per jaar naar verwachting ongeveer 150 tot 250 jeugdigen een GBM opgelegd. Op basis
van de gehanteerde methode is vastgesteld dat de doelgroep GBM jaarlijks ongeveer 950
jeugdigen groot is.

2

Deze inhoudelijke afwegingen zullen niet alleen in de huidige implementatiefase van de GBM aan de orde

zijn, maar spelen structureel een rol in de te maken keuzes in advisering, vordering en vonnis van alle sancties
en maatregelen.
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106 Van deze doelgroep worden naar verwachting per jaar voor 375 tot 625 jeugdigen de
mogelijkheden voor het opleggen van een GBM onderzocht. De resultaten van het onderzoek dat
vorig jaar is uitgevoerd zijn beschreven in de eindrapportage Impactanalyse

Gedragsbeïnvloedende Maatregel d.d. 11 september 2009 en de samenvatting (met dezelfde titel)
geschreven voor een breder publiek in oktober 2009.
107 De schattingen waren grotendeels gebaseerd op aannames van experts, gemaakt op het
moment dat de GBM ongeveer een jaar was ingevoerd. Op basis van andere bronnen en met de
ervaring van het afgelopen jaar kunnen de (nieuwe) schattingen inmiddels beter worden
onderbouwd. Het ministerie van Justitie heeft Significant gevraagd om de impactanalyse GBM te
herhalen en een actueel beeld van de stand rondom GBM te geven (Impactanalyse GBM 2010).
108 Een herhaling van de impactanalyse wordt zinvol geacht, omdat:
(a) De betrokken organisaties inmiddels een jaar langer ervaring hebben met het
toeleidingsproces GBM;
(b) Er door een dossieronderzoek naar de adviestrajecten GBM uitgevoerd bij de Raad
aanvullende inzichten zijn ontstaan met betrekking tot de kenmerken van de doelgroep, de
inhoudelijke afwegingen en de belemmeringen;
(c) Op dit moment de eerste ervaringen met betrekking tot de uitvoering van de GBM worden
meegenomen;
(d) De monitorgegevens van de Raad en de Bureaus Jeugdzorg vollediger zijn, waarmee meer
inzicht is verkregen in het verloop van de onderzoeken GBM.
109 Met de resultaten van het onderzoek kunnen nog vóór het aflopen van het project
‘implementatie GBM’ de (eventueel) benodigde maatregelen worden genomen ten behoeve van
de borging van de GBM. Ook structurele afspraken hierover met uitvoeringsorganisaties kunnen
dan nog worden gemaakt.

Doelstelling
110 De doelstelling van de impactanalyse 2010 is het verkrijgen van een actueel beeld van de
implementatie van de GBM in termen van doelgroep, inhoudelijke afwegingen en belemmeringen
en de daaruit af te leiden en te verwachten aantallen vonnissen GBM. Daarnaast wordt een beeld
geschetst van de uitvoeringspraktijk van GBM.
111 Door het ministerie van Justitie zijn vier erkende gedragsinterventies ingekocht. In dit
onderzoek is onderzocht of de inkoop van vier erkende gedragsinterventies voor de GBM invloed
heeft gehad op het adviseren van GBM.
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Aanpak
112 De volgende activiteiten waren onderdeel van het onderzoek:
(a) Het verzamelen van gegevens;
(b) Het actualiseren van de impactanalyse en het rapporteren van de resultaten.

Verzamelen gegevens
113 Tijdens het onderzoek is de inbreng van inhoudelijke experts zeer waardevol geweest. De
elementen uit het in 2009 opgestelde denkmodel (doelgroep, inhoudelijke afwegingen en
belemmeringen) zijn uitgangspunt geweest om samen met experts een actueel beeld rondom de
GBM te vormen. Om de meningen en opvattingen van alle bij de implementatie van de
gedragsmaatregel betrokken partijen te verzamelen, zijn de volgende activiteiten uitgevoerd door
de onderzoekers:
(a) Het organiseren van een expertsessie met vertegenwoordigers die betrokken zijn bij de
implementatie van GBM (Raad, NIFP, Jeugdreclassering (JR) en Openbaar Ministerie (OM), en
het projectteam GBM van ministerie van Justitie);
(b) Het bijwonen van een Landelijk Managersoverleg Jeugdreclassering en het verzamelen van
aanvullende informatie door middel van een aanvullende vragenlijst;
(c) Het bijwonen van een Landelijk Platform Jeugdofficieren;
(d) Het bijwonen van een landelijk overleg met teamleiders van de Raad;
(e) Het verzamelen van informatie door middel van een schriftelijke vragenlijst onder
coördinatoren jeugd bij het NIFP;
(f) Het organiseren van regionale bijeenkomsten met ketenpartners in Maastricht, Den Haag,
Amsterdam en Lelystad.
114 Om een beeld van de uitvoeringspraktijk te kunnen schetsen, is een dossieronderzoek
uitgevoerd. In het dossieronderzoek zijn bij diverse Bureaus Jeugdzorg fysieke dossiers bestudeerd
en zijn aanvullende interviews gehouden met medewerkers van Jeugdreclassering die direct
betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de gedragsmaatregel.
115 Er zijn aanvullende gegevens verzameld voor het in 2009 ontwikkelde rekenmodel. Met het
rekenmodel wordt het verwachte aantal vonnissen GBM geschat. Er is gebruikgemaakt van
gegevens over sancties, delictgeschiedenis en delicttypes die door het WODC zijn aangeleverd.
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116 In dit onderzoek hebben wij gebruikgemaakt van twee recente onderzoeken betreffende
GBM:
(a) Rapportage Overwegingen voor het adviseren van een gedragsbeïnvloedende maatregel
(DSP-groep, juli 2010);
(b) Scriptie De Gedragsbeïnvloedende Maatregel: een oude sanctie in een nieuw jasje?
(D. van Ieperen, 2010).

Actualiseren impactanalyse en rapporteren resultaten
117 Aan de hand van de verzamelde gegevens is de invulling van het denkmodel geactualiseerd.
Er is een actueel gevormd van de verschillende elementen van het denkmodel (doelgroep,
inhoudelijke afwegingen en belemmeringen). Een deel van de bijeenkomsten die genoemd zijn in
alinea 112 is gebruikt om de voorlopige bevindingen en inzichten te kunnen toetsen. Tevens zijn
de resultaten getoetst tijdens een expertsessie met vertegenwoordigers van de ketenpartners die
betrokken zijn bij de implementatie van GBM. Tijdens een bijeenkomst van de Landelijke
Projectgroep Gedragsmaatregel (LPG) zijn de voorlopige resultaten gepresenteerd.
118 Aan de hand van bestaande en nieuwe inzichten en de meest recente gegevens is de
berekening met het ontwikkelde rekenmodel geactualiseerd. Op basis hiervan is opnieuw het
verwachte aantal vonnissen GBM bepaald.
119 De resultaten van het onderzoek zijn gerapporteerd in het voorliggende document. De
rapportage is afgestemd met de projectleiders Implementatie GBM van het ministerie van Justitie.
Onderdeel van het rapport is een (publieksvriendelijke) samenvatting.

Leeswijzer
120 In hoofdstuk 2 wordt de doelgroep voor de GBM beschreven. Hierbij wordt kort ingegaan
op de omschrijving van de doelgroep, zoals deze in het onderzoek in 2009 is gedefinieerd.
Vervolgens wordt de schatting van de omvang van de doelgroep geactualiseerd.
121

De hoofdstukken 3 en 4 volgen het toeleidingsproces GBM. Tijdens het toeleidingsproces

voeren de ketenpartners verschillende taken uit, waarbij de afweging wordt gemaakt om al dan
niet een GBM te adviseren, vorderen of vonnissen. Het toeleidingsproces omvat in de eerste
plaats het voornemen tot een onderzoek naar de mogelijkheid om een GBM te adviseren door
de Raad. Vervolgens vindt een adviestraject plaats, waarin onderzoeken worden uitgevoerd door
verschillende ketenpartners (Raad, Jeugdreclassering en eventueel het NIFP).
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Dit leidt tot een strafadvies dat is opgesteld door de Raad waarin een GBM als geschikte sanctie
kan worden geadviseerd. Het OM zal dit advies beoordelen en mede op basis hiervan een
passende straf vorderen. Ten slotte zal de rechter een vonnis uitspreken. In figuur
figuu 1 is dit proces
weergegeven.

Figuur 1: Globale weergave van het toeleidingsproces GBM

122 In hoofdstuk
oofdstuk 3 zal worden ingaan op de overwegingen die spelen bij het voornemen tot een
onderzoek naar een GBM en het opstellen van een strafadvies. De inhoudelijke afwegingen en
belemmeringen die een rol spelen rondom deze processtappen worden beschreven. Het
opstellen van de strafeis
st
en het uitspreken van het vonnis worden in hoofdstuk 4 behandeld. Ook
hiervoor worden voor deze processtappen de inhoudelijke afwegingen en belemmeringen
gepresenteerd.
123 In hoofdstuk
oofdstuk 5 zal worden ingaan op de uitvoeringspraktijk,, de daadwerkelijke
daadwerkelijk uitvoering van
de gedragsmaatregel.
gedragsmaatregel. De inzichten die zijn opgedaan tijdens het dossieronderzoek naar
uitvoeringstrajecten worden in dit hoofdstuk weergegeven. Het uitvoeringsproces richt zich op de
praktische uitvoering van het
h opgelegde vonnis GBM.
124 Met behulp
behulp van de resultaten over de aard van de doelgroep (hoofdstuk 2) en de resultaten
betreffende de afwegingen en belemmeringen die aan de orde zijn bij het toeleidingsproces en
het uitvoeringsproces (hoofdstuk 3 tot en met 5), wordt in hoofdstuk 6 aangegeven wat het
verwachte aantal vonnissen GBM voor de komende vijf jaar zal zijn. Het rapport wordt afgesloten
met conclusies van het onderzoek in hoofdstuk 7. Tevens worden in dit hoofdstuk aanbevelingen
gedaan over de borging en voorzetting van de implementatie
implementatie van de GBM.

Inleiding

26

2

Doelgroep GBM

201 In dit hoofdstuk wordt de potentiële doelgroep van de GBM beschreven. Hierbij wordt
eerst aangegeven hoe het beeld van de doelgroep een jaar geleden was. Het beeld van de
doelgroep wordt vervolgens geactualiseerd op basis van de huidige inzichten. Voor deze
actualisatie wordt ons eigen onderzoeksmateriaal gecombineerd met de resultaten uit het
dossieronderzoek dat onderzoeksbureau DSP-groep heeft verricht naar de inhoudelijke
afwegingen in het adviestraject van de GBM. Ook is nagegaan in hoeverre de in 2009
geconstateerde belemmering met betrekking tot verschillende beelden van de doelgroep nog
actueel is.

Doelgroepkenmerken uit de impactanalyse 2009 worden bevestigd
202 De doelgroep is ook voor de impactanalyse van 2009 geanalyseerd. De kenmerken van
de doelgroep, zoals beschreven in de impactanalyse 2009, zijn in de impactanalyse van 2010
bevestigd. Dit geldt voor zowel de persoons- en achtergrondkenmerken als de kenmerken
bezien vanuit andere sanctiemodaliteiten.
203 In deze paragraaf wordt eerst kort herhaald welke persoons- en achtergrondkenmerken
van de doelgroep in 2009 uit de analyse naar voren zijn gekomen. De doelgroep is ook
beschreven vanuit kenmerken bezien vanuit andere sanctiemodaliteiten. De doelgroep GBM
komt voor een deel overeen met de doelgroep van andere sancties binnen het jeugdstrafrecht.
In de impactanalyse die uitgevoerd is in 2009 is vastgesteld dat deze doelgroep - gezien de
kenmerken - ook als hoofdstraf voorwaardelijke jeugddetentie met bijzondere voorwaarden,
onvoorwaardelijke jeugddetentie of voorwaardelijke PIJ opgelegd kan krijgen. Deze substitutie
is ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. In het tweede deel van deze paragraaf zal ingegaan
worden op de kenmerken van de doelgroep bezien vanuit de andere sanctiemodaliteiten.

Doelgroep bezien vanuit persoons- en achtergrondkenmerken
204 De omschrijving van de doelgroep in de impactanalyse van 2009 was gebaseerd op de
kenmerken van de doelgroep volgens wetsdocumentatie en kenmerken van de doelgroep,
zoals aangegeven door ketenpartners en experts.
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205 In de Memorie van Toelichting (MvT) gedragsbeïnvloeding jeugdigen3 wordt de doelgroep
omschreven als jeugdige meer- en veelplegers en harde kernjongeren die op jeugdige leeftijd al
relatief zware delicten op hun naam hebben staan. Bij deze groepen jeugdigen spelen
gedragsproblemen en meervoudige achtergrondproblematiek. Er wordt aangegeven in de MvT
‘het toepassingsbeleid van de maatregel niet op voorhand te beperken tot deze categorieën van
jeugdigen’. De minister heeft tevens de mogelijkheid genoemd om GBM op te leggen aan first
offenders die een relatief zwaar vergrijp hebben gepleegd.
206 Met experts is in 2009 besproken wat de kenmerken van de doelgroep zijn. Dit heeft geleid
tot de volgende, aanvullende of meer specifieke, doelgroepkenmerken4:
(a) Responsiviteit: de jongere moet behandelbaar zijn;
(b) Recidiverisico midden tot hoog;
(c) Opvoedingsproblematiek: ouders zijn door tekort aan vaardigheden of door aard van de
problematiek (bijvoorbeeld verslaving) niet in staat adequaat te reageren op het gedrag van
hun kind;
(d) Multi-problematiek die ambulant te behandelen is;
(e) Jeugdigen voor wie een dwingend kader noodzakelijk geacht wordt en voor wie een intensief,
gecoördineerd zorgprogramma wenselijk is;
(f) Jeugdigen waarbij te voorzien is dat het programma binnen één jaar, of met een maximale
verlenging van nog een jaar, afgerond kan zijn.
207 Naast bovenstaande zijn er ook kenmerken die aangeven wanneer de GBM geen geschikte
maatregel is voor een jeugdige:
(a) Jeugdigen waarvan verwacht wordt dat deze met een eendimensionale aanpak (zoals een
leerstraf) op het rechte pad kunnen worden gebracht;
(b) Jeugdigen met ernstige psychiatrische problematiek in engere zin (bij minder ernstige
problematiek kan de gedragsmaatregel eventueel wel aan de orde zijn);
(c) Jeugdigen die mogelijk ernstig gevaar zullen veroorzaken, waarbij het risico op schade groot is
en waarvoor een gesloten behandeling geïndiceerd is;
(d) Jeugdigen waarbij sprake is van relatief lichte delicten of jongeren met een beperkt
strafrechtelijk verleden.

3

Tweede kamer, vergaderjaar 2006-2007, kamerstukken, 30 332, nr. 8.

