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Voortzetting van
(verplichte) hulp aan
risicojongeren die 18
jaar worden
Vivianne Dörenberg, Brenda Frederiks & Xavier Moonen1

In dit artikel staat de vraag centraal of en zo ja, in hoeverre wetgeving daadwerkelijk een bijdrage zou kunnen
leveren aan het oplossen van de 18+-problematiek bij risicojongeren. Daartoe wordt eerst de 18+-problematiek
geanalyseerd. Wat is de kern van het probleem en binnen welke bestuurlijk-juridische context moet een oplossing gezocht worden? Daarna volgt een beschouwing over de mogelijkheden en vooral onmogelijkheden om
binnen de huidige en de toekomstige wetgeving drang en dwang toe te passen bij meerderjarige risicojongeren en van de (juridische) oplossingsrichtingen die tot dusver geopperd zijn. Tot slot wijzen de auteurs op
kanttekeningen die te plaatsen zijn bij de effectiviteit van drang en dwang bij jongeren en jongvolwassenen
met meervoudige problematiek en pleiten zij ervoor dat eerst en vooral goed wordt bekeken wat werkt of zou
kunnen werken in de praktijk.

1. Inleiding
Er is in toenemende mate aandacht voor de problemen
die (kunnen) ontstaan wanneer jongeren die in een residentiële behandelvoorziening verblijven, behandeling eenzijdig beëindigen zodra ze meerderjarig worden. Deze
zogenoemde ‘18+-problematiek’ kwam op de politieke
agenda te staan toen de NCRV in februari 2014 de documentaire ‘Het leven begint bij 18: zoeken naar zelfstandigheid’ uitzond. In deze documentaire wordt Hyba, een
meisje met een licht verstandelijke beperking,2 gevolgd
nadat zij als 18-jarige de orthopedagogische instelling
waarin zij tot dan toe verbleef, verlaat. Na een zwerftocht
door het land, wordt ze door de politie opgepakt in een
pand met prostituees en harddrugsgebruikers en weer in

contact gebracht met de instelling. De documentaire versterkte destijds het beeld dat de nazorg voor zogenoemde
‘risicojongeren’ in Nederland gebrekkig geregeld is.3 De
documentaire maakte ook duidelijk hoe weinig (juridische) instrumenten hulpverleners in handen hebben om
deze jongeren na hun achttiende te blijven ondersteunen.
Deze laatste bevinding voedde de discussie over de wenselijkheid en de noodzaak tot het aanpassen van de wet teneinde de mogelijkheden voor het toepassen van drang en
dwang bij risicojongeren van 18 jaar en ouder te verruimen. Die discussie bereikte een voorlopig hoogtepunt
toen in april 2016 de brandbrief ‘Laat 18-plussers met verstandelijke beperkingen niet aan hun lot over!’ werd ingediend bij de Tweede Kamer.4 Vanuit hulpverleningsper-
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spectief wordt in deze brief een dringend appel op de
overheid gedaan om een oplossing te creëren voor het
probleem dat – in de kern – neerkomt op het ontbreken
van een adequaat wettelijk instrument om na het bereiken van de achttienjarige leeftijd toezicht op een jongere
te kunnen blijven uitoefenen. In dit artikel staat de vraag
centraal of en zo ja, in hoeverre wetgeving daadwerkelijk
een bijdrage zou kunnen leveren aan het oplossen van de
18+-problematiek bij risicojongeren. Om deze vraag te
kunnen beantwoorden, is het om te beginnen nodig de
18+-problematiek te analyseren. Wat is de kern van het
probleem (par. 2)? En binnen welke bestuurlijk-juridische
context moet een oplossing gezocht worden (par. 3)?
Daarna volgt een kritische beschouwing over de mogelijkheden en vooral onmogelijkheden om binnen de huidige
en de toekomstige wetgeving drang en dwang toe te passen bij meerderjarige risicojongeren (par. 4-5) en van de
(juridische) oplossingsrichtingen die tot dusver geopperd
zijn (par. 6). Bij die beschouwing zullen ook argumenten
uit het politieke discours betrokken worden. Het thema
van de 18+-problematiek staat al enkele jaren op de politieke agenda, maar behoudens een recente opdracht aan
het WODC tot het onderzoeken van het juridisch instrumentarium zijn door de regering geen concrete acties
ondernomen.5 Wat zijn de overwegingen van de regering
hierbij en in hoeverre zijn die navolgbaar? Volgens ons is
de focus op de wet als oplossing voor de 18+-problematiek
te eenzijdig.

