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1.  ACCOUNTANTSRAPPORT



 
 

 

 
 
Statutaire naam: Oakthree B.V.                                                                                                                                           Tel: 0341-257904  
Postadres: Postbus 295 8070 AG Nunspeet                                                                                           E-mail: info@axis-accountants.com 
Bezoekadres: Marconiweg 16 8071 RA Nunspeet                                                                                Website: www.axis-accountants.com 
KvK: 52397289                                                                                                                                             IBAN: NL43 INGB 0676 0131 98 

 
Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en 

worden op uw verzoek kosteloos toegezonden. 

 

 

               Stichting Jongerenrechtbanken Nederland

               Het bestuur

               Stadhouderskade 98H

               1073AW  Amsterdam

Referentie: RHE/100097/28859                Nunspeet, 8 september 2021

Betreft:      jaarrekening 2020

Geacht bestuur,

1.1  Beoordelingsverklaring

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze

beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder

de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat

wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen

en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen

van materieel belang bevat. Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400

resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in

hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit,

het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de

verkregen informatie. De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn

aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in

overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot

uitdrukking.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening van Stichting Jongerenrechtbanken Nederland te

Amsterdam beoordeeld. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en

verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

De jaarrekening van Stichting Jongerenrechtbanken Nederland sluit met een resultaat ad € 50.112 wat

heeft geleid tot een eigen vermogen ad € 86.083.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw

stichting.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat

getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare

grondslagen voor financiële verslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige

interne beheersing als noodzakelijk geacht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
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Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en 

worden op uw verzoek kosteloos toegezonden. 

 

 

Conclusie

Hoogachtend,

Axis Accountants

w.g.

De heer A. Pos AA

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat

de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van

Stichting Jongerenrechtbanken Nederland per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in

overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
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Stichting Jongerenrechtbanken Nederland

1.2  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 15.610 -

Liquide middelen 90.683 109.982

Liquiditeitssaldo 106.293 109.982

Af: kortlopende schulden 20.210 74.011

Werkkapitaal 86.083 35.971

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 86.083 35.971

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 86.083 35.971

86.083 35.971

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31 december 201931 december 2020

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019

gestegen met € 50.112.

 - 5 -



2.  BESTUURSVERSLAG



1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2020 

Stichting Jongerenrechtbanken Nederland 

 

Kansen & uitdagingen voor de JRB  
 

 

 

 

  



2 

 

Inhoud 
 

Samenvatting 3 

1. Missie en visie 4 

Missie 4 

Visie 4 

Kernwaarden 4 

2. Achtergrond 6 

3. Doelstellingen 7 

Jongeren 7 

Maatschappij 7 

Organisatie 8 

Prestatie indicatoren 9 

4. Strategie 10 

5. Jaarrekening 13 

 

  



3 

 

Samenvatting 
 

Stichting Jongerenrechtbanken Nederland (JRB) heeft een bijzonder jaar doorgemaakt. De 

stichting heeft voor het eerst een directeur. De corona-pandemie heeft er toe geleid dat de JRB zijn 

werkzaamheden heeft moeten aanpassen. De activiteiten op de scholen hebben zich vooral 

gefocust op trainingen, oefenzaken en een enkele ‘echte zaak’. De lockdown maakte dat leerlingen 

niet of beperkt op school waren en dat er ook daardoor nauwelijks incidenten zijn gemeld. Scholen 

moesten alle zeilen bij zetten om het onderwijs (grotendeels online) te kunnen blijven verzorgen 

en de onderwijsachterstanden te beperken. Daarnaast zijn de activiteiten vooral gericht geweest 

op de voorbereidingen voor de nabije toekomst met het aantrekken van nieuwe trainers voor de 

nieuw op te richten jongerenrechtbanken. Stichting Jongerenrechtbanken Nederland is klaar voor 

een verdere uitrol! 

 

We hebben dit jaar op 15 scholen 153 jongerenrechters opgeleid, waardoor het totaal op 304 

actieve en inzetbare jongerenrechters is gekomen. Zij hebben een intensieve training gekregen in 

de beginselen van het (herstel)recht en zijn afwisselend aan de slag gegaan als advocaten, 

aanklagers en rechters.   