4

Deze omschrijving van de doelgroep is afkomstig uit het document Doelgroep Gedragsbeïnvloedende

Maatregel. Versie 21 april 2008, die op basis van bijeenkomsten van de Landelijk Projectgroep
Gedragsbeïnvloedende Maatregel is opgesteld.
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Doelgroep bezien vanuit andere sanctiemodaliteiten
208 De gedragsbeïnvloedende maatregel biedt uitkomst in situaties waarbij de rechter voor
jeugdigen met meervoudige gedragsproblematiek een voorwaardelijke straf te vrijblijvend vindt,
een langere onvoorwaardelijke jeugddetentie pedagogisch gezien niet wenselijk is en de
(voorwaardelijke) PIJ-maatregel te zwaar geacht wordt.
209 Met de invoering van de GBM is een meer geleidelijke opbouw in sancties binnen het
jeugdstrafrecht ontstaan. De sanctie wordt als aanvulling op het sanctiepalet gezien om het gat te
vullen tussen enerzijds die zaken waar bijzondere voorwaarden bij een voorwaardelijke
veroordeling of een leer- en taakstraf passend werden geacht én anderzijds de zaken waarbij
jeugddetentie of een (voorwaardelijke) PIJ opgelegd werd. Voor de voorwaardelijke veroordeling
met bijzondere voorwaarden geldt dat vaak de Maatregel Hulp en Steun (MHS) als bijzondere
voorwaarde wordt opgelegd. De voorwaardelijke veroordeling kan onder andere een
voorwaardelijke werkstraf of voorwaardelijke jeugddetentie betreffen.
210 De nauwkeurigheid waarmee de doelgroep bekend is, is een belangrijke factor in de
impactanalyse. De omvang van de doelgroep is bepalend voor het potentiële aantal adviezen,
vorderingen en opleggingen GBM. Voor het bepalen van de omvang wordt vanuit de volgende
sancties5 door de geraadpleegde experts substitutie naar of aanvulling met de GBM verwacht:
(a) Voorwaardelijke jeugddetentie met bijzondere voorwaarden;
(b) Onvoorwaardelijke jeugddetentie;
(c) Voorwaardelijke PIJ.
211 Met het opleggen van bijzondere voorwaarden bij voorwaardelijke jeugddetentie met een
maatregel Hulp en Steun (MHS) wordt een persoonsgerichte gedragsbeïnvloeding beoogd. De
opgelegde voorwaarden worden op de persoon toegespitst. Experts geven aan dat in het geval
een geïntegreerde aanpak met meerdere componenten noodzakelijk wordt geacht, de
duidelijkheid vooraf en snelle start een meerwaarde kan hebben. Ook wanneer de stok achter de
deur relatief stevig moet zijn, kan gekozen worden voor een GBM.
212 Wanneer er sprake is van een voorwaardelijke jeugddetentie met alleen de algemene
voorwaarde, is er geen sprake van op de persoon toegespitste voorwaarden.

5

Sancties kunnen hoofdstraffen, bijkomende straffen en maatregelen betreffen. Alle combinaties zijn mogelijk,

bijvoorbeeld onvoorwaardelijke jeugddetentie met een deel voorwaardelijke jeugddetentie of
voorwaardelijke jeugddetentie met een onvoorwaardelijke werkstraf.
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Aangezien in die gevallen niet is gekozen voor bijzondere, gedragsbeïnvloedende voorwaarden,
wordt niet verwacht dat hieruit substitutie zal plaatsvinden.
213 Vanuit onvoorwaardelijke jeugddetentie wordt substitutie naar een aanvulling door de GBM
verwacht. De maatregel wordt als laatste kans gezien, voordat onvoorwaardelijke jeugddetentie
volgt. Wanneer voorwaardelijke jeugddetentie met bijzondere voorwaarden als te licht wordt
gezien, maar de onvoorwaardelijke jeugddetentie als te zwaar, wordt de GBM als mogelijke
sanctiemodaliteit gezien.
214 De afwegingen tussen GBM en (voorwaardelijke) PIJ is mede afhankelijk van of er al dan niet
sprake is van psychiatrische problematiek, er is een langere behandeling nodig is dan binnen de
GBM mogelijk is en of de jeugdige niet gemotiveerd is voor ambulante behandeling. Een PIJmaatregel ligt meer voor de hand wanneer er sprake is van een hoog gevaarcriterium6.
215 In bovenstaande beschrijving wordt aangegeven dat de GBM een plek in het sanctiepalet na
een voorwaardelijke veroordeling met bijzondere voorwaarden kent. Uit het onderzoek van DSPgroep blijkt echter dat in een aantal gevallen na een onderzoek GBM een voorwaardelijke
werkstraf in combinatie met een maatregel Hulp en Steun volgt. Experts hebben echter
aangegeven alleen vanuit voorwaardelijke jeugddetentie substitutie naar de GBM te verwachten
en niet vanuit andere voorwaardelijke veroordelingen (zoals de voorwaardelijke werkstraf). De
alternatief in gevallen waarin voorheen een voorwaardelijke werkstraf werd opgelegd.

Het beeld van de doelgroep is scherper geworden
216 Tijdens de impactanalyse die vorig jaar is uitgevoerd, werd aangegeven dat door
verschillende ketenpartners en vanuit verschillende regio’s verschillende definities van de
doelgroep werden gehanteerd. Dit werd als een belemmering van het adviesproces ervaren. Uit
de huidige impactanalyse blijkt dat deze belemmering inmiddels veel minder wordt ervaren. Er is
in de keten een meer gezamenlijk beeld van de doelgroep. Vanuit een aantal regio’s wordt echter
nog wel aangegeven dat zij behoefte hebben aan meer eenduidigheid bij de start van een USOGBM. De vraag is wel in hoeverre dit gezien het vereiste maatwerk mogelijk is.

6

Er wordt niet verwacht dat substitutie zal plaatsvinden vanuit de onvoorwaardelijke PIJ, aangezien daarbij

expliciet de keuze wordt gemaakt voor een behandeling in een gesloten setting. Met de GBM kunnen louter
ambulante interventies worden opgelegd. Om deze reden wordt alleen vanuit de voorwaardelijke PIJ
substitutie verwacht.
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217 De extra praktijkervaring maakt dat het beeld van de doelgroep scherper is geworden. De
kenmerken die tijdens het onderzoek uitgevoerd in 2009 zijn benoemd gelden nog steeds. Aan
de hand van de actuele inzichten kan het beeld van de doelgroep wel worden aangescherpt.
218 De indicaties, maar vooral ook de contra-indicaties voor de groep jeugdigen om een GBM
te overwegen (‘de doelgroep GBM’) zijn duidelijker geworden. Dit beeld is gebaseerd op de
besprekingen met experts en de resultaten van het onderzoek van DSP-groep waarin
gedragsdeskundigen zijn geraadpleegd.
219 Bij de afweging om een onderzoek GBM te starten, wordt een eerste inschatting gemaakt
van een aantal kenmerken van de jeugdige. Tijdens het onderzoek worden deze kenmerken nader
onderzocht. Deze kenmerken zijn (onder andere en in willekeurige volgorde):
(a) Aanpak van de problematiek van de jeugdige;
(b) Hulpverleningsgeschiedenis;
(c) Justitieel verleden;
(d) Leeftijd;
(e) Motivatie;
(f) Licht verstandelijke beperking;
(g) Detentiegeschiktheid.
220 Bij jeugdigen die intensieve begeleiding nodig hebben binnen een duidelijk kader wordt start
van een onderzoek GBM overwogen. Voor deze groep wordt verwacht dat zij behoefte hebben
aan een duidelijke stok achter de deur. Bovendien is snelle start van de behandeling bij GBM
gegarandeerd. Jeugdigen die in aanmerking komen voor een GBM hebben behoefte aan
behandeling en of begeleiding. De gedragsproblematiek dient aangepakt te worden, wat met een
GBM ook wordt beoogd. Na uitgebreide diagnostiek vooraf wordt een op de persoon toegespitst
programma opgesteld waarbij een combinatie van meerdere interventies mogelijk is. Een intensief
gecoördineerd zorgprogramma met een snelle start is een meerwaarde van GBM.
221 De hulpverleningsgeschiedenis van de jongere speelt een rol bij de keuze om al dan niet een
onderzoek GBM te starten. De Raad geeft aan te kijken naar wat al eerder geprobeerd is bij de
jeugdige in ambulant en/of civielrechtelijk kader. Wanneer een jeugdige weinig eerdere
hulpverlening heeft ontvangen, is dit een reden om niet een USO-GBM te starten. Wanneer de
jeugdige wel eerder hulpverlening heeft ontvangen, wordt door de Raad onderzocht of en in
welke mate GBM toegevoegde waarde heeft (in een USO-GBM).
222 Bij jeugdigen zonder justitieel verleden (first offenders) wordt zelden een GBM overwogen.
Jongeren krijgen eerst een kans in een lichter kader. Wanneer een jeugdige als first offender een
zwaar delict pleegt, wordt over het algemeen ook niet voor een GBM gekozen. Door experts
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wordt aangegeven dat er in deze gevallen vaak sprake is van is van psychiatrische problematiek
en een PIJ-maatregel daarom wenselijk is.
223 Voornamelijk jeugdigen in de leeftijd van 16 en 17 jaar komen in aanmerking voor GBM. Bij
jeugdigen van 13 tot en met 15 jaar wordt vaak voor een civielrechtelijk kader. Voor oudere
jeugdigen is een civiel traject vaak al eerder geprobeerd en/of niet meer mogelijk. Daarom wordt
bij oudere jeugdigen eerder aan een GBM gedacht.
224 Wat betreft motivatie geldt dat dit gedurende het gehele traject van GBM een rol speelt.
Tijdens de overweging om al dan niet een onderzoek GBM te starten wordt de motivatie
meegenomen. Echter wanneer besloten wordt om een onderzoek GBM te starten, en
gedurende het onderzoek blijkt dat een jeugdige niet mee wil werken, dan ligt het adviseren van
een GBM niet voor de hand. Het onderzoek wordt in die gevallen vaak afgebroken.
225 Met betrekking tot motivatie gelden de volgende overwegingen:
(a) Wanneer de jeugdige niet of ambivalent gemotiveerd is, ligt de start van een onderzoek GBM
niet voor de hand. Wel komt het voor dat een geringe interne motivatie wordt
gecompenseerd door de externe motivatie die uitgaat van de zware ‘stok achter de deur’ in
de vorm van vervangende jeugddetentie. Een jeugdige moet daarom intern of extern
motiveerbaar zijn;
(b) De doelstelling van de GBM is het realiseren van gedragsverandering bij de jeugdige. Hierbij
wordt vaak ook de omgeving van de jeugdige betrokken, waaronder de ouders. Wanneer
verwacht wordt dat de ouders niet motiveerbaar zijn om te mee te werken aan GBM, kan dit
een reden zijn om geen onderzoek GBM te starten.
226 Een licht verstandelijk beperking waarmee een jeugdige te maken kan hebben, kan zowel
een indicatie als een contra-indicatie voor GBM zijn:
(a) Aan de ene kant kan de LVB-problematiek een indicator zijn voor een GBM, omdat met de
GBM een heldere structuur voor de jeugdige geldt, waarbinnen duidelijk is wat de gevolgen
zijn van het niet naleven van de in de maatregel gemaakte afspraken. Het is duidelijk wat er
van de jeugdige wordt verwacht. Daarnaast geldt het voordeel dat de behandeling snel kan
starten;
(b) Aan de andere kant kan LVB-problematiek een contra-indicatie zijn:
(i) De vervangende jeugddetentie in het geval van mislukken van de maatregel is vaak
onwenselijk. Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking worden over het
algemeen niet detentiegeschikt geacht;
(ii) Deze groep jeugdigen kan de consequenties van het niet nakomen van afspraken in de
vorm van jeugddetentie niet overzien;
(iii) De GBM wordt niet geschikt geacht, omdat gezien de beperkte leerbaarheid van deze
specifieke groep geen positieve ontwikkeling wat betreft gedragsverandering wordt
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verwacht. Vaak is bij ouders ook sprake van LVB-problematiek. Het betrekken van
ouders bij de behandeling is lastig;
(iv) Het behandelaanbod binnen de GBM is vaak niet toereikend voor deze doelgroep.
227 De onwenselijkheid van vervangende jeugddetentie als gevolg van het mislukken van een
GBM geldt niet alleen voor de groep jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Ook voor
jeugdigen van 12 tot en met 15 jaar is jeugddetentie in principe niet wenselijk. Kale jeugddetentie
is vaak een ongewenste consequentie, omdat juist is vastgesteld dat behandeling nodig is.
Wanneer wordt verwacht dat de jeugdige zal verharden door toedoen van de jeugddetentie, of
dat voortzetting van zorg wenselijker wordt geacht, wordt niet snel overwogen om een
onderzoek GBM te starten.

Reële verwachtingen ten aanzien van de doelgroep GBM
228 Aan het slot van dit hoofdstuk hechten wij er belang aan een slotopmerking te maken over
de doelgroep GBM. De doelgroep betreft jeugdigen met zware problematiek en (mede
daardoor) meestal met meerdere delicten op hun naam. De kans op recidive is voor deze
jongeren groot. De interne motivatie is over het algemeen niet groot. De verwachtingen ten
aanzien van de motiveerbaarheid en de kans dat een GBM niet mislukt en wel het gewenste
effect heeft moeten daarom reëel zijn. Tijdens het onderzoek is gebleken dat de verwachtingen
hieromtrent bij aanvang in 2008 misschien wel te hoog gespannen zijn geweest. Deze
verwachtingen hebben hun weerslag op de afwegingen die worden gemaakt in het
toeleidingsproces, zoals weergegeven in hoofdstuk 3.
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3

Onderzoek en strafadvies GBM

301 Het toeleidingsproces start bij het voornemen van de Raad tot een onderzoek naar de
mogelijkheid om een GBM te adviseren. Vervolgens vindt een adviestraject plaats, waarin
onderzoeken worden uitgevoerd door verschillende ketenpartners (de Raad, de Jeugdreclassering
en eventueel het NIFP). Dit leidt tot een strafadvies van de Raad waarin een GBM als sanctie kan
worden geadviseerd.

Toelichting stappen in het toeleidingsproces
302 In dit hoofdstuk worden de overwegingen die een rol spelen bij deze eerste stappen in het
toeleidingsproces toegelicht. Hierbij worden de bijbehorende knelpunten en belemmeringen
benoemd, die worden ervaren tijdens het opstellen van het strafadvies. Ook ontwikkelingen die
van invloed zijn op de afwegingen om al dan niet een GBM te adviseren, worden benoemd.

Voornemen tot start onderzoek naar een GBM
303 Het voornemen om een uitgebreid strafonderzoek (USO) GBM op te starten kan door de
Raad, het NIFP en het OM worden geïnitieerd. Het voornemen tot de start van een onderzoek
GBM komt bij de Raad tot stand door middel van een door de Raad ontwikkelde criterialijst. Op
basis van deze lijst wordt bepaald of een USO-GBM wordt opgestart. Daarnaast kunnen het NIFP
en het OM een verzoek doen om de mogelijkheden voor een GBM te onderzoeken. Deze
verzoeken worden in de meeste gevallen opgevolgd.
304 Bij het voornemen tot het starten van een onderzoek naar de GBM spelen de criteria van
de doelgroep een belangrijke rol. Deze zijn in het vorige hoofdstuk toegelicht.

