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Adolescentenstrafrecht 

Het jeugdstrafrecht wordt toegepast op jongeren die tijdens het plegen van een delict 12 tot 18 jaar 

oud zijn. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is 

begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, 

kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18-23 jaar (art. 

77c Wetboek van Strafrecht).  

In het vonnis is opgenomen aan wie het toezicht en de begeleiding bij de naleving van de bijzondere 

voorwaarden is  opgedragen. De wet verlangt een keuze voor de jeugdreclassering of de 

volwassenreclassering. Tot 16 jaar is het altijd de jeugdreclassering die toezicht houdt en de jongere 

begeleidt bij de uitvoering van de bijzondere voorwaarden. Met de invoering van het 

adolescentenstrafrecht is het mogelijk  om het toezicht en de begeleiding bij de naleving van de 

bijzondere voorwaarden voor jeugdigen van 16 tot 23 jaar aan de jeugd- of volwassenreclassering op 

te dragen.

Jeugdwet

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp die voortvloeit uit een strafrechtelijke beslissing 

binnen het jeugdstrafrecht en voor de inzet van alle vormen van jeugdreclassering.  

Er is sprake van jeugdhulp die voortvloeit uit een strafrechtelijke beslissing, wanneer hulp expliciet is 

opgenomen in een strafrechtelijke beslissing binnen het jeugdstrafrecht, zoals een vonnis, 

strafbeschikking of schorsende voorwaarden. 

Daarnaast heeft de gemeente de verplichting die jeugdhulp in te zetten die de rechter, het openbaar 

ministerie (OM), de selectiefunctionaris, de inrichtingsarts of de directeur van de justitiële 

jeugdinrichting (JJI) nodig achten bij de uitvoering van een strafrechtelijke beslissing of die de 

gecertificeerde instelling (GI) nodig acht bij de uitvoering van jeugdreclassering (Jeugdwet, art 2.4 lid 

2b).

Dit geldt dus ook voor hulp die deze instellingen na de strafrechtelijke beslissing inzetten. 

Verantwoordelijkheid

Welke gemeente verantwoordelijk is voor financiering van jeugdreclassering en jeugdhulp wordt 

bepaald door toepassing van het woonplaatsbeginsel. Voor jongeren onder de 18 geldt dat de 

gemeente waar de gezagdragende ouder woont verantwoordelijk is. Bij jongvolwassenen boven de 18 

geldt dat de gemeente van hun eigen woonplaats verantwoordelijk is. Wanneer jongere en/of zijn 

gezin niet staat ingeschreven bij een gemeente geldt hun feitelijke verblijfplaats op het moment van de 

hulpvraag. 

Als een jongere verblijft in een residentiele inrichting dan geldt dat de gemeente verantwoordelijk is 

waar de inrichting is gevestigd.  

(Zie ook: Woonplaatsbeginsel – www.sdfportaal.nl/kennisbank )