geconfronteerd met een complexe samenleving vol van
keuzemogelijkheden en plichten, terwijl hun vaardigheden in de regel ver achterlopen op wat gelet op hun kalenderleeftijd van hen verwacht wordt.
In de afgelopen jaren zijn over de 18+-problematiek
bij risicojongeren verschillende onderzoeken uitgevoerd
zoals dat van het Verwey-Jonker Instituut uit 2009.7 Dit
onderzoek richtte zich op de mogelijke knelpunten in de
brede zorg (jeugdigen en volwassenen) aan jongeren in
de leeftijd van 18 tot 23 jaar. Het onderzoek toonde aan
dat de leeftijdsgrens van 18 jaar leidt tot belemmeringen
in de hulpverlening aan vooral kwetsbare jongeren die in
hun ontwikkeling nog niet in staat zijn om zelfstandig te
functioneren hoewel zij volgens de wet meerderjarig zijn,
zoals jongeren met of die functioneren op het niveau van
een licht verstandelijke beperking. Knelpunten die
benoemd werden, waren: 1. een tekort aan een passend
hulpverleningsaanbod; 2. het ontbreken van de juiste
expertise over deze groep jongeren in de zorg; 3. het vrijwillige karakter van de hulpverlening na de leeftijd van
18 jaar; 4. een slechte aansluiting tussen jeugd- en volwassenenzorg; en 5. onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor de zorg voor deze doelgroep. Vooral jongeren uit residentiële zorgvoorzieningen bleken hierdoor
het risico te lopen om na het bereiken van de leeftijd van
18 jaar te ontsporen. Kenmerkend voor deze jongeren is
dat ze kampen met speciﬁeke en vaak ook meervoudige
problematiek.

2. Kern van de problematiek
Het doel van de documentaire over Hyba was om landelijk
aandacht te vragen voor de problematiek die kan ontstaan
wanneer risicojongeren 18 jaar worden. Risicojongeren
kunnen worden gedeﬁnieerd als jongeren met gedragsen/of psychi(atri)sche problemen en/of een licht verstandelijke beperking die 1. reeds voor achttienjarige leeftijd
residentiële hulpverlening in de brede jeugdhulp (jeugdggz, jeugd-(l)vb, reguliere of gesloten jeugdhulp) ontvangen, 2. vanwege hun problematiek dreigen om na het
meerderjarig worden behandeling af te breken, en 3. bij
het ontbreken van voortgezette ondersteuning en begeleiding een reëel risico lopen om te ontsporen. Hun kwetsbaarheid schuilt vooral in hun sociale en cognitieve
beperkingen in combinatie met een gebrekkig sociaal netwerk. Bij het wegvallen van bestaande gezags- en beschermingsstructuren bestaat daarom het risico dat ze zich zullen gaan onttrekken aan verdere noodzakelijk geachte
hulpverlening. Tot 18 jaar kan middels het ouderlijk gezag
of met maatregelen als de ondertoezichtstelling en eventueel in combinatie met een machtiging tot uithuisplaatsing of gesloten jeugdhulp nog een zekere mate van drang
en dwang op de jongeren worden uitgeoefend, maar door
het passeren van de meerderjarigheidsgrens – gezag eindigt bij 18 jaar en de ondertoezichtstelling is aan het
gezag gekoppeld – zijn de jongeren vrij om te gaan en
staan waar zij willen. Zo mogen zij zelf hun verblijfplaats
bepalen en ook zelfstandig beslissingen nemen over hulpverlening. Problemen ontstaan bijvoorbeeld bij risicojongeren met of die functioneren op het niveau van een licht
verstandelijke beperking (IQ 50-70 of IQ 70-85 en bijkomende aanpassingsproblemen). Zij worden na vaak jaren
vrij besloten geleefd te hebben,6 onvoldoende voorbereid,
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Door het passeren van de
meerderjarigheidsgrens –
gezag eindigt bij 18 jaar en
de ondertoezichtstelling is aan
het gezag gekoppeld – zijn de
jongeren vrij om te gaan en
staan waar zij willen
Er lijkt voor deze risicojongeren na 18 jaar vooral
behoefte te bestaan aan outreachende en vasthoudende
vormen van zorg. Onderzoek van het Expertisecentrum
William Schrikker bevestigt dit.8 Tegelijkertijd zijn de
mogelijkheden van outreachende zorg beperkt. Methodieken als het ‘Krachtplan 18+’ en het bijbehorende instrument ‘18 Take Control’ en ook de inzet van (Forensic)
Assertive Community Treatment-teams ((F)ACT-teams) bij
risicojongeren, staan en vallen immers met de bereidheid
van deze jongeren om aan die vormen van ondersteuning
en begeleiding mee te werken. Door uiteenlopende factoren, waaronder zorgmoeheid en een gebrek aan vertrouwen in hulpverlening, kan die bereidheid ontbreken.9 Op
dat moment komt de vraag naar verplichte hulpverlening
in beeld. Inzicht in de factoren die invloed hebben op de
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bereidheid van risicojongeren om ook na het bereiken
van de leeftijd van 18 jaar nog hulp en steun te ontvangen en aandacht voor het effectief inspelen op die factoren zijn daarom van het grootste belang bij het zoeken
naar een oplossing voor de beschreven problematiek,
waarbij bedacht moet worden dat er desondanks altijd
risicojongeren zullen zijn die verdere hulpverlening weigeren en voor wie verplichte hulpverlening om die reden
wenselijk kan zijn.