Opstellen strafadvies GBM
305 De Raad is regiehouder in het toeleidingsproces GBM. Wanneer het besluit is genomen om
een onderzoek GBM te starten, worden verschillende onderzoeken uitgevoerd door diverse
ketenpartners (Raad, Jeugdreclassering en eventueel het NIFP). Op basis van deze onderzoeken
wordt door de Raad een strafadvies opgesteld.
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Inhoudelijke afwegingen
306 Er is een aantal beoogde voordelen van GBM dat een rol speelt voor Raad, de JR en het
NIFP bij het uitvoeren van de onderzoeken ten behoeve van het strafadvies:
(a) GBM biedt een duidelijk en stevig kader voor de jeugdige;
(b) GBM biedt meer mogelijkheden tot maatwerk;
(c) GBM heeft zware stok achter de deur in de vorm van jeugddetentie.
307 Ieder van de drie beoogde voordelen zal vanaf alinea 310 in een aparte paragraaf besproken
worden. Hierbij zal eerst een korte toelichting gegeven worden op wat het beoogde voordeel
een meerwaarde van de GBM maakt. Vervolgens worden de afwegingen tussen de GBM en
andere sanctiemodaliteiten toegelicht. Bij ieder van de genoemde afwegingen geldt een aantal
randvoorwaarden en/of overwegingen. Deze kunnen als nadelen of belemmeringen van de GBM
worden gezien. Deze zullen per paragraaf benoemd worden. Wanneer er ontwikkelingen aan de
orde zijn die inspelen op de genoemde aspecten wordt dit ook benoemd. Primair worden de
ontwikkelingen benoemd die specifiek spelen voor de GBM. Ontwikkelingen die zowel invloed
hebben op de GBM als breder, worden aan het eind van dit hoofdstuk benoemd.
308 Bovenstaande afwegingen spelen een rol bij de selectie voor een USO-GBM en de
formulering van het strafadvies. In aanvulling op bovenstaande inhoudelijke afwegingen kan
worden gesteld dat het gedrag van de jeugdige tijdens het onderzoek invloed heeft op het al dan
niet adviseren van een GBM. Recidive van de jeugdige tijdens het onderzoek kan soms reden zijn
om niet voor een strafadvies GBM te kiezen.
309 De ervaring die is opgedaan in de uitvoering van de GBM is van invloed op de afwegingen
die worden gemaakt in het toeleidingsproces. De ervaring in de praktijk bepaalt onder andere het
ervaren van de meerwaarde van de GBM, en het zien van de beoogde voordelen in de praktijk. In
hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de uitvoeringspraktijk. Vooruitlopend hierop zullen in dit
hoofdstuk bevindingen met betrekking tot de uitvoering al worden benoemd.

GBM biedt een duidelijk en stevig kader voor de jeugdige
310 De GBM biedt een duidelijk en stevig kader voor de jeugdige. Er is vooraf vastgelegd wat de
inhoud van de maatregel is en wat de consequentie zal zijn bij het niet naleven van de gemaakte
afspraken.
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311 Een uitgebreid strafonderzoek gaat vooraf aan het opstellen van een strafadvies. De
uitgebreide en verplichte diagnostiek vooraf wordt door alle ketenpartners als een groot voordeel
ervaren. Er wordt grondig onderzocht welke behandeling het meest passend en noodzakelijk is
om de gedragsproblematiek van de jeugdige aan te pakken.
312 Daarnaast zijn het plan van aanpak en haalbaarheidsonderzoek verplichte onderdelen van
het advies. In overleg met de zorgaanbieders wordt door de Jeugdreclassering een behandelplan
opgesteld. De doelen die zijn gesteld en de wijze waarop deze doelen behaald kunnen worden,
staan hierin gespecificeerd. De beschikbaarheid van de interventies is afgestemd met de
zorgaanbieders. Hierdoor is snelle start van behandeling gegarandeerd. Experts geven aan dat
deze duidelijkheid goed is voor de jongere. Ook zorgaanbieders vinden de duidelijkheid prettig.
313 In een vonnis GBM staat naast een gedetailleerde omschrijving van de inhoud van de
behandeling, ook de consequentie opgenomen van het niet naleven van gemaakte afspraken. In
het geval van het mislukken van de maatregel volgt jeugddetentie. Dit is duidelijk voor de jeugdige.
Alle experts zijn het er unaniem over eens dat dit een duidelijk voordeel is van de GBM.
Afwegingen tussen sanctiemodaliteiten
314 De Raad en de JR maken voor iedere individuele jongere een inhoudelijke afweging tussen
een duidelijk en strikt kader vooraf en de gewenste flexibiliteit in de uitvoering. Deze afweging is
ook in de impactanalyse in 2009 benoemd. Een nadeel van het vooraf gedetailleerd vastleggen
van het vonnis, is het gebrek aan flexibiliteit in de uitvoering waar soms wel behoefte aan is. In
sommige gevallen kan pas later in het traject blijken aan welke interventies en behandelingen
werkelijk behoefte is. In dit geval wordt voorkeur gegeven aan voorwaardelijke jeugddetentie met
bijzondere voorwaarden. Experts hebben in de impactanalyse van dit jaar aangegeven het gebrek
aan flexibiliteit een minder zware rol speelt in de afweging om al dan niet een GBM te adviseren.
315 Vanwege de uitgebreide diagnostiek tijdens de advisering en het feit dat de behandeling en
consequenties in geval van mislukken gedetailleerd zijn vastgelegd, heeft de GBM een zwaardere
status voor jongeren dan een voorwaardelijke veroordeling met een maatregel Hulp en Steun. De
intensiteit van begeleiding is vergelijkbaar met een traject van Intensieve Traject Begeleiding (ITB).
Belemmeringen
316 Bij het proces om te komen tot een strafadvies zijn veel verschillende partijen betrokken.
Het proces rondom GBM vereist veel ketenafstemming. In 2009 is door experts aangegeven dat
zij dit proces als omslachtig en bureaucratisch beschouwen. De Impactanalyse 2010 wijst uit dat
dit knelpunt minder ervaren wordt ten opzichte van een jaar geleden. De ketenpartners weten
elkaar beter en sneller te vinden voor de benodigde afstemming.
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317 De GBM is over het algemeen beter bekend bij de ketenpartners, maar is nog geen
automatisme in de praktijk. Het opbouwen van kennis en ervaring gaat vanwege het beperkte
aantal onderzoeken en adviezen GBM langzaam. Concentratie van de GBM bij een beperkt aantal
medewerkers van de betrokken organisaties werkt beter dan wanneer de werkzaamheden over
veel medewerkers zijn verspreid. Het komt nog wel voor dat medewerkers nog niet op de
hoogte zijn van de onderling gemaakte afspraken, bijvoorbeeld wat er minimaal in een
haalbaarheidsonderzoek moet staan.
318 De procedure om te komen tot een strafadvies GBM brengt met zich mee dat verschillende
ketenpartners in korte tijd veel werkzaamheden uit moeten voeren. Dit vereist veel afstemming
tussen de betrokken organisaties en resulteert in tijdsdruk bij ketenpartners. Ketenpartners geven
aan dat het voornamelijk leidt tot een verschuiving van de werklast naar de voorkant van het
proces. Dit past in veel gevallen niet goed in de wijze waarop de ketenpartners hun reguliere
werkprocessen binnen hun organisatie hebben georganiseerd. De ketenpartners geven aan dat de
tijdsdruk een complicerende factor blijft. Het wordt nog steeds als reden genoemd om niet te
starten met het adviestraject.
319 Vanwege de relatief korte termijn om het advies op te stellen, komt het soms voor dat niet
alle stukken tijdig in bezit zijn van het OM. Als een rapport van het NIFP laat arriveert is er geen
tijd meer om een haalbaarheidsonderzoek of een gedragsdeskundig onderzoek van de Raad uit te
voeren en/of tijdig af te ronden. Daarnaast geeft de JR aan dat wanneer het invullen van het plan
van aanpak teveel tijd kost, moeizaam verloopt of niet lukt, dit leidt tot een negatief
haalbaarheidsonderzoek en geen advies GBM.
320 De Raad geeft aan dat er soms sprake is van ontmoediging in geval het (onder tijdsdruk)
opgestelde advies niet wordt overgenomen. Dit kan leiden tot aarzeling in het opstarten van
nieuwe onderzoeken GBM.
321 Vorig jaar werd aangegeven dat het tekort aan gecertificeerde gedragsdeskundigen een
belemmering was. Dit knelpunt lijkt nu grotendeels te zijn opgelost. De Raad is gestart met een
opleidingsprogramma. Wel is het zo dat vanwege het beperkte volume van GBM-zaken ervaring
met strafonderzoek langzaam zal worden opgebouwd. Hierbij kan de kwaliteit van de adviezen
onder druk komen te staan.
322 Daarnaast is de snelheid waarmee behandeling gestart kan worden bepalend voor de keuze
van het juridisch kader. GBM kan vanwege het vooraf vastleggen en afstemmen van de inhoud
met zorgaanbieders snel starten.
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GBM biedt meer mogelijkheden tot maatwerk
323 Zowel de Raad als de JR geven aan dat een inhoudelijke afweging plaatsvindt met betrekking
tot de mogelijkheden voor de invulling van de sanctie. De GBM is een maatregel die is gericht op
de gedragsbeïnvloeding van een jeugdige. Er wordt door middel van maatwerk een plan opgesteld
met behandelingen die gedragsverandering van de jeugdige tot doel hebben, voornamelijk in een
ambulante setting. Aan de noodzaak om de jeugdige te behandelen en te begeleiden kan met een
GBM worden voldaan. Vaak worden bij de ingezette interventies de systemen en omgeving van
de jeugdige betrokken.
324 Een GBM biedt de mogelijkheid om verschillende interventies en behandelingen onder één
strafrechtelijke titel op te leggen. Hierdoor biedt de maatregel meer mogelijkheden om maatwerk
te leveren. Voorwaarden kunnen meer en makkelijker gecombineerd worden.
Afwegingen tussen sanctiemodaliteiten
325 Bij de MHS die vaak als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling wordt
ingezet, is het ook mogelijk om intensieve interventies in te zetten, maar is de snelle start van
behandeling niet altijd zeker. Door het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek wordt de JR
‘gedwongen’ om voor het uitspreken van het vonnis al na te denken over de inhoud en
organisatie van de behandeling. De snelle gegarandeerde start is een meerwaarde van GBM. De
inkoop van een viertal erkende justitiële gedragsinterventies - specifiek voor de GBM - heeft een
in sommige regio’s een positief effect gehad, maar is geen voordeel van de GBM op zichzelf. Door
medewerkers van de Jeugdreclassering wordt aangegeven dat zij soms gebruikmaken van de
inkoop van interventies om wachtlijsten te kunnen omzeilen.
326 De GBM wordt vaak opgelegd als laatste kans. Er kan overwogen worden om nog één keer
een behandeling bij de jeugdige te proberen in een stevig kader voordat detentie volgt.
327 Een groot verschil ten opzichte van de bevindingen van vorig jaar is dat dit jaar wordt
aangegeven dat de GBM nauwelijks of nooit als verplichte nazorg wordt opgelegd, met
uitzondering van de gevallen waarin de onvoorwaardelijke jeugddetentie gelijk is aan de periode
van voorlopige hechtenis. Waar vorig jaar nog werd aangenomen dat er aanvulling verwacht werd
op onvoorwaardelijke jeugddetentie in de vorm van verplichte nazorg door een GBM, wordt dit
jaar door experts aangegeven dat deze verwachting in de praktijk niet wordt waargemaakt. De
redenen hiervoor zijn dat vanuit de JJI’s ook al nazorg wordt ingezet. Daarnaast gaat het bij nazorg
om de ‘zwaarste groep’ die na voorlopige hechtenis een periode onvoorwaardelijke jeugddetentie
in combinatie met een GBM krijgt opgelegd. Deze groep heeft een zeer beperkte omvang.
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328 Een GBM kan voor minimaal een half jaar en maximaal een jaar worden opgelegd.
Vervolgens kan de maatregel worden verlengd met maximaal de duur van de initiële maatregel. In
de praktijk blijkt dat verlenging van een GBM weinig voorkomt. Als de behandeling redelijkerwijs
niet binnen de maximale duur kan worden afgerond, is een combinatie met een MHS
noodzakelijk om in de proeftijd de behandeling en begeleiding voort te zetten. Dit is mogelijk en
gebeurt ook regelmatig in de praktijk. Ook zullen er, ondanks deze combinatiemogelijkheid,
gevallen zijn waarin de beperkte duur toch reden is om niet te kiezen voor een advies GBM.
Belemmeringen
329 Betrokken organisaties ervaren het beperkte aanbod of het niet beschikbaar zijn van
gedragsinterventies in bepaalde regio’s als belangrijk knelpunt. In de impactanalyse van 2009 is
deze belemmering ook genoemd. In het huidige onderzoek is nogmaals benadrukt dat dit een
groot knelpunt is. Er is besloten om bepaalde gedragsinterventies in te kopen. In regio’s waar al
voldoende aanbod voorhanden was heeft deze inkoop weinig effect gehad. In een aantal regio’s is
door de inkoop het regionale aanbod uitgebreid. Toch is er nog geen sprake van een landelijke
dekking en is zodoende het aanbod nog niet overal beschikbaar. Wanneer tijdens het
haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de interventies niet beschikbaar zijn, zorgt dit voor een
negatieve uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek.
330 Wat betreft de invulling van de maatregel worden specifiek de volgende knelpunten
geconstateerd:
(a) Het beperkte aanbod voor de doelgroep licht verstandelijk beperkte jeugdigen. Er is wel een
ontwikkeling gaande dat het aanbod van gedragsinterventies die geschikt zijn voor jeugdigen
met licht verstandelijke beperking groter wordt;
(b) Het aanbod buiten de ingekochte gedragsinterventies (zoals woonvormen) is niet breed
beschikbaar. Hieronder valt ook het gemis aan passend aanbod voor jeugdigen in een leeftijd
die uit huis gaan en zelfstandig gaan wonen (voornamelijk 16- en 17-jarigen);
(c) De onmogelijkheid tot het opnemen van de jeugdige in een gesloten setting, nachtdetentie
en de onmogelijkheid tot op het opleggen van ‘overige voorwaarden’.
331 In de impactanalyse 2009 werd aangegeven dat de onduidelijkheid over de mogelijkheden
tot invulling van een GBM een belemmering was bij het adviseren van een GBM. Deze
belemmering is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Voor veel ketenpartners is door de
opgedane ervaring duidelijker geworden wat mogelijk is binnen een GBM.
332 Experts geven aan dat de duur van GBM mogelijk te kort is om gedragsverandering te
bereiken. Wanneer een langere behandelduur gewenst is wordt gekozen voor voorwaardelijke PIJ
(bij de zwaardere groep) of voorwaardelijke jeugddetentie (bij de lichtere groep).
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333 Hierbij dient de kanttekening geplaatst te worden dat binnen het jeugdstrafrecht de
mogelijkheid bestaat om sancties te combineren. Binnen maximaal één (of bij verlenging maximaal
twee) jaar in geval van GBM is wellicht geen volledige gedragsverandering mogelijk, maar kan het
meer dwingende kader belangrijk zijn voor het realiseren van een goede start. Het is van groot
belang om na afloop van de maatregel de jeugdige te blijven begeleiden in een aan de MHS
gekoppelde proeftijd.
334 Bij de uitvoering blijkt dat er nog onbekendheid is bij de ketenpartners over het verlengen
of wijzigen van een GBM. Zij geven aan dat er nog onduidelijkheid bestaat over de taak- en
verantwoordelijkheidverdeling tijdens het uitvoeringsproces. Deze onduidelijkheid richt zich onder
andere op de manier waarop een wijziging of verlenging moet worden ingediend. In geval van
verlenging van een GBM is er tevens onduidelijkheid over de termijn waarbinnen de verlenging
moet worden aangevraagd.

