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Geachte heer Teeven,
Op 4 april 2012 ontving de Raad voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming (hierna: de Raad) uw adviesaanvraag over de
voorgenomen introductie van pepperspray in de Regeling
geweidsinstructie justitiële jeugdinrichtingen (hierna: Regeling
geweidsinstructie). De Raad laat u graag het volgende weten.

Achtergrond van de wijziging
Op grond van artikel 1 van de huidige Regeling
geweidsinstructie kunnen nu als geweldsmiddel worden
toegepast:
de semi-automatische uitvoering van de Heckler en Koch;
een semi-automatisch pistool;
een korte of lange wapenstok en
de CS-traangasgranaat.
-

-
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Semi-automatische wapens en CS-traangasgranaten worden in
de justitiële jeugdinrichtingen (jji’s) zelden of nooit toegepast.
Traangasgranaten hebben als nadeel dat na gebruik het gebouw
moet worden ontsmet en dat ze niet gericht op een bepaald
doel kunnen worden gebruikt. Omdat pepperspray nauwkeurig

op één persoon uit een groep mensen kan worden gebruikt en
geen letsel veroorzaakt, wilt u dit middel aan de Regeling
geweidsinstructie toevoegen. De toepassing van pepperspray
door politie en in het gevangeniswezen heeft geleid tot minder
letsel bij ingeslotenen en personeel dan andere
geweldsmiddelen.
Het gebruik van pepperspray zal slechts geoorloofd zijn voor
zover noodzakelijk ter aanhouding van een jeugdige en indien
redeljkerwijs mag worden aangenomen dat hij ernstig geweld
tegen personen zal gebruiken. In artikel 8a lid 3 van de Regeling
geweldsinstructie worden enkele groepen of personen genoemd
tegen wie pepperspray niet mag worden gebruikt.
Standpunt van de Raad
De Raad kan zich voorstellen dat er behoefte bestaat aan de
toevoeging van pepperspray aan de Regeling geweldsinstructie,
maar heeft daarbij wel een aantal kanttekeningen.
Er dient terughoudend gebruik te worden gemaakt van
geweldsmiddelen in de jji’s en dus ook van pepperspray.
Hoewel dit blijkt uit de Regeling geweldsinstructie en uit de
voorwaarden die worden verbonden aan het gebruik van
pepperspray in de jji’s, zou het goed zijn als dit ook in de
toelichting op de wijziging tot uitdrukking wordt gebracht.
Als het toch noodzakelijk is een geweldsmiddel toe te passen
tegen een individuele jeugdige, verdient het gebruik van
pepperspray de voorkeur boven het gebruik van semiautomatische wapens en traangas. De Raad beveelt aan om dit
in de Regeling geweldsinstructie tot uitdrukking te brengen. Pas
als dat niet voldoende is of naar verwachting zal zijn, is het
gebruik van semi-automatische wapens en traangas toegestaan.
Daarnaast beveelt de Raad aan de groep personen tegen wie
pepperspray niet mag worden gebruikt, aan te vullen. Op grond
van het voorgestelde lid 3 van artikel 8a Regeling
geweldsinstructie mag pepperspray onder andere niet worden
gebruikt tegen vrouwen die zichtbaar zwanger zijn of jeugdigen
voor wie dit gebruik als gevolg van zichtbare ademhalings- of
een andere ernstige gezondheidsstoornis onevenredig
schadelijk kan zijn. Jeugdige vrouwen bij wie de zwangerschap
nog niet zichtbaar is maar van wie de gebruiker van
pepperspray hiervan wel weet heeft, zouden eveneens moeten

worden uitgezonderd. Hetzelfde geldt voor jeugdigen van wie
de gebruiker van pepperspray weet dat het gebruik daarvan
wegens een ademhalings- of andere gezondheidsstoornis
onevenredig schadelijk is. Deze stoornissen zullen niet altijd
zichtbaar zijn, terwijl medewerkers van de jji hiervan vaak wel
op de hoogte zijn.
Ik hoop dat ik u hiermee van dienst ben geweest,
Hoogachtend,
namens de Raad voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdb escherming
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