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Noord-Holland"Rapport: "Stop! Onderzoek naar het optreden van de
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Rapport:
“Hoeveel
nachtjes nog? Onderzoek naar de politie, Eenheid
Amsterdam” (hierna: “Hoeveel nachtjes nog?”)
Ra

Uw kenmerk
KOM001/2019
Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Geachte mevrouw Kalverboer,
Wij hebben van u twee rapporten ontvangen, te weten:
Het rapport "Stop!” over klachten met betrekking tot de aanhouding en
vrijheidsbeneming van een 15-jarige jongen. Het rapport “Hoeveel nachtjes nog?”
over klachten naar aanleiding van de aanhouding en vrijheidsbeneming van twee
jongens van 16 en 17 jaar. In dit laatste rapport herhaalt u de aanbevelingen uit
“Stop!”; doet u een nieuwe aanbeveling en stelt u voor in gesprek te gaan.
Het scherp houden van het belang van het kind is belangrijk en heeft voortdurend
onze aandacht. Uw aanbevelingen vormen een waardevolle bijdrage, waarvan wij
met belangstelling hebben kennisgenomen. Wij onderschrijven het belang dat
kinderen alleen in een politiecel dienen te belanden, wanneer dit niet anders kan
en dat de kindvriendelijke setting hierbij aandacht verdient. Het voorkomen van
onnodige plaatsing van kinderen in een politiecel, vooral gedurende de nacht, is
niet alleen een vraagstuk van de politie. Deze complexe materie is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van onder andere het Ministerie van Justitie en
Veiligheid, het Openbaar Ministerie (OM) en de politie. Wij gaan eerst in op de
aanbevelingen uit het “Stop”; daarna op de nieuwe aanbeveling en tot slot op uw
verzoek nader in gesprek te gaan.
Aanbevelingen uit “Stop!”
Inverzekeringstelling in politiecel
Deze zomer wordt een brief aan de Tweede Kamer verzonden over
jeugdcriminaliteit, met daarin specifieke aandacht voor het verblijf van kinderen
in de politiecel. Wij zijn thans met de politie en het OM in gesprek over
verbeteringen rondom de inverzekeringstelling van kinderen. Uw aanbevelingen
op dit gebied worden meegenomen bij deze gesprekken. Wij willen wel alvast
benadrukken dat de strekking zal zijn: geen inverzekeringstelling van kinderen in
een politiecel, tenzij dit niet anders kan. Voorts vragen wij advies aan de Raad
voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Dit advies ziet onder
andere op vraagstukken die spelen bij het elders dan in een politiecel laten
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ondergaan van een inverzekeringstelling.1 Momenteel zijn wij met de RSJ in
gesprek om de adviesaanvraag nader te concretiseren.
Beslissing tot aanhouding en insluiting.
U benadrukt het belang van het kind bij de beslissing tot aanhouding en
insluiting. Wij onderschrijven dit. Uitgangspunt is dat de politie en het OM bij elk
besluit omtrent een kind in de strafprocedure diens belangen zorgvuldig afwegen
tegen andere belangen, zoals het opsporingsbelang. Uw aanbevelingen zorgen
ervoor dat wij met de politie en het OM zullen bespreken of bewustzijn van het
belang van het kind bij afwegingen omtrent aanhouding en insluiting verder kan
worden geborgd.
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Advocatuur
Er zijn in dit kader verschillende inspanningen verricht. Bij de behandeling van het
voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de
Overleveringswet is een nota van wijziging ingediend.2 Hiermee wordt voorzien in
recht op kosteloze rechtsbijstand voor kinderen die tijdens de fase van ophouden
voor onderzoek worden heengezonden en de volgende dag moeten terugkomen
voor verhoor. De verwachting is dat door deze verruiming minder kinderen in de
politiecel overnachten. Met de betrokken ketenpartners wordt bezien of daarnaast
nog behoefte bestaat aan verruiming van de piketuren. Aan de ketenpartners is
verzocht de impact na te gaan van verruiming van de pikettijden naar 22:00 uur.
In een later stadium is meer duidelijkheid over de mogelijkheden om de
rechtsbijstand voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure
verder te optimaliseren.
Nachtelijke uren en contact met ouders
Wij zullen eveneens met het OM en de politie spreken over (de voor de nachtrust
bestemde uren in) de fase van het ophouden voor onderzoek. Hierbij zal de focus
aan de ene kant liggen op het zoveel mogelijk voorkomen van onnodige
overnachting in een politiecel en aan de andere kant zullen we bespreken of er
verbetermogelijkheden zijn omtrent contact tussen kinderen en ouders, als er
toch moet worden overnacht. Op deze manier nemen wij uw aanbeveling om de
(wettelijke) bevoegdheid om ophouden voor onderzoek te verruimen, zodat deze
ook buiten een politiecel kan plaatsvinden, in overweging. De adviesvraag aan de
RSJ zal hier ook aandacht aan besteden.
Fysiek contact met ouders tijdens bezoek
Tot slot zijn wij met u van mening dat ouders hun kind in de regel op het
politiebureau kunnen bezoeken zonder beperkingen in het fysieke contact. Op
sommige locaties bevat een bezoekersruimte een glazen scheidingswand, waarbij
bezoekers via de intercom met een verdachte kunnen spreken. De politie heeft
aangeven dat ouders kunnen verzoeken om een ruimte zonder glazen
scheidingswand en dat voor zover mogelijk gehoor wordt gegeven aan dit
verzoek. Wij hebben bij de politie gevraagd ernaar te streven soortgelijke
bezoeken zoveel mogelijk te faciliteren in ruimtes zonder belemmeringen voor
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https://www.rsj.nl/binaries/RSJ-werkprogramma%20advisering%202019_tcm26367299.pdf
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Ter implementatie van EU Richtlijn nr. 2016/800 betreffende procedurele waarborgen voor
kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PbEU L132), Kamerstukken
II 2018/19, 35 116, nr. 7.
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fysiek contact, zonder dat ouders hierom hoeven vragen.
Aanvullende aanbeveling uit “Hoeveel nachtjes nog?”
De adviesvraag van de RSJ zal zich ook richten op het verhogen van een
kindvriendelijk verblijf bij de politie. Hierbij zal aandacht zijn voor kindvriendelijke
bejegening en wordt onderzocht wat een cel kindvriendelijker kan maken. De
politie onderzoekt reeds of er verbetermogelijkheden zijn op dit gebied. Deze
bevindingen neemt de RSJ mee. Aan de RSJ is specifiek gevraagd ook met u
contact op te nemen over dit onderwerp.
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Gang van zaken betreffende Halt-afdoening
U heeft ook klachten behandeld aangaande de omgang van politie en OM met de
terugverwijzingen vanuit Halt. Hoewel u hieromtrent geen specifieke
aanbevelingen doet, vormt dit voor ons aanleiding hierover met politie, OM en
Halt in gesprek te gaan.
Informatierecht kinderen en hun ouders/verzorgers
In beide rapporten benadrukt u het belang van goede en snelle
informatieverstrekking aan kinderen en hun ouders, vooral bij vrijheidsbeneming.
Wij onderschrijven dit en menen dat de specifieke aandacht hiervoor in de recent
geïmplementeerde EU Richtlijn 2016/800 de alertheid hierop zal vergroten.
Gesprek
Wij hebben met u op beleidsniveau een gesprek gevoerd naar aanleiding van
“Stop!” en zetten dergelijke gesprekken graag voort. Na ommekomst van het
advies van de RSJ zullen wij nader met u overleggen.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

De Minister voor Rechtsbescherming,

Ferd Grapperhaus

Sander Dekker
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