GBM heeft zware stok achter de deur in de vorm van jeugddetentie
335 Bij een GBM is er een serieuze stok achter de deur in de vorm van jeugddetentie. De duur
van de jeugddetentie is maximaal de duur van de GBM, maar wordt in de praktijk aangepast op
basis van proportionaliteit met het gepleegde delict. Bij het overtreden van de voorwaarden die in
het kader van de GBM zijn opgelegd, vindt omzetting plaats evenredig aan de resterende duur van
de maatregel.
Afwegingen tussen sanctiemodaliteiten
336 De GBM biedt een dwingender kader met een serieuze stok achter de deur. Dit is dan ook
het voordeel van de GBM ten opzichte van voorwaardelijke jeugddetentie met bijzondere
voorwaarden.
337 De rechter maakt duidelijke afspraken met de jeugdige wat er van hem/haar wordt
verwacht en kiest voor een duidelijke en zware stok achter de deur (in de vorm van
jeugddetentie) wanneer de jeugdige zich niet aan de afspraken houdt. Voordeel hiervan is de
duidelijkheid voor de jeugdige en de daaruit volgende motivatie om mee te werken.
338 Wanneer een jongere zich niet houdt aan de voorwaarden en de gemaakte afspraken, kan
de GBM door het OM, zonder tussenkomst van de rechter, worden omgezet in jeugddetentie. Er
kan op deze manier snel worden gereageerd op het niet naleven van de afspraken.
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Belemmeringen
339 De Raad en het NIFP geven aan dat voor een aantal jongeren vervangende jeugddetentie
niet altijd wenselijk wordt geacht.
Vooral bij de jongere kinderen en jeugdigen waarbij sprake is van LVB-problematiek is het risico
op detentieschade een belangrijke afweging om geen GBM te adviseren.
340 Proportionaliteit speelt een belangrijke rol bij de afweging van de GBM. Vervangende
jeugddetentie wordt niet altijd proportioneel of geschikt geacht. Hierbij speelt nog wel dat een
deel van de betrokkenen een verkeerde perceptie heeft over de duur van de vervangende
jeugddetentie (gelijk aan de duur van de GBM) en de evenredige omzetting van de jeugddetentie.
De ernst van het delict moet proportioneel zijn aan de zwaarte van de straf. Omdat vervangende
jeugddetentie als stok achter de deur geldt bij een GBM, wordt de maatregel soms niet
geadviseerd. De detentie wordt in die gevallen als een te zware consequentie beschouwd.
341 Het proces rondom terugmelden is nog niet bij alle ketenpartners duidelijk. Problemen die
ervaren worden tijdens de uitvoering hangen samen met deze onduidelijkheid. Er is behoefte aan
een (standaard) werkproces voor de uitvoering.
342 In de praktijk blijkt het lik-op-stuk beleid niet altijd consequent wordt gehanteerd en snelle
executie lang niet altijd plaatsvindt. Deze (negatieve) aspecten met betrekking tot de uitvoering
kunnen de advisering (negatief) beïnvloeden. Bovendien wordt in de uitvoeringspraktijk duidelijk
dat omzetting in jeugddetentie vaak via de rechter plaatsvindt. Dit komt omdat er vaak bezwaar
wordt aangetekend door (de advocaat van) de jeugdige tegen de omzetting van de maatregel in
vervangende jeugddetentie. Er zijn overigens grote regionale verschillen met betrekking tot de
reactie op het overtreden van voorwaarden. Afhankelijk van de regio en de intensiteit van het
contact tussen de JR, de Raad en het OM wordt in sommige gevallen snel teruggemeld en in
andere zaken wordt langer geprobeerd de behandeling van de jeugdige voort te zetten.
Dit geldt in de betreffende regio’s vaak ook voor andere sanctiemodaliteiten.
Ontwikkeling direct relevant voor de GBM
343 Voor de Raad en het NIFP is de noodzaak van continuïteit van behandeling ook in geval van
het mislukken van een GBM van groot belang. In detentie is voorzetting van behandeling nog niet
mogelijk. Er is echter een recente ontwikkeling dat de jeugdige na een mislukte GBM kan
instromen bij een JJI in fase 3 (geen nieuwe diagnose, zoveel mogelijk voortzetting behandeling)7.

7

Notitie DJI “Tenuitvoerlegging vervangende jeugddetentie in het kader van een GBM“ (2 juni 2010).
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Ervaren meerwaarde GBM verschilt per regio
344 De keuze voor en invulling van een GBM is maatwerk. Er wordt rekening gehouden met
kenmerken van de jeugdige, de ernst van het delict en de recidivekans. Zoals in hoofdstuk 2 is
aangegeven, geldt dat er een afweging wordt gemaakt tussen de GBM en andere sancties. De
meerwaarde van GBM wordt door experts erkend. De GBM vult een gat in het sanctiepalet op.
Er zijn echter regionale verschillen in het ervaren van de meerwaarde.
345 De ervaren meerwaarde van de GBM is afhankelijk van de regionale ‘vormgeving’ van
andere sancties. De meerwaarde van de GBM is minder groot als in een regio:
(a) In het kader van voorwaardelijke veroordelingen met een MHS het al gebruikelijk is om
vooraf, in overleg met betrokken ketenpartners, vast te stellen wat nodig is voor de jongere
en het plan van aanpak (op hoofdlijnen) voor de zitting opgesteld te hebben;
(b) De beschikbaarheid van het zorgaanbod als invulling van de bijzondere voorwaarden geen
knelpunt is;
(c) Het gebruikelijk is de invulling van de bijzondere voorwaarden in het kader van een
voorwaardelijke veroordeling vooraf concreet te specificeren en op te nemen in het vonnis;
(d) Afspraken zijn gemaakt met betrekking tot een consequente reactie op het overtreden van
de voorwaarden bij voorwaardelijke sancties en een snelle tenuitvoerlegging (TUL).
346 In regio’s waarin de organisatie van het strafproces zodanig was dat de ketenpartners
gewend waren veelvuldig de afstemming met elkaar te zoeken, levert het toeleidingsproces van
de GBM minder belemmeringen op. Het voordeel dat de benodigde ketenafstemming in het
kader van de GBM biedt, wordt echter dan ook breder dan bij GBM ervaren. Het relatieve
voordeel van de GBM is daarmee kleiner.
347 Er worden grote regionale verschillen ervaren in de uitvoering van de GBM-zaken. In regio’s
waar men meer ervaring heeft met de uitvoering van de GBM wordt een aantal knelpunten in
mindere mate ervaren. De snelheid waarmee ervaring wordt opgebouwd bij het vaker uitvoeren
van een zaak GBM, is afhankelijk van het aantal zaken. In een aantal regio’s vinden weinig
opleggingen GBM plaats, waardoor het opdoen van ervaring en het wegnemen van knelpunten
moeizaam zal gaan en een meer tijdrovend proces is.

Algemene ontwikkelingen rondom de GBM
348 De GBM kan worden gezien als een katalysator voor een andere manier van samenwerken
in de jeugdstrafrechtketen. In de regio’s waar deze samenwerking al goed verloopt, zal de GBM
geen katalysator zijn.

Onderzoek en strafadvies GBM

43

In regio’s waar in deze samenwerking nog verbetering mogelijk is, kan de GBM een ‘middel’ zijn
om samenwerking beter of anders te organiseren. Het gevolg hiervan is dat de behoefte aan een
maatregel als de GBM mogelijk afneemt.
349 Door de ontwikkelingen rondom het Landelijk Instrumentarium Jeugd (LIJ) zal mogelijk de
meerwaarde van uitgebreide diagnostiek vooraf in het kader van de GBM minder relevant
worden. Door invoering van het LIJ zal de diagnose voor alle jeugdige delinquenten waarbij sprake
is van midden en hoog risico uitgebreider worden.
350 Het beoogde voordeel van snelle omzetting van de straf zal in de toekomst mogelijk minder
als een voordeel van GBM worden gezien vanwege de ontwikkeling van verbetertraject toezicht
jeugd. De verwachting is immers dat door het verbeteren van toezicht op de naleving van
bijzondere voorwaarden er bij overtreding van de voorwaarden ook sneller en consequenter ten
uitvoer zal worden gelegd. Hierdoor zal de perceptie van het verschil in de zwaarte van de stok
achter de deur van de GBM en een voorwaardelijke veroordeling wellicht verminderen.
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4

Strafeis en vonnis GBM

401 Wanneer de Raad een strafadvies heeft opgesteld, levert zij dit via het OM aan de
rechtbank. Het OM formuleert een strafeis, mede op basis van het strafadvies (en onderliggende
rapportages) van de Raad. Vervolgens bepaalt de kinderrechter op basis van het strafadvies en de
strafeis het vonnis en de inhoud van de GBM, als voor deze maatregel wordt gekozen.
402 In dit hoofdstuk worden de overwegingen bij het opstellen van de strafeis en het vonnis
toegelicht. Evenals in het vorige hoofdstuk worden de belemmeringen beschreven die aan de
orde zijn bij deze processtappen.

Strafeis GBM
403 Voor het OM geldt dat er grote regionale verschillen bestaan ten aanzien van de GBM. In
een aantal regio’s wordt door het OM aangegeven wat minder coulant te reageren bij een GBM.
In vergelijking met een jaar geleden zijn ze gemiddeld (iets) kritischer geworden ten aanzien van
de GBM. De terughoudendheid met betrekking tot de GBM geldt met name wanneer er sprake is
van first offenders en veelplegers die voornamelijk lichte delicten hebben gepleegd. In andere
regio’s wordt aangegeven dat Officieren van Justitie die in eerste instantie terughoudend waren bij
de GBM nu positiever tegen de sanctiemodaliteit aankijken. Voor beide houdingen geldt dat deze
veroorzaakt worden door negatieve dan wel positieve ervaringen met de GBM.

Overwegingen OM om te kiezen voor een GBM
404 Voor het OM gelden twee belangrijke afwegingen bij het vorderen van een GBM. Ten
eerste speelt het proportionaliteitsbeginsel een belangrijke rol. Ten tweede is de kwaliteit, de
onderbouwing en de volledigheid van het advies van belang. Ten opzichte van een jaar geleden
zijn deze twee afwegingen veelal sterker geworden en spelen ze meer nadrukkelijk een rol.
405 Zoals ook in de impactanalyse 2009 is vastgesteld, geeft het OM ook nu aan dat de
proportionaliteit een belangrijke inhoudelijke afweging is bij het vorderen van een GBM. Er wordt
aangegeven dat de zwaarte van de sanctie in verhouding moet zijn met de zwaarte van het delict.
(a) De maatregel is een zware sanctie. Bij het mislukken van een maatregel volgt maximaal het
corresponderende aantal maanden jeugddetentie. Dit wordt niet altijd proportioneel geacht;
(b) Het OM vordert een GBM nadat in eerdere veroordelingen een voorwaardelijke straf met
bijzondere voorwaarden is mislukt. Het strafrechtelijk verleden en de hulpverleningsgeschiedenis van de jeugdige spelen dus een belangrijke rol bij het al dan niet vorderen van
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een GBM. Wanneer een jeugdige voor het eerst in aanraking komt met ministerie van Justitie
wordt vaak een voorwaardelijke veroordeling met MHS geëist;
(c) De GBM wordt in een beperkt aantal gevallen beschouwd als een te lichte maatregel voor
ernstig gepleegde strafbare feiten. In deze gevallen wordt gekozen voor een PIJ-maatregel.
406 Het OM benadrukt dat hij/zij in het opstellen van zijn/haar strafeis uitgaan van de
onderbouwing van het strafadvies. De motivatie waarom het voor de jeugdige van groot belang is
om juist te kiezen voor de GBM moet expliciet naar voren komen. Ook het plan van aanpak en
haalbaarheidsonderzoek dienen goed en volledig uitgewerkt te zijn.
407 Een andere overweging bij het opstellen van een strafeis is de motivatie van de jongere. Na
schorsing van voorlopige hechtenis worden jongeren begeleid door de JR. De manier waarop de
jeugdige zich gedraagt tijdens deze periode, kan een indicatie zijn voor zijn motivatie en
responsiviteit. In de periode tussen schorsing van voorlopige hechtenis en strafzitting, kan de
jeugdige nogmaals ‘bewijzen’ of het opgestelde strafadvies passend is voor de jeugdige. Wanneer
de begeleiding goed verloopt en de jongere zich netjes gedraagt, kan dit bijvoorbeeld reden zijn
om geen GBM te vorderen. Maar ook het tegenovergestelde, de jeugdige gedraagt zich in de
genoemde periode niet naar behoren, kan leiden tot een andere eis dan GBM (bijvoorbeeld
onvoorwaardelijke jeugddetentie).

Belemmeringen
408 De vereiste en intensieve ketensamenwerking wordt net als vorig jaar door het OM als een
belemmering gezien. Deze belemmering speelt nu in mindere mate dan vorig jaar, maar speelt
nog wel. Door het opdoen van meer ervaring met het toeleidingsproces GBM zal deze
belemmering weggenomen kunnen worden. Verspreiding van zaken over een beperkt aantal
medewerkers helpt hierbij. Hierin zijn grote regionale verschillen merkbaar (zie ook de
opmerkingen hierover in hoofdstuk 3).
409 Een minder goed onderbouwd of onvolledig strafadvies wordt als een belemmering
aangegeven door Officieren van Justitie. Zij verwachten hoge kwaliteit van de strafadviezen. De
adviezen dienen volledig te zijn met een volledig haalbaarheidsonderzoek, plan van aanpak en
eventueel de rapportage van het onderzoek uitgevoerd door het NIFP.
410 Een meerwaarde van de GBM is het duidelijke kader. Wanneer in een regio de bijzondere
voorwaarden (waaronder MHS) in een vonnis ook gespecificeerd worden, wordt de meerwaarde
van de GBM op dit punt in mindere mate ervaren.
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411 Ook het OM (naast de Raad en de JR, zie hoofdstuk 3) heeft aangegeven dat
behandelmogelijkheden in een gesloten setting binnen de GBM wenselijk zijn. Dat is op dit
moment niet mogelijk.

Vonnis GBM
412 Wanneer de strafeis door het OM is opgesteld, wordt deze samen met het strafadvies aan
de kinderrechter aangeboden. De kinderrechter bepaalt het vonnis. De afwegingen en
belemmeringen die hierbij een rol spelen worden hierna besproken.