3. Bestuurlijk-juridische context
De bestuurlijk-juridische context waarbinnen hulp verleend wordt, is mede van invloed op de continuïteit van
die hulp. Het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut
uit 2009 liet dit al zien. De discussie over de wenselijkheid
en noodzaak tot het aanpassen van de wet kan dan ook
niet los gezien worden van de bestuurlijk-juridische ontwikkelingen die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in de jeugdhulp, langdurige zorg en maatschappelijke
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ondersteuning. Door de decentralisatie van (bijna) alle vormen van jeugdhulp, ook de provinciale jeugdzorg, de
jeugd-ggz en de jeugd-(l)vb, en de overheveling van verschillende uit collectieve middelen geﬁnancierde zorgvormen naar de Wmo 2015, zijn gemeenten in de meeste
gevallen het aanspreekpunt voor jongeren die ook na het
bereiken van de leeftijd van 18 jaar hulpverlening nodig
hebben. Het feit dat de hulpverlening aan risicojongeren
vaak zowel voor als na het bereiken van de achttienjarige
leeftijd een verantwoordelijkheid van gemeenten is, biedt
kansen voor toezicht op de continuïteit van zorg aan deze
jongeren. Gemeenten dragen ingevolge de Wmo 2015 ook
nadrukkelijk een verantwoordelijkheid op dat punt (artikel
2.1.2 lid 4 sub e Wmo 2015). Uiteraard zijn er ook risico’s.
Gemeenten zijn immers vrij om hun voorzieningenplicht
al naar gelang de beschikbare middelen in te vullen en de
gemeente die na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar
verantwoordelijk is voor de ondersteuning is niet altijd de
gemeente die voor het achttiende levensjaar die verantwoordelijkheid droeg; een jongere mag vanaf 18 jaar
immers zelf zijn of haar verblijfplaats kiezen en die verblijfplaats is bepalend (woonplaatsbeginsel). Daarbij moet
bedacht worden dat beide decentralisaties uitgaan van
zoveel mogelijk ondersteuning en begeleiding thuis, in de
omgeving van betrokkene, met hulp vanuit het eigen netwerk. Dit vraagt van de jongeren en hun netwerk een grote
mate van betrokkenheid. Zeker bij de 18+-problematiek
van risicojongeren zoals die met een licht verstandelijke
beperking ligt daarin een valkuil, omdat deze jongeren in
veel gevallen de vaardigheden missen die voor een dergelijke aanpak nodig zijn en het eigen netwerk – denk ook
aan zwaktoegeruste ouders – niet altijd betrokken is.10 De
vraag naar outreachende c.q. verplichte hulpverlening kan
hierdoor eerder naar voren komen, wat te begrijpen is vanuit de behoefte om te voorkomen dat een risicojongere
ontspoort en later door een uit de hand lopen van problemen in het vizier van politie en justitie komt of aanspraak
moet maken op verzwaarde hulpverlening en zorg. Van
belang hierbij is ook dat met de Participatiewet de sociale
zekerheid op de schop is genomen, hetgeen het belang van
vroegtijdig ingrijpen om een risicojongere in de maat-

Van communicerende vaten is
vooralsnog geen sprake
schappij te laten slagen extra onderstreept. Daarin ligt dus
ook een nadrukkelijke rol voor gemeenten. Om die reden
wees staatssecretaris Van Rijn eerder al het voorstel om
instellingen wettelijk te verplichten een risicotaxatie uit te
voeren bij alle jongeren die bijna 18 jaar worden en dan
een zogenoemd ‘hulpvoortzettingsplan’ op te stellen, af.11
Volgens hem moeten gemeenten ervoor zorgen dat hulpverleners tijdig met jongeren in gesprek gaan om te bezien
of zij na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar ondersteuning nodig hebben en zo ja, in welke vorm en intensiteit.
Los van het eerder beschreven probleem rondom de
bereidheid van jongeren om aan (verdere) ondersteuning
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mee te werken, is een randvoorwaarde voor het slagen van
deze gemeentelijke betrokkenheid dat de verschillende
stelsels op elkaar aansluiten.12 Van communicerende vaten
is vooralsnog echter geen sprake.