 

Dit schooljaar zijn 49 zittingen (‘echte’ en oefenzittingen) georganiseerd verdeeld over 15 scholen. 

De beschuldigden hebben hun verantwoordelijkheid genomen en hun best gedaan om de 

gevolgen van hun daad te herstellen. Dat is gelukt. Alle beschuldigden hebben de opgelegde 

herstelmaatregelen uitgevoerd. 

 

JRB wil de komende jaren verder professionaliseren en uitbreiden. In 2020 hebben we 8 nieuwe 

trainers opgeleid die staan te trappelen om nieuwe jongerenrechtbanken te gaan begeleiden. We 

zijn met verschillende scholen en gemeenten in gesprek om in 2021 tenminste 10 nieuwe 

jongerenrechtbanken te starten. De gemeenten waar het contract mee afliep hebben allemaal 

gekozen voor een verlenging van de samenwerking en we hebben nieuwe fondsen geworven bij 

onder meer het VSB-fonds.  

 

In maart is JRB een samenwerking gestart met Halt. Via de ZSM-tafel in Amsterdam kunnen nu 

ook zaken waarbij aangifte is gedaan als nog bij de jongerenrechtbank terecht komen. Door de 

coronacrisis is het daar nog niet van gekomen, maar in 2021 gaan we zo snel mogelijk aan de slag. 

We voeren ook gesprekken met Halt over een verdere intensivering van de samenwerking.    
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1. Missie en visie 
 

Missie 

Het doel van Stichting Jongerenrechtbanken Nederland (JRB) is het realiseren en in stand houden 

van jongerenrechtbanken in Nederland. Jongerenrechtbanken betrekken jongeren bij het 

herstellen van de gevolgen van incidenten in de gemeenschappen waarin ze participeren. 

Hierdoor kunnen jongeren, vanuit verschillende rollen, verantwoordelijkheid nemen voor dat 

herstel. Bovendien leren de jongeren vaardigheden die hen nog hun hele leven van pas komen. 

Jongerenrechtbanken versterken democratisch burgerschap.  

 

Visie 

Jongerenrechters leren de beginselen van het strafrecht en herstelrecht, hoe ons rechtssysteem 

werkt, communicatietechnieken en morele oordeelsvorming. Zo worden zij in staat gesteld zelf te 

bepalen hoe gevolgen van een incident hersteld kunnen worden. Conflicten worden binnen de 

gemeenschap opgelost, buiten het strafrecht om: van straf naar herstel. Van “over” jongeren naar 

“door en voor” jongeren.  

 

Jongeren die zich (voor het eerst) schuldig maken aan overtredingen met een zekere impact op 

hun directe omgeving, krijgen de kans om zich in eerste instantie ten opzichte van de eigen 

gemeenschap te verantwoorden voor een door jongeren bemenste jongerenrechtbank. Zo wordt 

voorkomen dat ze meteen in het strafrechtelijk circuit terecht komen. 

 
Door toepassing van het herstelrecht in de jongerenrechtbank worden het perspectief van 

beschuldigde(n), benadeelde(n) en direct maatschappelijke omgeving bij elkaar gebracht én 

versterkt door de nadruk op verantwoordelijkheid voor, en betrokkenheid van de gemeenschap. 

Op deze manier wordt een betekenisvolle afhandeling van het incident mogelijk gemaakt. 

Daarnaast worden in de betrokken gemeenschap de vaardigheden vergroot om zelf op een 

constructieve manier conflicten te behandelen, op te lossen en te verwerken. 

 

De jongerenrechters zijn opgeleid om zelf te bepalen hoe een zitting verloopt (met behulp van een 

draaiboek) en doen een bindende uitspraak. Het zijn dus de jongeren zelf die eigenaar zijn van het 

proces en de uitkomst.   

 

Kernwaarden 

JRB is een kennisplatform en uitvoeringsorganisatie die zich voortdurend ontwikkelt als de 

samenleving daarom vraagt. We werken vanuit de volgende 5 kernwaarden: 

 

Kwaliteitsgericht De kwaliteit van de opleiding en de integriteit van het 

zittingsproces zijn gewaarborgd in vastgelegde protocollen over de 

inhoud en werkwijze van de trainingen, de zittingen en de 

uitvoering van de opgelegde herstelmaatregelen. 