Overwegingen kinderrechters bij het kiezen voor opleggen van een GBM
413 Kinderrechters willen duidelijkheid krijgen over het feit dat de beschikbaarheid van
interventies is gegarandeerd. Om een proportionele inschatting te maken van de duur van de
vervangende jeugddetentie, dient het advies informatie te bevatten over de duur en intensiteit van
de interventies.
414 Wanneer bij de strafzitting een vertegenwoordiging van de Raad aanwezig is, kan dit een
positief effect hebben op de beslissing die de kinderrechter neemt. Het maakt dat de
kinderrechter wat minder ‘streng’ wordt ten aanzien van volledige onderbouwing van het advies,
en meer kijkt naar de mogelijkheden van een GBM. De Raad kan ter plekke toelichting geven op
het advies.
415 Er zijn grote regionale verschillen in de houding van de kinderrechters ten aanzien van de
GBM. Er zijn kinderrechters die enorm positief zijn over de sanctiemodaliteit. Andere
kinderrechters zijn terughoudend. Ook hier geldt dat deze regionale verschillen samenhangen met
de mate van ervaring met GBM.
416 Voor de rechters gelden voornamelijk dezelfde overwegingen als die van OM bij het al dan
niet uitspreken van een vonnis GBM. Veel rechters nemen de strafeis van het OM over. Een
aanvulling hierop is dat de rechters bij het bepalen van de inhoud van het vonnis de keuze tussen
een civielrechtelijk en strafrechtelijk traject meenemen in hun overweging.

Belemmeringen
417 De kinderrechters zijn afhankelijk van de kwaliteit en volledigheid van de onderbouwing van
het advies van de Raad. Wanneer door tijdsgebrek het strafadvies niet volledig is, of wanneer het
advies van minder goede kwaliteit is dan een rechter verwacht, kan dit een belemmering zijn in
het kiezen voor de GBM.
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5

Uitvoering

501 In dit hoofdstuk bespreken wij de uitvoering van de GBM. Hiertoe is een dossieronderzoek
naar de uitvoering van de GBM uitgevoerd.
502 Het uitvoeren van het dossieronderzoek had een tweezijdig doel:
(a) De inzichten die zijn opgedaan tijdens het dossieronderzoek geven aan op welke punten de
uitvoering succesvol verloopt en op welke punten nog behoefte aan verbetering is;
(b) Tevens zijn de resultaten van het dossieronderzoek een belangrijke bron geweest voor de
ondersteuning van de afwegingen die worden gemaakt tijdens de advisering van een GBM.
De mate waarin men de meerwaarde van de GBM ervaart, is mede afhankelijk van de
uitvoeringspraktijk. De knelpunten die worden ervaren tijdens de uitvoering van de maatregel
(de achterkant van het proces) hebben invloed op de advisering ervan (de voorkant van het
proces).

Achtergronden van het dossieronderzoek
503 In het dossieronderzoek zijn 45 dossiers bestudeerd van jeugdigen die een GBM opgelegd
hebben gekregen.

Samenstelling van de steekproef
504 De opzet van het dossieronderzoek staat beschreven in bijlage A. In tabel 5.1 is de omvang
van de steekproef weergegeven. De 45 onderzochte dossiers zijn afkomstig uit tien
arrondissementen. De dossiers die zijn onderzocht betreffen zaken die tot en met oktober 2009
zijn uitgesproken. De derde kolom van de tabel geeft aan hoeveel van de onderzochte zaken,
zaken betreffen die behoren tot de eerste 25 opgelegde vonnissen GBM.
505 Aangezien in het dossieronderzoek de eerste GBM-zaken zijn bestudeerd en er geen
zekerheid is over de representativiteit van de steekproef, kan alleen een indicatief beeld worden
geschetst van de uitvoering.
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Arrondissement

Aantal zaken

Zaken behorende tot de
eerste 25 opgelegde
vonnissen GBM

Amsterdam

10

7

Arnhem

2

1

Den Bosch

3

2

Den Haag

6

3

Friesland

4

2

Haarlem

2

1

Rotterdam

4

1

Tilburg

2

-

Utrecht

7

1

Zwolle

5

1

Totaal

45

19

Tabel 5.1: Steekproef dossieronderzoek uitvoering GBM

506 In alle onderzochte zaken betreft het jeugdigen in de leeftijd van 16 of 17 jaar. In drie van de
45 zaken betreft het een first offender. De delicttypen waarvoor de jeugdigen zijn veroordeeld
betreffen ernstige delicten waarbij vaak sprake is van geweld.

Invulling van de GBM
507 Bij het dossieronderzoek is naast het verloop van de uitvoering ook de inhoud van het
vonnis geanalyseerd. De interventies die zijn opgelegd zijn weergegeven in tabel 5.2. Vaak worden
verschillende interventies met elkaar gecombineerd binnen de GBM. De inhoud van het vonnis
GBM bestaat naast de hoofdbestanddelen die in tabel 5.2 zijn genoemd, vaak uit een ambulante
behandeling bij polikliniek voor psychiatrische zorg of verslavingszorg.
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Invulling op basis van hoofdelementen
Begeleiding JR

Aantal keer
20

Individuele Trajectbegeleiding Harde Kern (ITB HK)

16

Maatregel Hulp en Steun

4

Interventies

25

Multi Systeem Therapie (MST)

8

Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC)

2

Multidimensionale Familie Therapie (MDFT)

3

Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer (NPT)

6

Functionele Familietherapie (FFT)

2

EQUIP

4

Tabel 5.2: Hoofdelementen van de invulling van de GBM

Het verloop van de uitvoering
508 In dit hoofdstuk wordt een algemeen (cijfermatig) beeld ten aanzien van het verloop van de
uitvoering geschetst. Vervolgens worden de algemene overwegingen besproken die van belang
zijn tijdens de uitvoering van een GBM. De gang van zaken rondom het overtreden van
voorwaarden wordt daarna toegelicht.

Het verloop van de zaken
509 Van de in totaal 45 onderzochte zaken waren op het moment van het onderzoek 13 zaken
nog lopend. De overige 32 zaken zijn afgerond. Van de afgeronde zaken zijn 10 zaken succesvol
afgerond en 22 zaken negatief afgesloten (de GBM is mislukt). Deze gegevens zijn in tabel 5.3
samengevat.
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Totaal aantal dossiers GBM

45

Lopende zaken

13
128

Uitvoering verloopt succesvol (tot nu toe)
Uitvoering verloopt succesvol, maar verlenging is wenselijk. De
termijn om verlenging aan te vragen is echter verstreken
Afgeronde zaken

1
32

9

Succesvol afgesloten

10

Negatief afgesloten

22

Terugmelding en omzetting naar jeugddetentie

1510

Terugmelding en andere sanctie (PIJ)

2

Terugmelding, in afwachting van beslissing

3

Verlenging niet tijdig aangevraagd of niet toegekend

2

Tabel 5.3: Overzicht verloop van zaken onderzocht in dossieronderzoek

510 Gezien het relatief grote aantal negatief afgesloten GBM’s moet bij de gepresenteerde cijfers
worden opgemerkt dat er mogelijk een oververtegenwoordiging van negatief afgesloten zaken in
de steekproef aanwezig is. Desondanks zal ook het landelijke beeld bevestigen dat het aantal
zaken dat start met een GBM en negatief wordt afgesloten hoog is. De GBM is zware sanctie. De
maatregel wordt opgelegd aan een zware doelgroep, voor wie de kans op het niet houden aan
de gemaakte afspraken en/of recidive groot is. Deze doelgroep heeft, ongeacht de sanctie die aan
hen wordt opgelegd, een grote recidivekans.
511 Ten aanzien van de GBM bestaan hoge verwachtingen (zie ook de laatste alinea van
hoofdstuk 2). Het niet succesvol afronden van de GBM en/of belemmeringen die aan de orde zijn
tijdens het uitvoeringsproces zullen om deze reden zwaarder wegen dan bij andere sancties
binnen het jeugdstrafrecht.

8

Eén van de zaken is officieus gestart. Er is hoger beroep tegen het gepleegde delict aangetekend. GBM is

desondanks toch gestart en verloopt succesvol (tot nu toe).

9

Twee zaken die succesvol zijn afgesloten, hebben gedurende de uitvoering een time-out gekend.

10

In twee zaken heeft vóór terugmelding eerst nog een wijziging GBM plaatsgevonden.
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Algemene bevindingen ten aanzien van de uitvoering
Het plan van aanpak is een goede basis
512 Zoals al eerder in dit rapport benoemd, vereist het toeleidingsproces van GBM
ketenafstemming en dient er binnen relatief korte tijd een haalbaarheidsonderzoek door de JR te
worden uitgevoerd. Onderdeel van dit haalbaarheidsonderzoek is het opstellen van een plan van
aanpak en het afstemmen van behandelplekken met zorgaanbieders. Het opstellen van het plan
van aanpak tijdens het toeleidingsproces is een arbeidsintensief proces. Toch wordt tijdens de
uitvoering aangegeven dat dit plan van aanpak zeer waardevol is. De dossiers bevatten in alle
gevallen een plan van een aanpak met de opgestelde behandeldoelen en in te zetten interventies.
De ketensamenwerking verloopt goed
513 Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat het contact tussen ketenpartners tijdens
uitvoering van een GBM zelden als een probleem wordt ervaren. Bijna alle JR-medewerkers die
zijn geïnterviewd, geven aan korte lijnen te hebben met de zorgaanbieder, de Raad en het OM.
514 Het contact met de zorgaanbieders verloopt goed. Er is frequent contact over de voortgang
van de behandeling. De opgestelde behandeldoelen en de voortgang van de behandeling kan
door de JR goed geëvalueerd worden. De manier waarop het contact plaatsvindt is vaak
telefonisch of per e-mail. Een officiële rapportage naar de JR wordt door de zorgaanbieder niet
vaak opgesteld. In enkele casussen is door de zorgaanbieder een officiële tussenevaluatie
opgesteld. In vrijwel alle onderzochte zaken waarbij de GBM succesvol is afgesloten, is er een
eindevaluatie opgesteld door de zorgaanbieder.
515 Doordat er met regelmaat contact is tussen de JR en de zorgaanbieders, worden incidenten
en het niet nakomen van afspraken snel gemeld aan de JR. In gezamenlijk overleg (ook met de
Raad en het OM) wordt besloten hoe hiermee wordt omgegaan.
Contact met jeugdige is intensief
516 Het contact met jeugdige wordt over het algemeen wordt ervaren als zeer intensief. Vaak is
er wekelijks contact met de jeugdige. De frequentie van het contact is vanzelfsprekend afhankelijk
van het verloop van de zaak. In geval de behandeling voorspoedig gaat en de jeugdige zichtbaar
vooruitgang vertoont, zal de mate van contact minder zijn dan in zaken waarbij de jeugdige veel
probleemgedrag blijft vertonen.
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517 Op de vraag wat het effect van het traject op de jeugdige is geweest na het afronden van
een GBM is wisselend geantwoord. Medewerkers geven aan dat dit lastig in te schatten is, gezien
de korte periode na afronding van de maatregel. In een aantal casussen werd door de
medewerkers van de JR aangegeven dat zij gedragsverandering van de jeugdige hebben ervaren.
Eén geïnterviewde medewerker gaf aan ‘dat het niet recidiveren tijdens het traject al echt winst is’.
In enkele casussen wordt genoemd dat na afronding van de intensieve begeleiding van de jongere
tijdens de GBM, deze weer is vervallen in zijn oude gedrag.
Wijziging en verlenging komt zelden voor
518 Het wijzigen van een GBM komt weinig voor. Wanneer een behandeling niet geschikt blijkt
te zijn voor de jeugdige en dit niet te wijten is aan de inzet van de jeugdige, is dit reden om een
wijzigingsverzoek in te dienen. Het is mogelijk dat de ouders van de jongere niet mee willen
werken aan een interventie die is opgelegd en een systeembenadering betreft.
519 Wanneer tijdens de uitvoering blijkt dat de behandeling niet geschikt wordt geacht voor de
jeugdige, kan dit ook reden zijn om een wijzigingsverzoek in te dienen en de GBM in te vullen met
een andere interventie.
520 In één enkele zaak van de onderzochte dossiers is de JR na negatieve terugmelding van de
zaak door het OM verzocht om een aangepast plan van aanpak op te stellen. Vervolgens is er een
wijzigingsverzoek ingediend en is de GBM voortgezet met een gewijzigde inhoud.
521 Ook de mogelijkheid om de maatregel te verlengen wordt in de door ons onderzochte
dossiers niet vaak toegepast. Wanneer behandeldoelen nog niet zijn behaald tegen het einde van
de GBM en de jongere vooruitgang heeft geboekt tijdens de looptijd van de GBM kan dit
aanleiding zijn om een verlenging aan te vragen.

Belemmeringen ten aanzien van de uitvoering
522 Ondanks de positieve geluiden over de samenwerking tussen de JR en zorgaanbieders,
waren er bij de eerste GBM-zaken onduidelijkheden over de uitvoering van de GBM. Deze
problemen waren onder andere gericht op de afstemming tussen de JR en zorgaanbieders en hoe
om te gaan met het niet nakomen van afspraken. Deze problemen nemen af naarmate men meer
ervaring op doet met het uitvoeringsproces. In een aantal regio’s zijn voorlichtingsbijeenkomsten
georganiseerd door de JR voor de zorgaanbieders. Hierin werd de maatregel toegelicht en zijn er
afspraken gemaakt over de manier van samenwerken.
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523 Er wordt door de JR-medewerkers aangegeven dat ze soms moeite hebben met
zogenaamde samenloopzaken, waarbij een GBM in combinatie met een OTS loopt. Zij ervaren
dit als twee kapiteins op één schip, waarbij de JR-medewerker mogelijk de controle en regierol
deels kwijtraakt. In deze zaken is afstemming met de gezinsvoogd vereist.
524 Er is onduidelijkheid over het proces van wijzigen en verlengen van een GBM. JRmedewerkers geven aan behoefte te hebben aan een werkproces waarin duidelijk wordt
aangegeven welke stappen ondernomen moeten worden om tot een wijziging of verlenging van
een GBM te komen.
525 Wanneer er een voornemen is om de GBM te verlengen dient dit tijdig ingediend te
worden. Over de termijn en de gang van zaken rondom een verlenging bestaat nog
onduidelijkheid. Hierin zijn regionale verschillen merkbaar. In enkele regio’s is aangegeven dat de
Raad te laat was met het nemen van initiatief om een verlenging aan te vragen omdat er
onduidelijkheid was over de taak- en verantwoordelijkheidverdeling hieromtrent.