4. Huidige mogelijkheden tot verplichte
hulpverlening
Gegeven de kern van het probleem en de context daarvan,
rijst de vraag wat de mogelijkheden tot verplichte hulpverlening zijn. Hoewel de 18+-problematiek raakvlakken heeft
met meerdere rechtsgebieden, van zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke aard, en de wettelijke mogelijkheden om in te grijpen daarom in theorie divers zijn, blijken
die mogelijkheden niettemin beperkt. Enerzijds heeft dit
te maken met de grenzen die het internationale en het
nationale recht stellen en het belang dat hierin wordt toegekend aan zelfbeschikking. Anderzijds blijkt in de huidige wetgeving onvoldoende ruimte te bestaan voor de
meerderjarige risicojongeren die in dit artikel centraal
staan. Grofweg zijn er op dit moment drie handelingsopties wanneer een jongere, die in een residentiële zorgvoorziening verblijft, 18 jaar wordt en verdere hulpverlening
weigert of zich daaraan onttrekt.
Ten eerste kan een gedwongen verblijf of gedwongen
voortzetting daarvan overwogen worden. Omdat er dan
sprake is van vrijheidsbeneming, moet voldaan worden
aan de eisen voortvloeiende uit artikel 5 EVRM. Zou de
jongere reeds op grond van een machtiging tot gesloten
jeugdhulp in de voorziening verblijven, dan mag die
machtiging tot maximaal zes maanden na het meerderjarig worden, verlengd worden. Langer mag een persoon
niet op grond van een jeugdbeschermingsmaatregel van
zijn vrijheid worden beroofd, zo volgt uit rechtspraak van
het Europees Hof en blijkt inmiddels ook uit de Jeugdwet
(artikel 6.1.2 lid 4 sub d). Voor vrijheidsbeneming op
grond van een geestelijke stoornis of verstandelijke beperking vormt de meerderjarigheidsgrens geen belemmering.
Zou de jongere reeds op grond van een voorlopige machtiging uit de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische
ziekenhuizen (Bopz) in de voorziening verblijven, dan
loopt die machtiging door en mag in theorie oneindig verlengd worden (mits nog steeds aan de strikte opnamecriteria voldaan wordt). In veel gevallen zal een jongere evenwel ‘vrijwillig’ in de instelling verblijven, terwijl gelijktijdig
een ondertoezichtstelling en eventueel een machtiging
tot uithuisplaatsing van kracht is, en wordt aan de opnamecriteria van de Wet Bopz – (vermoeden van) een stoornis van de geestvermogens die betrokkene gevaar doet
veroorzaken en welk gevaar niet door tussenkomst van
personen of instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend – niet voldaan. Worden de
genoemde jeugdbeschermingsmaatregelen toegepast binnen een zorgvoorziening – denk bij jongeren met een
licht verstandelijke beperking met name aan orthopedagogische behandelcentra – dan volgt uit het systeem van
de wet bovendien dat de jeugdbeschermingsmaatregelen
bij 18 jaar wegvallen en voortgezette hulpverlening na 18
jaar alleen mogelijk is met geïnformeerde toestemming
van de jongere. Weigert de jongere toestemming en zijn
de risico’s voor de jongere niet dermate ernstig dat toepassing van de Wet Bopz in zicht komt, dan mag de jongere
niet langer worden binnengehouden.

Ten tweede bestaat de mogelijkheid van een voorwaardelijke machtiging op grond van de Wet Bopz (artikel
14a-g Wet Bopz). Anders dan de voorlopige machtiging is
de voorwaardelijke machtiging niet gericht op opname
en gedwongen verblijf in een instelling. De voorwaardelijke machtiging fungeert als de spreekwoordelijke stok achter de deur en maakt het zo mogelijk om gecontroleerd
buiten de muren van een instelling (ambulant) zorg te
verlenen. Betrokkene hoeft niet met deze zorg in te stemmen, maar de rechter die de machtiging afgeeft moet wel

Aan meerderjarige
risicojongeren kan op dit
moment alleen met dwang
hulp worden verleend als zij
voldoen aan de wettelijke
criteria van een gedwongen
opneming in het kader van
de Wet Bopz
het vertrouwen hebben dat betrokkene de voorwaarden
van de machtiging zal naleven. Problematisch is dat in
veel gevallen niet aan de criteria voor afgifte van een
voorwaardelijke machtiging wordt voldaan en dat de risicojongeren die heel vaak met de 18+-problematiek in verband worden gebracht – namelijk jongeren met een licht
verstandelijke beperking maar zonder dominante psychiatrische problematiek – volgens de wet niet voor een
voorwaardelijke machtiging in aanmerking komen. Lagere rechters zijn in het verleden wisselend met deze
begrenzing van de voorwaardelijke machtiging omgegaan, totdat de Hoge Raad in oktober 2015 besliste dat
het afgeven van een voorwaardelijke machtiging niet
mogelijk is voor personen met een verstandelijke beperking.13 Voor haar beslissing baseerde de Hoge Raad zich
op de expliciete uitsluiting van die mogelijkheid in de
Wet Bopz en het feit dat ook de toekomstige wetgeving
(de Wet zorg en dwang) niet voorziet in de mogelijkheid
tot afgifte van een voorwaardelijke machtiging. De vraag
dringt zich echter op of hiermee niet te generalistisch