Reactie van het OM bij overtreding van de voorwaarden
Ontwikkeling van de jeugdige staat centraal bij het besluit om een zaak negatief terug te melden
526 Het negatief terugmelden van een zaak gebeurt vaak als gevolg van het niet nakomen van
afspraken. Tevens kan er sprake zijn van het plegen van een nieuw delict. Recidive hoeft echter
geen reden te zijn om een zaak negatief terug te melden.
527 JR-medewerkers geven aan dat minder zware overtredingen niet snel worden teruggemeld.
Lichte recidive en het niet nakomen van sommige afspraken worden niet in alle gevallen
teruggemeld, mits het duidelijk is dat de jongere vooruitgang boekt. De aanpak van de
gedragsproblematiek staat centraal. Wanneer uit de voortgang van de behandeling blijkt dat de
jongere vooruitgang laat zien ten aanzien van zijn gedrag, wordt dit belangrijker geacht dan een
licht vergrijp of het niet nakomen van een enkele afspraak.
Geen consequent beleid na terugmelding van een zaak
528 In de praktijk blijkt dat een consequent lik-op-stukbeleid vaak niet wordt doorgevoerd na
terugmelding. Nadat een jongere de gemaakte afspraken niet is nagekomen en de consequentie
hiervan aan hem duidelijk is gemaakt, wordt de GBM niet snel omgezet in jeugddetentie.
Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn. Door medewerkers van JR wordt aangegeven dat
het OM niet consequent en snel reageert in geval er zaken worden teruggemeld. In één zaak van
de door ons onderzochte dossiers, was de jongere onvindbaar. Hij kwam niet opdagen op de
gemaakte afspraken, wat ook de reden is geweest om de zaak negatief terug te melden.
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Vervolgens was het onmogelijk de jeugdige op te sporen om vervolgens vast te zetten en de
vervangende jeugddetentie ten uitvoer te kunnen leggen.
529 Het OM reageert niet altijd consequent in geval een zaak worden teruggemeld. In geval van
negatieve terugmelding, tekenen jeugdigen bovendien vaak bezwaar aan. Hiermee komt de zaak
op een zitting van de meervoudige kamer. Een snelle omzetting is hierbij vaak niet aan de orde.
530 Om diverse redenen kan of wordt er niet consequent gereageerd op het niet naleven van
voorwaarden. Dit heeft invloed op de advisering en houding ten aanzien van de GBM. Hierdoor
gaat, zoals aangegeven door de Raad en de JR, een groot deel van de beoogde meerwaarde
verloren.
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6

Schatting aantal vonnissen GBM vanaf 2010

601 In dit hoofdstuk beschrijven wij de verwachtingen met betrekking tot het verwachte aantal
vonnissen GBM. Hiervoor gebruiken wij de rekenmethode die eerder is ontwikkeld in het kader
van de impactanalyse 2009. Deze wordt hierna kort weergegeven.

Rekenmethode
602 Om inzicht te verschaffen in de te verwachten ontwikkeling in het aantal keren dat de GBM
zal worden opgelegd is in het kader van de impactanalyse 2009 een rekenmethode ontwikkeld.
Voor deze rekenmethode is gebruikgemaakt van gegevens uit de recidivemonitor 2006 van het
WODC11. Het gegevensbestand is de enige (en ook de meest recent beschikbare) bron waaruit
combinaties zijn af te leiden van kenmerken van de zaak (sanctiemodaliteit en delicttype) en
persoonskenmerken (delictgeschiedenis uitgedrukt in het aantal eerdere justitiecontacten).
603 De rekenmethode geeft een inschatting van de omvang van de doelgroep en een
verwachting van het aantal vonnissen GBM in de loop van de komende jaren. Op basis van
kenmerken van jeugdigen die in aanraking komen met het ministerie van Justitie, zoals aard van
het gepleegde delict, het aantal eerdere contacten met het ministerie van Justitie en afdoening,
wordt een omvang bepaald van de doelgroep waaruit substitutie naar en/of aanvulling met de
GBM wordt verondersteld. Op basis van inhoudelijke afwegingen van de GBM ten opzichte van
andere sanctiemodaliteiten wordt, vanuit de omvang van de potentiële doelgroep GBM, het
verwachte aantal vonnissen GBM bepaald. Vervolgens wordt de invloed van belemmeringen
meegenomen, die een rol spelen in het proces van het adviseren tot het opleggen van een GBM.
Dit resulteert in een verwacht aantal vonnissen GBM in de loop van de komende jaren. Figuur 6.1
geeft de gebruikte rekenmethode (met de daarbij behorende stappen) weer.

11

Deze cijfers zijn vervolgens vertaald naar de situatie in 2009.
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Stap 1
Kenmerken jeugdige +
Afwegingen sanctiemodaliteit

Stap 2
Kenmerken jeugdige +
Afwegingen sanctiemodaliteit

1A:
Alle opgelegde
sancties binnen
jeugdstrafrecht

1B:
Uitsluiting o.b.v.
a) Hoofdstraffen
b) Delict
c) Recidivehistorie

1C:
Uitsluiting o.b.v.
inschatting wel/geen
meervoudige
problematiek:
a) JD met alleen alg vw
b) Ovw PIJ

Schattingen percentages
substitutie / aanvulling voor
categorieën (combinaties van):
A) Sancties
B) Delicttype
C) Recidivehistorie

Aantal vonnissen
GBM in situatie zonder
belemmeringen

Schatting dempende werking
per belemmering

Aantal vonnissen
GBM

Omvang
Potentiële
Doelgroep GBM

Stap 3
Belemmeringen

Figuur 6.1: Schematische weergave rekenmethode

604 In dit hoofdstuk beperken wij ons tot een beschrijving van de resultaten en de gewijzigde
aannames. In bijlage B wordt een vergelijking gegeven van de resultaten uit de impactanalyses van
2009 en 2010.

Omvang potentiële doelgroep (ruim 900 jongeren per jaar)
605 Zoals eerder benoemd, wordt met potentiële doelgroep het aantal jeugdigen (per jaar)
bedoeld dat op basis van een aantal kenmerken in aanmerking komt voor de GBM. Deze
doelgroep kan gezien de kenmerken echter ook als hoofdstraf voorwaardelijke jeugddetentie met
bijzondere voorwaarden, onvoorwaardelijke jeugddetentie of voorwaardelijke PIJ opgelegd krijgen.
De kenmerken op basis waarvan de omvang van de doelgroep wordt bepaald zijn naast de
afdoening, het gepleegde delict en het aantal eerdere justitiecontacten.
606 Voor het bepalen van de doelgroep zijn de aannames gebruikt, zoals die in de impactanalyse
2009 waren gekozen. Per hoofdstraf is een percentage vastgesteld van het deel dat tot de
doelgroep behoort12. Voor voorwaardelijke jeugddetentie is eerder vastgesteld dat 60 procent
daarbij bijzondere voorwaarden krijgt opgelegd. Voorwaardelijke jeugddetentie met alleen de
algemene voorwaarde is geen onderdeel van de doelgroep. Bij onvoorwaardelijke jeugddetentie

12

Deze percentages zijn gelijk aan de percentages, zoals ze bij de impactanalyse uitgevoerd in 2009 zijn

vastgesteld. In de rapportage Impactanalyse Gedragsbeïnvloedende Maatregel opgesteld in september 2009
staat een uitgebreide onderbouwing van de bepaling van deze percentages. Het gebruikte databestand
(recidivemonitor 2006) bevat geen uitsplitsing naar de specifieke combinaties van sancties die tot de
doelgroep GBM behoren.
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geldt dat een driekwart van deze groep ook voorwaardelijke jeugddetentie krijgt opgelegd. Dit
resulteert in de aanname dat 75% van de groep met onvoorwaardelijke jeugddetentie tot de
doelgroep behoort. Voor de PIJ-maatregel geldt dat alleen de voorwaardelijke PIJ tot de
doelgroep behoort. Dit betreft 50% van de totale groep die een PIJ-maatregel opgelegd heeft
gekregen13.
607 In tabel 6.1 is de omvang van de potentiële doelgroep weergegeven in absolute aantallen.
Op basis van de beschikbare cijfers en bovengenoemde aannames wordt de omvang van de
doelgroep geschat op ruim 900 jongeren per jaar. Een deel van deze doelgroep krijgt ook
daadwerkelijk een GBM opgelegd.
Voorwaardelijke Jeugddetentie Jeugddetentie Jeugddetentie
jeugddetentie <= 3 maanden 3 tot 6 maanden >= 6 maanden
met
0 eerdere justitie geweld+zeden
contacten
zonder geweld
met
1-2 eerdere
geweld+zeden
justitie contacten
zonder geweld
met
3-4 eerdere
geweld+zeden
justitie contacten
zonder geweld
met
5 of meer
geweld+zeden
eerdere justitie
contacten
zonder geweld
totaal

PIJ

Totaal

-

118

25

10

8

-

66

88

36

30

20

56

12

5

4

69

187

40

16

14

5

13

3

1

1

14

39

8

3

3

2

5

1

0

0

6

16

3

1

1

116

499

180

74

61

161
219
97
325
22
68
9
28
929

Tabel 6.1: Omvang van de potentiële doelgroep

Verwacht aantal vonnissen op basis van inhoudelijke afwegingen
608 Om tot een schatting te komen van het aantal vonnissen GBM per jaar hebben de
onderzoekers in overleg met experts van de verschillende ketenpartners percentages geschat die
aangeven in welke mate de substitutie naar en/of aanvulling met de GBM wordt verwacht. Hierbij
zijn de percentages gedifferentieerd naar delictgeschiedenis (aantal eerdere justitiecontacten),
delicttype (met/zonder geweld) en sanctiemodaliteit. Bij de inschatting van deze percentages is
rekening gehouden met de doelgroepkenmerken en aspecten met betrekking tot de inhoudelijke
afwegingen.
609 Vertrekpunt voor het schatten van de substitutiepercentages met experts, waren de
aannames zoals die in de impactanalyse 2009 zijn gemaakt.

13

Exacte cijfers over het aantal voorwaardelijke en onvoorwaardelijke PIJ-maatregelen zijn niet eenvoudig te

herleiden uit de beschikbare gegevensbestanden.
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De volgende nieuwe inzichten in de impactanalyse 2010 hebben geleid tot aanpassing van de
substitutiepercentages ten opzichte van 2009:
(a) De meerwaarde van de GBM wordt gezien, maar in mindere mate ervaren dan vooraf
gedacht. Op dit moment is het minder een belemmering, maar meer een onderdeel van de
inhoudelijke afwegingen die worden gemaakt ten opzichte van anders sancties en
maatregelen. Daarom zijn de percentages in algemene zin naar beneden bijgesteld;
(b) Voor first offenders wordt de GBM beperkt ingezet. Daarom zijn de substitutiepercentages
sterk naar beneden bijgesteld. Voor de categorieën ‘onvoorwaardelijke jeugddetentie van 6
maanden of meer’ en voorwaardelijke PIJ zijn de percentages iets hoger, omdat die gevallen
gezien de opgelegde sanctie/maatregel fors zijn en daarmee ook meer in beeld komen voor
de GBM. Indicatief is aangehouden dat 10 à 15% van de groep first offender kan zijn;
(c) Uit de impactanalyse blijkt dat als alternatief voor de GBM toch vaak (vaker dan in de
impactanalyse 2009 aangenomen) voorwaardelijke jeugddetentie of onvoorwaardelijke
jeugddetentie gecombineerd met voorwaardelijke jeugddetentie wordt opgelegd. De
bijbehorende substitutiepercentages zijn om die reden naar beneden bijgesteld;
(d) Nazorg na een relatief lange periode van jeugddetentie wordt nauwelijks ingezet. Om die
reden zijn ook de percentages voor onvoorwaardelijke jeugddetentie van zes maanden of
meer naar beneden bijgesteld.
610 In tabel 6.2 zijn de verwachte substitutiepercentages weergegeven voor het scenario
‘midden’. De substitutiepercentages voor het lage en hoge scenario staan in tabel 6.3. Door het
presenteren van drie scenario’s worden naar verwachting van de onderzoekers de
onzekerheidsmarges goed weergegeven.

Delictgeschiedenis (#)

0 eerdere justitie
contacten

Met/zonder
geweld

Onvoorwaardelijke
jeugddetentie tot 3
maanden

Onvoorwaardelijke Onvoorwaardelijke
jeugddetentie
jeugddetentie
Voorwaardelijke PIJ
3-6 maanden
6 maanden of meer

met geweld +
zeden

5%

5%

10%

15%

zonder geweld

0%

0%

10%

15%

20%

20%

35%

35%

15%

15%

15%

35%

35%

15%

25%

25%

40%

40%

40%

met geweld +
1-2 eerdere justitie
zeden
contacten
zonder geweld
met geweld +
3-4 eerdere justitie
zeden
contacten
zonder geweld
5 of meer eerdere
justitie contacten

Voorwaardelijke
jeugddetentie

20%

20%

40%

40%

40%

met geweld +
zeden

30%

30%

40%

40%

40%

zonder geweld

25%

25%

40%

40%

40%

Tabel 6.2: Veronderstelde substitutiepercentages voor het scenario ‘midden’
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0 eerdere justitie
contacten

met
geweld+zeden
zonder geweld

met
1-2 eerdere justitie geweld+zeden
contacten
zonder geweld
met
3-4 eerdere justitie geweld+zeden
contacten
zonder geweld
met
5+ eerdere justitie geweld+zeden
contacten
zonder geweld

Voorwaardelijke
jeugddetentie
0%
0%
0%
0%
15%
25%
10%
20%
20%
30%
15%
25%
25%
35%
20%
30%

Onvoorwaardelijke
jeugddetentie tot 3
maanden
0%
10%
0%
5%
15%
25%
10%
20%
20%
30%
15%
25%
25%
35%
20%
30%

Onvoorwaardelijke Onvoorwaardelijke
jeugddetentie
jeugddetentie
3-6 maanden
6 maanden of meer
0%
5%
0%
15%
0%
5%
0%
15%
30%
30%
40%
40%
30%
30%
40%
40%
35%
35%
45%
45%
35%
35%
45%
45%
35%
35%
45%
45%
35%
35%
45%
45%

PIJ
10%
20%
10%
20%
10%
20%
10%
20%
35%
45%
35%
45%
35%
45%
35%
45%

Scenario Laag
Scenario Hoog

Tabel 6.3: Veronderstelde substitutiepercentages voor het scenario’s laag en hoog

611 Met behulp van de potentiële doelgroep en de substitutiepercentages kan het verwachte
aantal vonnissen worden berekend. In het scenario ‘midden’ zijn er 133 verwachte vonnissen
GBM per jaar. Voor het lage en hoge scenario zijn dit er respectievelijk 95 en 170. In tabel 6.4 is
in absolute aantallen weergegeven uit welke groepen substitutie wordt verwacht voor het
scenario ‘midden’. Dit betreft het aantal verwachte vonnissen als er uiteindelijk geen
belemmeringen zouden zijn.
Delictgeschiedenis
(#)

Met/zonder
geweld
met geweld +
zeden
0 eerdere justitie
contacten
zonder geweld
1-2 eerdere
justitie contacten

3-4 eerdere
justitie contacten

5 of meer eerdere
justitie contacten

Onvoorwaardelijke Onvoorwaardelijke Onvoorwaardelijke
jeugddetentie tot 3
jeugddetentie
jeugddetentie
maanden
3-6 maanden
6 maanden of meer