over personen met een verstandelijke beperking gesproken wordt; relatief hoog functionerende sociaal kwetsbare personen met cognitieve beperkingen zijn immers niet
gelijk aan volledig zorgbehoeftige personen met een verstandelijke beperking.14
Ten derde kent de wet een beperkt aantal beschermingsmaatregelen voor meerderjarigen (beschermingsbewind, mentorschap, curatele) om in te zetten, zo nodig
naast of in combinatie met gedwongen verblijf in een
instelling of ambulante hulpverlening. In theorie bestaat
bij 18+-problematiek de mogelijkheid tot benoeming van
een mentor (artikel 1:450 e.v. BW), die bij wilsonbekwaamheid van een gementoreerde namens deze kan beslissen
tot hulpverlening en zorg. Maar deze beslissingsbevoegdheid gaat niet zo ver dat daarmee ook voor een langere
periode verplichtingen aan de gementoreerde kunnen
worden opgelegd of zelfs dwang kan worden toegepast.
Het voorgaande maakt duidelijk dat aan meerderjarige risicojongeren op dit moment alleen met dwang hulp
kan worden verleend als zij voldoen aan de wettelijke criteria van een gedwongen opneming in het kader van de
Wet Bopz. In veel gevallen is er echter nog niet sprake van
gevaar ten gevolge van een geestelijke stoornis dan wel
verstandelijke beperking. De voorwaardelijke machtiging
biedt in dat geval een stok achter de deur, ware het niet
dat deze optie niet tot de mogelijkheden behoort voor de
groep jongeren met een licht verstandelijke beperking
zonder dominante psychiatrische problematiek. Alleen in
die gevallen dat de psychiatrische problematiek bij een
jongere op de voorgrond staat, zou een voorwaardelijke
machtiging mogelijk zijn. De jongere moet in dat geval
instemmen met een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld dat
hij laat weten waar hij verblijft en dat hij elke week contact opneemt met een hulpverlener. Houdt hij zich niet
aan de voorwaarden, dan kan alsnog een gedwongen
opneming volgen, maar uitsluitend in de psychiatrie.

5. Verwachtingen ten aanzien van
toekomstige wetgeving
De Wet Bopz zal in de toekomst worden vervangen door
de Wet zorg en dwang15 voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap en
de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGz)16
voor personen met een psychische stoornis. Hoewel beide
wetsvoorstellen nadrukkelijk de mogelijkheid benoemen
om bij een ‘ernstig verstoorde ontwikkeling voor of van de
cliënt’ of bij ‘bedreiging van de veiligheid van de cliënt’ in
te grijpen (artikel 1 lid 2 respectievelijk artikel 1:1 lid 2) en
een belangrijk uitgangspunt van beide wetten is dat
gedwongen zorg ook ambulant kan worden verleend, moet
de betekenis van deze wetsvoorstellen voor de 18+-proble-
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matiek niet overschat worden. Dat heeft te maken met de
reikwijdte van de wetsvoorstellen zoals die er nu liggen.
Oorspronkelijk was het de opzet dat zowel de Wet zorg en
dwang als de Wet verplichte GGz, in tegenstelling tot de
huidige Wet Bopz, geheel persoonsvolgend zouden worden
en dat gedwongen hulpverlening zodoende niet langer
instellingsgebonden zou zijn. Dat schiep mogelijkheden
voor gedwongen ambulante hulpverlening, wat ook voor
de 18+-problematiek van betekenis zou kunnen zijn. De
recent ingediende tweede nota van wijziging17 op de Wet
verplichte GGz, met daarin ook wijzigingen voor de Wet
zorg en dwang, bevestigt evenwel het al langer bestaande
vermoeden dat in elk geval de Wet zorg en dwang niet
geheel persoonsvolgend wordt. Het wetsvoorstel is nu zo
opgezet dat het toepassen van onvrijwillige zorg in een
geregistreerde accommodatie dient plaats te vinden,
behoudens de mogelijkheid om bij algemene maatregel
van bestuur regels te stellen over de wijze waarop bepaalde vormen van onvrijwillige zorg buiten een accommodatie mogen worden verleend (artikel 2a lid 1). Vooralsnog is
het echter onduidelijk in hoeverre van deze laatste mogelijkheid gebruik zal worden gemaakt. Daarbij beperkt de
Wet zorg en dwang zich ook tot twee vormen van onvrijwillige opname en verblijf in een accommodatie: opname
middels een rechterlijke machtiging en opname middels
een inbewaringstelling. Een machtiging als de voorwaardelijke machtiging kent de Wet zorg en dwang niet. Wél
biedt de Wet zorg en dwang mogelijkheden om een persoon, die onvrijwillig opgenomen is, onder voorwaarden
verlof te verlenen of te ontslaan, waarbij de vertegenwoordiger dan moet aangeven c.q. de behandelaar ervan moet
overtuigen dat betrokkene de voorwaarden zal naleven. De
invloed die de vertegenwoordiger hiermee zou kunnen
uitoefenen, is evenwel gering. De vertegenwoordiger is
ingevolge de Wet zorg en dwang namelijk alleen bevoegd
om beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de voorwaarden van een verlof of ontslag wanneer betrokkene zelf
niet in staat wordt geacht tot een redelijke waardering van
zijn belangen ter zake (artikel 3 lid 2). Meerderjarige risicojongeren zullen veelal zelf in staat zijn om nadere
afspraken te maken over eventuele voorwaarden, zodat
een vertegenwoordiger niet snel degene is die zich (alleen)
bereid mag verklaren tot naleving van die voorwaarden.
Bovendien lijken deze voorwaardelijke varianten teveel op
de oude paraplumachtiging onder de Wet Bopz, die sinds
de invoering van de voorwaardelijke machtiging niet meer
toegestaan is omdat de rechter niet betrokken is bij de
voorwaarden die worden afgesproken en zodoende toezicht op de voorwaarden ontbreekt.18 Een andere mogelijkheid die de Wet zorg en dwang biedt, is om in het zorgplan
volgens het principe van geïnformeerde toestemming
afspraken vast te leggen over de zorgverlening. De strekking van de Wet zorg en dwang is dan dat zodra betrokkene zich gaat verzetten tegen de eerder gemaakte afspraken, hulpverleners volgens een opschalend stappenplan
zorgvuldig moeten afwegen of de afspraken tegen de wil
van betrokkene mogen worden toegepast. De Wet zorg en
dwang spreekt in dat geval over onvrijwillige zorg. Zoals
hiervoor werd opgemerkt, moet er voor nu echter vanuit
worden gegaan dat aan een persoon die niet in een geregistreerde accommodatie verblijft in beginsel geen onvrijwillige zorg mag worden verleend. Kortom, ook in de Wet
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zorg en dwang bestaat weinig ruimte om na het bereiken
van de leeftijd van 18 jaar in te grijpen. Daar komt nog bij
dat deze wet gekoppeld is aan de Wet langdurige zorg. Alle
zorg die in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) wordt verstrekt, valt niet onder de
reikwijdte van de Wet zorg en dwang; de meeste risicojongeren vallen zodoende al buiten de boot. Alleen op basis
van een verklaring van een ter zake kundige arts waaruit
blijkt dat betrokkene in verband met een verstandelijke
handicap is aangewezen op zorg (artikel 1 lid 1 sub c) zou
toepassing van de Wet zorg en dwang dan nog in beeld
kunnen komen.
De Wet verplichte GGz heeft gelet op haar doelgroep
– personen met een psychische stoornis – slechts een
geringe betekenis voor het verlenen van verplichte zorg
aan de meerderjarige risicojongeren die in dit artikel centraal staan. Het wetsvoorstel beperkt zich verder tot één
vorm van rechterlijke machtiging, de zorgmachtiging, die
in beginsel persoonsvolgend ingevuld kan worden. In de
machtiging kunnen zodoende allerlei vormen van verplichte zorg opgenomen worden die al dan niet op ambulante basis in een accommodatie maar ook daarbuiten
verleend mogen worden. Voor het toepassen van verplichte zorg buiten een accommodatie gelden echter wel extra
waarborgen (artikel 2:4). Op dat moment is er, aldus de
toelichting op de tweede nota van wijziging, namelijk
sprake van ‘een meer ingrijpende inbreuk op de grondrechten van betrokkene, in het bijzonder het recht op persoonlijke integriteit en de bescherming van het recht op
privéleven, ten opzichte van een situatie waarin iemand
in een accommodatie verblijft (al dan niet ambulant). Het
uitgangspunt is dat iemand zich in de eigen thuissituatie