Voorwaardelijke
jeugddetentie

Voorwaardelijke
PIJ

Totaal

-

6

1

1

1

9

-

-

-

4

4

8

met geweld +
zeden

4

11

4

2

1

22

zonder geweld

60

10

28

14

6

2

met geweld +
zeden

1

3

1

0

0

6

zonder geweld

3

8

3

1

1

16

met geweld +
zeden

1

2

0

0

0

3

zonder geweld

1

4

1

1

0

8

Totaal

20

62

26

15

10

133

Tabel 6.4: Verwachte aantallen opleggingen GBM op basis van substitutie

Invloed belemmeringen op aantal vonnissen
612 Verschillende belemmeringen spelen een rol in het proces van adviseren tot opleggen van
de GBM. Deze belemmeringen zijn knelpunten die van invloed zijn op het aantal vonnissen GBM
dat wordt opgelegd. De belemmeringen zullen naar verwachting op den duur geheel of
gedeeltelijk verdwijnen.
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613 In de impactanalyse die is uitgevoerd in 2009 zijn de volgende belemmeringen
geconstateerd:
(a) Het niet zien en/of ervaren van de meerwaarde van de GBM;
(b) Verschillende definities van de doelgroep;
(c) Perceptie over de uitvoering;
(i) Onduidelijkheid in geval van mislukken van een GBM;
(ii) Zwaarte van stok achter de deur;
(d) Invulling en aanbod;
(i) Onbekendheid met mogelijkheden van invulling van de GBM;
(ii) Beperkt aanbod van gedragsinterventies;
(e) Toeleidingsproces;
(i) Gewenning aan nieuwe werkwijze;
(ii) Tekort aan geregistreerde gedragsdeskundigen;
(iii) Beperkte ervaring met strafonderzoek.
614 Het huidige onderzoek heeft de ontwikkeling van deze belemmeringen in kaart gebracht.
Voor ieder van de vijf bovengenoemde belemmeringen zal nu worden toegelicht wat het actuele
beeld ten aanzien van het ervaren knelpunt is.
615 Het niet zien en/of ervaren de meerwaarde van de GBM is een inhoudelijke afweging om al
dan een GBM te adviseren, vorderen of op te leggen. In de impactanalyse van 2009 werd dit punt
als een belangrijke belemmering beschouwd. In het huidige onderzoek is dit punt meegenomen bij
de bepaling van de inhoudelijke afwegingen. Dit is derhalve vertaald in lagere
substitutiepercentages.
616 Het knelpunt dat er verschillende definities van de doelgroep zijn, is deels opgelost. Door de
opgedane ervaring met het adviseren, opleggen en uitvoeren van de GBM is het beeld van de
doelgroep scherper geworden. Geschat wordt dat de dempingsfactor van 5% binnen twee jaar is
opgelost.
617 De perceptie over de uitvoering is nog steeds een belemmering. De onduidelijkheid in het
geval dat een GBM mislukt, is nog een groot knelpunt. Deze belemmering is naar verwachting
oplosbaar door ervaring op te doen in de uitvoering van de GBM. Door het beperkte volume van
het aantal vonnissen zal deze belemmering naar verwachting in drie jaar tijd worden opgelost. De
proportionaliteit van de zwaarte van de stok achter de deur wordt ook nog als een belemmering
ervaren. Samen wordt voor deze twee aspecten van de perceptie over de uitvoering een
dempingsfactor in de huidige situatie van 5% ingeschat.
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618 De beschikbaarheid van het aanbod van gedragsinterventies en zorg wordt door de
ketenpartners als een grote belemmering ervaren. Dit geldt voor het soort aanbod, maar ook in
bredere zin voor bepaalde regio’s. Deze belemmering is oplosbaar en betreft een tijdelijke
belemmering. In de huidige situatie wordt de dempingsfactor geschat op 10%, met de verwachting
dat binnen drie jaar een deel van de belemmering opgelost kan zijn. Door de onderzoekers wordt
verwacht dat na een periode van twee jaar het dempende effect van dit knelpunt blijvend 5% zal
zijn.
619 Het toeleidingsproces is net als een jaar geleden nog steeds een belemmering in het
adviseren, vorderen of opleggen van een GBM. De gewenning aan de nieuwe werkwijze in de
keten om tijdig tot een goed advies (inclusief goede invulling van de GBM) te komen is een
belemmering die deels blijvend zal zijn. Hierbij speelt ook dat door de kleine aantallen niet snel
ervaring kan worden opgedaan. Er wordt ingeschat dat deze belemmeringen in de huidige situatie
een dempend effect hebben van 10%. Door het opdoen van meer ervaring zal deze belemmering
deels worden opgelost14.
620 De totale invloed van de belemmeringen op de schatting van het aantal vonnissen GBM
wordt berekend met behulp van de vastgestelde dempingsfactoren. Deze dempingsfactoren zijn
samen met experts opgesteld. De dempingsfactoren voor de verschillende belemmeringen
worden gesommeerd en hiermee wordt één totale dempingfactor bepaald. Deze factor wordt
toegepast op het verwachte aantal vonnissen GBM in geval er geen sprake is van aanwezigheid
van belemmeringen.
621 In figuur 6.3 is te zien hoe de dempingsfactor zich in de tijd ontwikkeld op basis van de
nieuwe aannames. Doordat sommige belemmeringen structureel zijn, wordt de dempingfactor
nooit 0%. Als gevolg hiervan zal het verwachte aantal potentiële vonnissen niet gehaald worden.
Voor het scenario ‘midden’ is het verwachte aantal potentiële opleggingen GBM 135, en worden
er ongeveer 130 opleggingen GBM vanaf 2013 verwacht. In figuur 6.4 is voor de drie scenario’s te
zien hoe de ontwikkeling van het verwachte aantal opleggingen GBM in de tijd is.

14

Zoals in hoofdstuk 3 al is benoemd, is de belemmering betreffende het tekort aan gedragsdeskundigen

geheel opgelost.
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Figuur 6.3: Verloop van de dempingsfactor in de tijd

Verwachte ontwikkeling aantal opleggingen GBM
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Figuur 6.4: Verwachte ontwikkeling in het aantal opleggingen GBM voor drie scenario’s

622 Jaarlijks worden minimaal 90 tot maximaal 160 vonnissen GBM verwacht. Ter vergelijking: in
2009 hebben kinderrechters ongeveer 90 keer een GBM opgelegd.
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Nadere beschouwing op de cijfers
623 Een aantal constateringen in het onderzoek was niet direct te vertalen in de cijfermatige
analyses. Deze constateringen worden hieronder beschreven.
624 De eerste constatering is de dalende trend in de instroom in de jeugdstrafrechtketen en de
afdoeningen vanaf 2005. Er is een dalende trend ingezet. Figuur 6.5 laat de ontwikkeling van deze
afdoeningen sinds 1995 zien, met daarin de dalende trends vanaf 2005. De voor de analyse
gebruikte gegevens komen uit 2006 en 2008.
625 De gegevens uit 2006 zijn de meest recente gegevens met kenmerken als delictgeschiedenis
en type delict. Deze zijn opgeschaald naar 200815, zodat de daling tussen 2006 en 2008 in de
berekeningen is meegenomen is.
626 Uit nog niet gepubliceerde gegevens is bekend dat de trend zich in 2009 gaat doorzetten.
De dalende trend in 2009 is nog niet verwerkt in de berekeningen van het verwachte aantal
opleggingen GBM. Hierdoor kan het aantal opleggingen GBM lager uitvallen dan nu berekend is.

Ontwikkeling afdoeningen
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
(Deels) Onvoorwaardelijke jeugddetentie

Voorwaardelijk jeugddetentie

Pij

Figuur 6.5: Ontwikkeling in afdoeningen vanaf 199516

627 Uit het onderzoek van DSP-groep naar de inhoudelijke afwegingen van de Raad in het
kader van onderzoeken GBM blijkt dat in een aantal gevallen na een onderzoek GBM is gekozen

15

In bijlage van het rapport Impactanalyse Gedragsbeïnvloedende Maatregel uit 2009 wordt de methode van

het opschalen beschreven.
16

Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2008, tabellen 7.9 en 7.20.
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voor het advies een voorwaardelijke werkstraf in combinatie met een Maatregel Hulp en Steun
(MHS) op te leggen. Dit zou erop kunnen wijzen dat ook vanuit deze voorwaardelijke
sanctiemodaliteit substitutie zou kunnen plaatsvinden. Van de in dit onderzoek betrokken experts
hebben wij deze mogelijkheid niet vernomen. Het zou kunnen zijn dat de voorwaardelijke
werkstraf met MHS wel een ‘terugvaloptie’ is, maar dat het niet aannemelijk is dat vanuit deze
categorie substitutie plaatsvindt richting de GBM. Als dit wel het geval is, dan moeten de vermelde
aantallen in dit hoofdstuk (licht) naar boven worden bijgesteld. Hoe vaak een dergelijke oplegging
plaatsvindt, is echter op basis van beschikbare bronnen niet vast te stellen.
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7 Conclusies en aanbevelingen
701 In dit hoofdstuk worden de conclusies van de impactanalyse weergegeven. Vervolgens doen
wij een aantal aanbevelingen ten behoeve van de borging en implementatie van de GBM.

Conclusies
702 De conclusies van het onderzoek zijn als volgt:
(a) De GBM is een waardevolle aanvulling in het sanctiepalet;
(b) Ketensamenwerking is van belang voor de mate van succes van de GBM;
(c) Belemmeringen zijn grotendeels op te lossen, en zijn ook deels structureel;
(d) De GBM is een selectieve sanctie voor een selecte doelgroep;
(e) De verwachting is dat er jaarlijks 90 tot 160 opleggingen GBM zullen zijn.

De GBM is een waardevolle aanvulling in het sanctiepalet
703 De GBM heeft zijn plek in het sanctiepalet gevonden. GBM wordt gepositioneerd tussen de
voorwaardelijke veroordeling met bijzondere voorwaarden en een (voorwaardelijke) PIJmaatregel. Experts hebben eerder aangegeven dat er behoefte is aan een maatregel die dit ‘gat’ in
het sanctiepalet zou opvullen. De GBM vervult deze behoefte.
704 De ervaren meerwaarde van GBM zit in de pedagogische begeleidingsmogelijkheden binnen
een duidelijk en stevig kader en het inzetten van een gecoördineerd zorgprogramma op basis van
uitgebreide diagnostiek vooraf. Op basis hiervan wordt een behandelplan opgesteld en wordt
tijdens het adviestraject van de maatregel al nagegaan of de in te zetten interventies beschikbaar
zijn. Hiermee is een snelle start van de behandeling gegarandeerd en is voor de jongere duidelijk
wat van hem wordt verwacht.
705

Alle ketenpartijen geven aan de meerwaarde van GBM te zien, maar vinden deze niet altijd

substantieel ten opzichte van alternatieven. De mate waarin de meerwaarde wordt ervaren is
mede afhankelijk van de wijze waarop het strafproces en de uitvoering in een regio georganiseerd
zijn. Als bijvoorbeeld bij het opleggen van bijzondere voorwaarden in het kader van een
voorwaardelijke al de praktijk bestond van het vooraf specificeren van de voorwaarden, dan is de
relatieve meerwaarde van de GBM kleiner. Dit geldt ook voor de afspraken die zijn gemaakt over
het consequent reageren op het overtreden van voorwaarden en een snelle tenuitvoerlegging als
de voorwaarden zijn overtreden.
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Ketensamenwerking is van belang voor de mate van ‘succes’ van de GBM
706 De GBM vereist zowel tijdens het adviesproces als tijdens de uitvoering veel
ketenafstemming. Ketenpartners dienen in een korte doorlooptijd bij te dragen aan een advies
GBM. Tijdens de uitvoering is ook afstemming tussen de ketenpartners vereist om de voortgang
van de behandeling te monitoren en af te stemmen in het geval dat de jeugdige zich niet houdt
aan de gemaakte afspraken.
707 Regionaal worden grote verschillen ervaren in de wijze van samenwerking. In regio’s waar
de lijntjes tussen de ketenpartners kort zijn, en men meer ervaring heeft met de GBM, blijkt dat
men de werkwijze rond de GBM minder als een probleem ervaart.

Belemmeringen zijn grotendeels op te lossen, en zijn deels structureel
708 In de impactanalyse van 2009 is een aantal belemmeringen benoemd. Een deel van deze
belemmeringen is inmiddels opgelost. De nog bestaande belemmeringen zijn grotendeels
oplosbaar; een beperkt aantal belemmeringen is meer structureel van aard. Zo zal de gewenning
aan de werkwijze een structureel probleem blijven, alhoewel de omvang van deze belemmering
wel is afgenomen.
709 Het verloop van de uitvoering heeft invloed op het toeleidingsproces van de GBM waarin
een advies GBM wordt opgesteld. De manier waarop wordt gereageerd op het niet nakomen van
gemaakte afspraken, zal effect hebben op de ervaren meerwaarde van de GBM. Het snel kunnen
reageren is namelijk een belangrijk voordeel van de GBM en is daadwerkelijk een voordeel als er
in de uitvoering ook op deze wijze gevolg aan wordt gegeven.
710 In de impactanalyse van 2009 werd het beperkte aanbod van gedragsinterventies als een
groot knelpunt ervaren. Vorig jaar is een viertal erkende gedragsinterventies ingekocht ten
behoeve van de invulling van de GBM. In regio’s waar al voldoende aanbod voorhanden was heeft
deze inkoop weinig effect gehad. In een aantal regio’s is door het inkopen van de interventies het
regionale aanbod uitgebreid. De ingekochte interventies worden soms juist in het behandelplan
opgenomen - mits de interventie aansluit bij de opgestelde behandeldoelen - om op deze manier
wachtlijsten te kunnen omzeilen.

De GBM is een selectieve sanctie voor een selecte doelgroep
711 Zoals aangegeven is de GBM een sanctie die veel ketenafstemming vereist, maar die
meerwaarde heeft in het feit dat bij het uitspreken van het vonnis een gedetailleerd plan van
aanpak is opgesteld. Ten behoeve van het advies is onderzocht en vastgesteld dat de in te zetten
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interventies snel na uitspraak van de kinderrechter kunnen starten. Ook de consequenties in het
geval van het mislukken van de maatregel zijn vastgelegd. Dit biedt duidelijkheid voor de jeugdige.
712 De doelgroep jeugdigen voor wie een GBM wordt geadviseerd, gevorderd en opgelegd is,
is klein. De groep wordt gekenmerkt door jeugdigen met zware gedragsproblematiek, maar
zonder dominante psychiatrische problematiek, waarbij verwacht wordt dat deze behandeld
kunnen worden in een intensief en gecoördineerd zorgprogramma. Het beeld van de doelgroep
is ten opzichte van vorig jaar scherper geworden. De jeugdigen aan wie een GBM wordt opgelegd
zijn meestal 16 of 17 jaar. Daarnaast speelt hulpverleningsgeschiedenis en motivatie een rol. Ook
wordt door experts aangegeven dat het GBM weinig aan first offenders wordt opgelegd.
713 De omvang van de potentiële doelgroep aan wie GBM kan worden opgelegd is gesteld op
929 jeugdigen. Aan een deel van deze groep zal ook daadwerkelijk een GBM worden opgelegd.
Voor een ander deel zal een andere sanctie, zoals een voorwaardelijke veroordeling met
bijzondere voorwaarden, onvoorwaardelijke jeugddetentie of (voorwaardelijke) PIJ, meer passend
zijn.