Ook in de Wet zorg en dwang
bestaat weinig ruimte om na
het bereiken van de leeftijd
van 18 jaar in te grijpen
veilig moet kunnen voelen en dat uitgangspunt brengt
mee dat er extra waarborgen inzake de verlening van verplichte zorg thuis aangewezen zijn. Verplichte zorg thuis
mag alleen verleend worden wanneer deze noodzakelijk
en proportioneel is en de verlening onder veilige omstandigheden plaats kan vinden. Verplichte zorg mag op grond
van artikel 2:4 in die situatie dan ook niet worden verleend, tenzij die verplichte zorg bij algemene maatregel
van bestuur is aangewezen en wordt voldaan aan de bij of
krachtens die maatregel verbonden voorwaarden.’19
Gedwongen hulpverlening buiten een accommodatie
wordt dus ook in de Wet verplichte GGz afhankelijk
gesteld van nader te stellen regels.

6. (Juridische) oplossingsrichtingen
Gelet op de beperkte mogelijkheden van de huidige en de
toekomstige wetgeving, lijkt de roep om een betere juridi-

sche oplossing gerechtvaardigd. In de loop van de maatschappelijke en politieke discussie over de 18+-problematiek zijn feitelijk reeds verschillende (juridische)
oplossingen genoemd. Deze oplossingen zijn onder te verdelen in vijf categorieën: 1. een oplossing in de vorm van
een risicoanalyse voordat de jongere 18 jaar wordt en het
gezamenlijk opstellen van een risicoplan voor na het
bereiken van de leeftijd van 18 jaar (preventief handelen);
2. een oplossing die inspeelt op de intrinsieke motivatie
van de jongere om na de achttiende verjaardag hulp en
ondersteuning te ontvangen (bijvoorbeeld een ﬁnanciële
stimulans); 3. verplichte hulpverlening na het bereiken
van de leeftijd van 18 jaar (bijvoorbeeld door het stellen
van voorwaarden bij een rechterlijke uitspraak); 4. verplicht toezicht na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar
(bijvoorbeeld in de vorm van een mentorschap); en 5. een
combinatie hiervan. Duidelijk is dat het hierbij niet om
louter juridische oplossingen gaat en dat de ideeën over
welke richting het meest wenselijk is allesbehalve uitgekristalliseerd zijn.
Een juridische oplossing die in de afgelopen jaren
regelmatig geopperd is en die ook vanuit de praktijk bijval krijgt, is een wijziging van de regeling van het mentorschap. Blankman zag in 2011 mogelijkheden voor een
regeling van het mentorschap die overeenkomsten vertoont met de ondertoezichtstelling van minderjarigen en
achtte het voorstelbaar om aan de mentor een bevoegdheid toe te kennen om aan de gementoreerde schriftelijke
aanwijzingen te geven.20 Net als de gezinsvoogd – tegenwoordig jeugdwerker geheten – vóór het bereiken van de
leeftijd van 18 jaar zou de mentor dan na het bereiken
van de leeftijd van 18 jaar middels zijn aanwijzingsbevoegdheid invloed kunnen uitoefenen op de gementoreerde, bijvoorbeeld ten aanzien van zijn verblijfplaats of
maatschappelijke ondersteuning. Jongeren bij wie de
ondertoezichtstelling eindigt vanwege het bereiken van
de meerderjarigheid, maar die hun niet-vermogensrechtelijke belangen (nog) niet goed kunnen behartigen, zouden
als risicojongere zo met het mentorschap verdere ondersteuning kunnen krijgen binnen een juridisch kader dat
overeenkomsten vertoont met de ondertoezichtstelling.
De vraag is wel wat de gevolgen kunnen zijn in de niet
ondenkbeeldige situatie dat de risicojongere een aanwijzing van de mentor niet opvolgt. Bij het niet opvolgen van
een schriftelijke aanwijzing van de gezinsvoogd bij een
minderjarige kan de gezinsvoogd de kinderrechter verzoeken om de aanwijzing te bekrachtigen. In uitzonderlijke
situaties zou het (bij herhaling) niet opvolgen van schriftelijke aanwijzingen aanleiding kunnen zijn tot het verzoeken van een gezagsbeëindigende maatregel. Waar valt
bij het mentorschap aan te denken? Verplicht verblijf op
een locatie die de mentor aanwijst, gedwongen opneming
en verblijf in een instelling? Nadere overdenking van de
grenzen van een eventuele aanwijzingsbevoegdheid van
de mentor en de gevolgen bij het niet opvolgen van een
aanwijzing, lijkt – mede gelet op de grenzen van het inter-

nationale recht ten aanzien van vrijheidsbeneming – aangewezen.
Een andere juridische oplossingsrichting, waarvoor
in de recente brandbrief aan de Tweede Kamer gepleit
wordt, is het mogelijk maken van jeugdbescherming na
het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Naar analogie van
het adolescentenstrafrecht zouden dan tot maximaal vijf
jaar nadat een jongere 18 jaar is geworden nog jeugdbeschermingsmaatregelen toegepast mogen worden. Een

Nadere overdenking van de
grenzen van een eventuele
aanwijzingsbevoegdheid van
de mentor en de gevolgen bij
het niet opvolgen van een
aanwijzing, lijkt aangewezen
legitimatie voor de invoering van het adolescentenstrafrecht werd destijds gevonden in wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van hersenfuncties tijdens de adolescentie. Belangrijke hersenfuncties
zijn bij het bereiken van de leeftijd van achttien jaar nog
niet volgroeid en wezenlijke ontwikkelingen vinden pas
daarna plaats, in de regel tot 23 jaar. Bruning beargumenteerde in 2012 dat deze inzichten niet soortgelijke gevolgen kunnen en mogen hebben voor het jeugdbeschermingsrecht.21 Het toepassen van jeugdbeschermingsrecht
na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar zou volgens
haar niet stroken met de toegenomen mondigheid van
minderjarigen, die ook stevig verankerd ligt in artikel 12
IVRK, en in veel gevallen bovendien een ongeoorloofde
inmenging in het gezins- en privéleven en een ongeoorloofde vrijheidsbeneming opleveren. Los hiervan is het de
vraag of het argument van de onderontwikkelde hersenfuncties doel treft in de discussie over verplichte hulpverlening aan risicojongeren met een licht verstandelijke
beperking. Deze jongeren zullen ook bij 23 jaar nog sociale en cognitieve beperkingen ervaren. Jeugdbeschermingsrecht toepassen na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar
lijkt de problematiek dan slechts te verplaatsen naar een
latere leeftijd.
Internationaalrechtelijk lijkt de ruimte voor drang
en dwang bij meerderjarige risicojongeren het grootst
wanneer de beperking of stoornis van een jongere als
grondslag wordt genomen en dan in combinatie met het
risico dat vanwege die beperking of stoornis voor de jongere ontstaat. Dit risico moet aanzienlijk zijn en gerela-
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teerd kunnen worden aan de ontwikkeling of gezondheid
van de jongere. Aanpassing van de regeling van de voorwaardelijke machtiging in de Wet Bopz of een meer teleologische interpretatie daarvan, waarbij ruimte wordt gelaten voor toepassing van de machtiging ten aanzien van
personen met een licht verstandelijke beperking, zou in
dit licht en gelet ook op de behoefte in de praktijk aan
vooral outreachende en vasthoudende vormen van zorg

Juist de effectiviteit van drang
en dwang bij 18+-risicojongeren
in een ambulante setting is nog
onvoldoende onderzocht
verdedigbaar zijn. Het genoemde risico zou ons inziens
wel al voor het bereiken van de achttienjarige leeftijd door
de zorgvoorziening waar de jongere verblijft, getaxeerd
moeten worden. Dit is in de praktijk nog niet altijd het
geval, maar de jeugdhulp zou dit verplichtend in haar protocollen kunnen opnemen en gemeenten zouden hierop
bij het contracteren van hun zorgaanbieders kunnen toezien. Bij het toezien op de naleving van de voorwaarden
zou de mentor een rol kunnen spelen. Mede in het licht
van het recentelijk door Nederland geratiﬁceerde VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap22
is een dergelijke vorm van ‘supported’ hulpverlening verreweg te verkiezen boven het enkel en alleen opleggen
van een dwangmaatregel die gericht is op opname en
(voortgezet) verblijf in een instelling.23 Die rol van de
mentor moet dan wel wettelijk verankerd worden.

Wetgeving zou hoogstens een bijdrage kunnen leveren
door verplichte ambulante hulpverlening mogelijk te
maken, bijvoorbeeld door hulpverlening als voorwaarde te
stellen bij het uitspreken van een rechterlijke machtiging.
Daarbij moet echter wel een kanttekening geplaatst worden. Die kanttekening betreft de effectiviteit van drang en
dwang bij jongeren en jongvolwassenen met meervoudige
problematiek. Er zijn weliswaar aanwijzingen dat drang en
dwang daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan
effectieve hulpverlening aan jongeren, maar positieve
effecten worden hoofdzakelijk gemeten wanneer drang en
dwang toegepast worden in een gestructureerde omgeving.24 Dit roept de vraag op of en zo ja, in hoeverre verplichte ambulante hulpverlening of ‘supported’ hulpverlening überhaupt een bijdrage zou kunnen leveren aan het
begeleiden van een risicojongere naar een grotere mate
van zelfstandigheid in de maatschappij. Juist de effectiviteit van drang en dwang bij 18+-risicojongeren in een
ambulante setting is nog onvoldoende onderzocht. Het is
daarom zaak om vanuit juridisch-pedagogisch perspectief
onderzoek te doen naar de factoren die een bevorderende
dan wel belemmerende rol spelen in het continueren van
hulpverlening aan risicojongeren die 18 jaar worden en
vervolgens naar nieuwe interventietechnieken ter zake,
waarbij een van de onderzoeksvragen kan zijn onder welke
voorwaarden verplichte hulpverlening door jongeren en
hun netwerk ervaren wordt als steun in de ontwikkeling
naar een zoveel mogelijk zelfstandig functioneren in de
maatschappij. Wij zouden de regering daarom in reactie op
de brandbrief 18+ willen adviseren het probleem niet meteen en in ieder geval niet alleen met drang en dwang te
benaderen, maar mede gelet op de proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid van een eventuele oplossing
eerst en vooral te bekijken wat werkt of zou kunnen werken in de praktijk. Als iets uit de beschouwingen in dit
artikel naar voren is gekomen, dan is het immers dat een
te eenzijdige focus op de wet kan aﬂeiden van oplossingen
voor de eigenlijke problematiek.

7. Conclusie
De wettelijke ruimte voor drang en dwang bij meerderjarige risicojongeren is op dit moment zeer beperkt. De toekomstige wetgeving lijkt deze ruimte ook niet noemenswaardig te vergroten. Door de volle werking van het
zelfbeschikkingsrecht van deze jongeren zullen alleen ernstige risico’s als gevolg van een beperking of stoornis voldoende grondslag kunnen vormen voor verplichte hulpverlening. Mede gelet op de bevinding dat het om een
‘multifactoriële’ problematiek gaat die in feite om een
combinatie van maatregelen vraagt, valt daarom te betwijfelen of de wet de huidige verwachtingen als het gaat om
het oplossen van de 18+-problematiek kan waarmaken.

2974

NEDERLANDS JURISTENBLAD – 18-11-2016 – AFL. 40

22. Rijkswet van 16 april 2016, Stb. 2016,

den Broek, G.J.J.M. Stams, J.J. Asscher, P.H.

182.

van der Laan, G.A. Holsbrink-Engels &

23. Zie art. 14 van genoemd verdrag.

G.H.P. van der Helm, ‘The effectiveness of

24. F.A. Souverein, G.H.P. van der Helm &

institutional youth care over the past three

G.J.J.M. Stams, ‘“Nothing works” in secure

decades: a meta-analysis’, CYSR 2012,

residential care?’, CYSR 2013, p. 1941-

p. 1818-1824; E.J. Knorth, A.T. Harder, T.

1945; C.A. Schubert, E.P. Mulvey, T.A.

Zandberg & A.J. Kendrick, ‘Under one roof:

Loughran & S.H. Losoya, ‘Perceptions of

a review and selective meta-analysis on the

institutional experience and community

outcomes of residential child and youth

outcomes for serious adolescent offenders’,

care’, CYSR 2008, p. 123-140.

CJB 2012, p. 71-93; J.J.W. de Swart, H. van