De verwachting is dat er jaarlijks 90 tot 160 opleggingen GBM zullen zijn
714 Naar verwachting zullen 90 tot 160 jeugdigen per jaar een GBM opgelegd krijgen, binnen
een termijn van twee à drie jaar. Bij deze inschatting is rekening gehouden met belemmeringen
die in de huidige situatie een rol spelen en deels opgelost kunnen worden. Dit aantal is lager dan
het verwachte aantal vonnissen GBM dat tijdens de impactanalyse in 2009 is geschat. Destijds
is de verwachting uitgesproken dat 150 tot 250 jeugdigen per jaar een GBM opgelegd krijgen.

Aanbevelingen
715 Onze aanbevelingen luiden als volgt:
(a) Een selectieve sanctie voor een selecte doelgroep vraagt om specialisatie;
(b) Creëer duidelijkheid over het uitvoeringsproces;
(c) Bezie de GBM in breder perspectief van de persoonsgerichte aanpak;
(d) Versterk waar mogelijk de ontwikkelingen in de verbreding van het zorgaanbod;
(e) Stimuleer informatie- en kennisuitwisseling over de GBM.

Een selectieve sanctie voor een selecte doelgroep vraagt om specialisatie
716 De GBM vereist een andere manier van samenwerken en afstemmen tussen ketenpartners
dan men bij andere sancties binnen het jeugdstrafrecht gewend is. Daarbij is de GBM een
maatregel die weinig wordt opgelegd.
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717 Vanwege het beperkte volume wordt de GBM (nog) niet als ‘standaard’ werkwijze gezien.
Het is een uitdaging om ondanks het beperkte aantal vonnissen de specifieke werkwijze niet als
een structurele en grote belemmering te zien. De logistieke problemen zouden geen reden
mogen zijn om geen GBM te adviseren, vorderen of op te leggen.
718 De gebruikelijke implementatiestrategie is het eerst geconcentreerd organiseren van het
nieuwe proces en vervolgens het laten opgaan in de reguliere processen. Gezien de kleine
aantallen en de afwijkende werkwijze doen wij de aanbeveling om het als specifiek werkproces te
blijven beschouwen waar een beperkt aantal medewerkers (specialisten) op wordt ingezet.
Binnen de JR is aansluiting mogelijk bij de uitvoering van de ITB.

Creëer duidelijkheid over het uitvoeringsproces
719 Er is nog onduidelijkheid bij diverse ketenpartners over het uitvoeringsproces. Zij geven aan
behoefte te hebben aan een (standaard) werkproces. Vooral de wijze waarop een wijziging of
verlenging georganiseerd dient te worden, roept nog vragen op.
720 In regio’s waar nog weinig ervaring is met GBM, wordt door zorgaanbieders aangegeven dat
hun taken en verantwoordelijkheden in het proces onduidelijk zijn. In een aantal regio’s zijn
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd door de jeugdreclassering voor de zorgaanbieders.
Hierin werd de GBM toegelicht en zijn afspraken gemaakt over de manier van samenwerken. Dit
heeft een positief effect gehad.
721 Wij doen de aanbeveling om op korte termijn het standaard werkproces voor de uitvoering
van de GBM vast te stellen. De werkprocessen betreffen onder andere de gang van zaken
rondom wijziging en terugmelden van een GBM. In deze werkprocessen is het relevant om aan te
geven bij welke partijen de taak- en verantwoordelijkheden liggen. Vervolgens moeten deze
werkprocessen met uitvoerende medewerkers van de betrokken organisaties worden besproken.

Bezie de GBM in breder perspectief van de persoonsgerichte aanpak
722 De GBM is een maatregel waarbij ketenpartners intensief samenwerken, zowel tijdens het
proces van adviseren van de sanctie als tijdens het uitvoeringsproces. Naar verwachting zal in de
toekomst meer behoefte komen aan dergelijke ketenafstemming in het kader van de
persoonsgerichte aanpak. De GBM zou gezien kunnen worden als een ‘katalysator’. Er is een
aantal ontwikkelingen gaande, zoals het Verbetertraject Toezicht Jeugd (VTJ) en het Landelijk
Instrumentarium Jeugd (LIJ). Het is aan te raden om bij deze ontwikkelingen aan te sluiten en de
processen op elkaar af te stemmen.
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723 Bovenstaande ontwikkelingen maken de GBM minder tot een ‘sanctie apart’, en zullen
wellicht in de toekomst qua proces minder afwijken dan op dit moment. Het is wel zo dat de
ervaren meerwaarde van de GBM wel meer onder druk komt te staan, omdat bovenstaande
voordelen niet meer alleen voor de GBM gelden.
724 Wij doen de aanbeveling om dit bredere perspectief dan ook te benadrukken en niet te
geïsoleerd te kijken naar het al dan niet succesvol zijn van de GBM. De persoonsgerichte aanpak
vraagt juist om het bredere perspectief en de afweging van diverse strafrechtelijke kaders om de
best passende sanctiemodaliteit te kiezen.

Versterk waar mogelijk ontwikkelingen in de verbreding van het zorgaanbod
725 Mede op aangeven van het NIFP wordt het belang onderstreept van de wens dat er
behandelmogelijkheden zijn of komen voor alle jongeren, ongeacht het juridische kader en de
sanctie. Dan kan een goede afweging worden gemaakt tussen de GBM en andere
sanctiemodaliteiten.
726 Een recente ontwikkeling bij DJI is dat een jeugdige na het mislukken en omzetten van de
GBM kan instromen in ‘fase 3’. Wij doen de aanbeveling om de communicatie hieromtrent breed
te verspreiden. Experts geven aan dat het niet continueren van de behandeling tijdens
vervangende jeugddetentie een groot nadeel van de GBM is. Door deze maatregel zou een
belangrijke belemmering weggenomen kunnen worden. Het is zaak dit ‘tussen de oren’ te krijgen
van OM en ZM.

Stimuleer informatie- en kennisuitwisseling over de GBM
727 Tijdens de regionale bijeenkomsten is aangegeven dat er behoefte is aan het delen van (de
inhoud van) vonnissen GBM. Zo kan snel gezien worden wat het vonnis is geworden in geval een
GBM is geadviseerd, maar niet is opgelegd. Ook is er in deze zaken behoefte aan de inhoud van
de strafeis opgesteld door OM. Wij doen de aanbeveling deze informatie- en kennisuitwisseling
te stimuleren. Dit geldt ook voor de uitwisseling van positieve ervaringen, onder andere het delen
van succesverhalen. Dit punt is extra van belang, omdat de aantallen klein zijn en ervaring niet
alleen maar ‘on the job’ kan worden opgedaan.
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A Dossieronderzoek uitvoeringstrajecten
Onderzoeksopzet
Doelstelling
1

Doelstelling van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in het uitvoeringsproces van

GBM-zaken.
2

Het dossieronderzoek bestond uit de volgende activiteiten:

(a) Algemene gegevens over de jeugdige en de zaak worden gedocumenteerd;
(b) Het verloop van de zaak wordt in beeld gebracht;
(c) Knelpunten die worden ervaren tijdens de uitvoering worden, in kaart gebracht;
(d) In het geval dat een GBM mislukt is en gewijzigd of omgezet wordt, worden de
overwegingen die hiertoe een rol hebben gespeeld geanalyseerd;
(e) De wijze van communicatie tussen ketenpartners tijdens het uitvoeringsproces wordt
onderzocht.

Aanpak
3

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Ten eerste een bestudering van fysieke dossiers om

algemene gegevens (persoons- en zaaksgegevens ) te verzamelen en ten tweede een aanvullend
interview over het verloop van de zaak.
4

Tijdens dit interview is ingegaan op:

(a) Het algemene beeld van de uitvoering (lopende zaak, succesvol afgerond, gewijzigd of
teruggemeld);
(b) De knelpunten die zijn ervaren tijdens de uitvoering (onder andere afstemming met
ketenpartners);
(c) Beschikbaarheid behandelaanbod en onduidelijkheden over mogelijkheden binnen de GBM;
(d) De werkwijze bij het omgaan met gesignaleerde problemen;
(e) De aanleiding tot terugmelden of wijzigen van GBM;
(f) De frequentie en vorm van het contact tussen jeugdige, zorgaanbieders, Raad en OM;
(g) De ervaren meerwaarde van GBM;
(h) De perceptie van de effectiviteit van de maatregel.
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5

Tijdens de eerste onderzoeken in Amsterdam is gebleken dat niet alle door ons opgestelde

onderzoeksvragen te beantwoorden waren met behulp van de in dossiers gedocumenteerde
informatie. Met name vragen over het verloop van de uitvoering en de ervaren problemen en
knelpunten konden niet met behulp van alleen dossieronderzoek voldoende beantwoord worden.
In overleg met de opdrachtgever is besloten beknopter dossieronderzoek uit te voeren en meer
aandacht te besteden aan het interview met een JR-medewerker die bij de zaak betrokken was.
6

De regio’s waar 4 of meer dossiers aanwezig zijn, zijn meegenomen in het onderzoek (al

gemaakte afspraken uitgezonderd). De dossiers in Haarlem zijn alleen op basis van een interview
met de JR onderzocht.
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B Vergelijking data met impactanalyse 2009
1

Tijdens de impactanalyse die is uitgevoerd in 2009 is het verwacht aantal vonnissen GBM

bepaald. Met behulp van recente data en de inzichten die zijn opgedaan in het huidige onderzoek
is aan de hand van dezelfde rekenmethode die vorig jaar is gebruikt, een nieuwe schatting
gemaakt van het verwacht aantal vonnissen GBM.

Een lager aantal vonnissen GBM verwacht ten opzichte van 2009
2

Bij de impactanalyse uitgevoerd in 2009 werden in het ‘midden’-scenario 202 vonnissen GBM

verwacht. In het huidige onderzoek worden in dit scenario 133 vonnissen GBM verwacht. Deze
daling heeft verschillende oorzaken:
(a) De daling wordt voor een klein deel veroorzaakt door de daling van de omvang van de
potentiële doelgroep. Dit betreft de eerste stap in de rekenmethode;
(b) De nieuwe inzichten met betrekking tot de substitutie uit voorwaardelijke jeugddetentie met
bijzondere voorwaarden, onvoorwaardelijke jeugddetentie en voorwaardelijke PIJ
veroorzaken voor het grootste deel de sterke daling van het verwachte aantal vonnissen
GBM. De substitutiepercentages zijn gewijzigd op basis van deze inzichten en zijn sterk
verlaagd. In tabel 1 is een vergelijking weergegeven van de substitutiepercentages zoals ze
vorig jaar zijn vastgesteld met de substitutiepercentages gebruikt in de impactanalyse 2010;
(c) De mate waarin de belemmeringen van invloed zijn op het verwacht aantal vonnissen is
afgenomen.

Omvang doelgroep
3

De geschatte omvang van de potentiële doelgroep daalt licht van 942 jongeren, zoals bij de

impactanalyse 2009 is vastgesteld, naar 929 jeugdigen. De daling in de doelgroep van GBM wordt
veroorzaakt door een dalende trend in zwaardere afdoeningen. Voor de impactanalyse 2009 is er
gebruik gemaakt van gegevens uit 2005 en 2007, voor de huidige impactanalyse zijn gegevens van
2006 en 2008 gebruikt. Bij een vergelijking van de data uit deze jaren is de dalende trend
waarneembaar.

Invloed inhoudelijke afwegingen
4

In tabel 1 is een vergelijking weergegeven van de substitutiepercentages zoals ze vorig jaar

zijn vastgesteld met de substitutiepercentages gebruikt in de impactanalyse 2010.
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met
0 eerdere justitie geweld+zeden
contacten
zonder geweld
1-2 eerdere
justitie contacten

3-4 eerdere
justitie contacten

met
geweld+zeden
zonder geweld
met
geweld+zeden
zonder geweld

met
5+ eerdere
geweld+zeden
justitie contacten
zonder geweld

Voorwaardelijke
jeugddetentie
0%
0%
0%
0%
30%
20% 
20%
15% 
40%
25% 
25%
20% 
50%
30% 
30%
25% 

Onvoorwaardelijke Onvoorwaardelijke Onvoorwaardelijke
jeugddetentie
jeugddetentie
jeugddetentie
<= 3 maanden
3 tot 6 maanden
>= 6 maanden
15%
30%
30%
5% 
5% 
10% 
10%
15%
15%
0% 
0% 
10% 
25%
40%
40%
20% 
35% 
35% 
15%
25%
25%
15%
35% 
35%
35%
50%
50%
25% 
40% 
40% 
20%
30%
30%
20%
40% 
40%
45%
60%
60%
30% 
40% 
40% 
25%
35%
35%
25%
40% 
40% 

PIJ
40%
15%
40%
15%
40%
15%
40%
15%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%






Impactanalyse 2009
Impactanalyse 2010

Tabel 1: Vergelijking substitutiepercentages impactanalyses van 2009 en 2010

Invloed belemmeringen
5

De belemmeringen zoals in de impactanalyse 2009 gedefinieerd, zijn deels opgelost. Ook zijn

de dempingsfactoren aangepast aan nieuwe inzichten die zijn opgedaan in huidig onderzoek.
6

In tabel 2 zijn de dempingsfactoren samengevat. In figuur 1 is de ontwikkeling van de

belemmeringen in de tijd weergegeven.

Belemmering
Algemeen
Invulling/aanbod
Toeleidingsproces
Perceptie over uitvoering als
(deels) 'mislukt'
Totaal belemmeringen

Belemmering
Algemeen
Invulling/aanbod
Toeleidingsproces
Perceptie over uitvoering als
(deels) 'mislukt'
Totaal belemmeringen

Impactanalyse 2009
Dempingsfactor
Deel van de
(effect op aantal
belemmering dat
GBM)
wordt opgelost
15%
93%
15%
92%
15%
90%
10%
55%

100%
88%

Impactanalyse 2010
Dempingsfactor
Deel van de
(effect op aantal
belemmering dat
GBM)
wordt opgelost
5%
100%
10%
50%
10%
100%
5%
30%

100%
83%

Termijn waarop
opgelost (vanaf 2009)
1-2 jaar
1-3 jaar
1-5 jaar
½-1 jaar
½-5 jaar

Termijn waarop
opgelost (vanaf 2010)
2 jaar
3 jaar
2 jaar
3 jaar
2-3 jaar

Tabel 2: Dempingsfactoren zoals opgesteld tijdens de impactanalyse 2009 en impactanalyse 2010
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Verloop dempingsfactor
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Figuur 1: Vergelijking van ontwikkeling van de belemmeringen in de tijd

Verwacht aantal vonnissen GBM
7

Op basis van de nieuwe inzichten is het verwachte aantal vonnissen GBM lager dan in 2009

werd verwacht. In figuur 2 is het verloop van het verwachte aantal vonnissen GBM weergegeven.

Verwachte ontwikkeling aantal opleggingen GBM
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Figuur 2: Ontwikkeling van aantal opleggingen GBM in de tijd voor de impactanalyses van 2009 en
2010
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