De Stichting JRB bewaakt het concept en de uitvoering van de 

jongerenrechtbanken. 

Reële participatie Jongeren zijn eigenaar van (het proces binnen) de 

jongerenrechtbank, en worden in de uitvoering begeleid in het 

volgen van de vastgestelde processen en protocollen. Tijdens de 

zittingen zijn zij eindverantwoordelijk. De stichting JRB is 

verantwoordelijk voor de opleiding van de jongeren en de 

begeleiding van de zittingen.  
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Vraag gestuurd De stichting JRB helpt scholen en anderen om jongerenrechtbanken 

op te zetten en te laten functioneren. JRB overlegt  met scholen over 

de noodzaak en mogelijkheden tot maatwerk (o.a. trainingen 

gericht op de vraag van de scholen, vmbo-mavo- havo-vwo en 

mbo).  

 

Vernieuwend De stichting JRB zoekt met haar samenwerkingspartners  

voortdurend naar mogelijkheden tot verbetering en vernieuwing 

van het concept en de uitvoering van de jongerenrechtbanken en is 

verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de 

jongerenrechtbanken.  

 

Autonoom Concept, uitvoering en ontwikkeling van jongerenrechtbanken, 

zittingen en organisatie zijn het eigendom van de Stichting 

Jongerenrechtbanken Nederland.  
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2. Achtergrond 
 

Stichting Jongerenrechtbanken Nederland (JRB) is in 2015 gestart met 3 jongerenrechtbanken op 

scholen van het voortgezet onderwijs in Amsterdam. In het buitenland bestaan 

jongerenrechtbanken al decennia, maar voor Nederland was dit nieuw. Jongerenrechtbanken zijn 

gebaseerd op drie concepten: (1) het herstelrecht, (2) procedurele rechtvaardigheid en (3) 

positieve ‘peer pressure’. De kern is dat beschuldigden verantwoordelijkheid nemen voor hun 

daden, negatieve gevolgen zoveel mogelijk herstellen en dat zij door groepsdruk door gelijken dit 

eerder doen en meer leren van het proces. Zo kan tevens recidive mogelijk worden voorkomen. 

 

Na positieve evaluaties van de Universiteit Leiden, Motivaction en betrokken scholen, zijn met 

steun van de gemeente Amsterdam de afgelopen jaren op 10 Amsterdamse scholen 

jongerenrechtbanken gestart. Buiten Amsterdam zijn er nu jongerenrechtbanken in Alkmaar, 

Amstelveen, Bergen, Hollands Kroon en Leeuwarden (op 2 scholen). 

   

Er is toenemende aandacht voor actief burgerschap op scholen. Daar past een jongerenrechtbank 

uitstekend bij. Door de jongerenrechtbanken krijgen ieder jaar minimaal 12 jongeren per school 

de kans nieuwe kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen. Dat draagt niet alleen bij aan 

de ontwikkeling van burgerschapsvaardigheden van leerlingen maar ook aan een veilig 

schoolklimaat. 

 

De positieve evaluaties en het grote enthousiasme over de jongerenrechtbanken, geeft veel 
vertrouwen voor een verdere succesvolle ontwikkeling en uitbreiding van de 

jongerenrechtbanken in de komende jaren.  De steun voor de jongerenrechtbanken is breed. Zo 

adviseerde de Kinderombudsman Amsterdam om jongerenrechtbanken op alle scholen te starten. 

Ook verschillende maatschappelijke fondsen zien de potentie van dit initiatief en met hun 

financiële steun is in 2020 een directeur aangetrokken, waardoor de organisatie zich verder kan 

ontwikkelen en professionaliseren. 
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3. Doelstellingen 
 

De doelstellingen van de JRB zijn gericht op 3 verschillende soorten doelgroepen: de jongeren, 

zowel de leden van de jongerenrechtbanken als de jongeren die als beschuldigde en benadeelde 

hun zaken aan de JRB voorleggen, de maatschappij en de organisatie.  

 

Jongeren  

Jongeren als leden van een jongerenrechtbank 

Eind 2020 waren er 304 jongerenrechters actief in Nederland, waarvan we er 153 in dit jaar 

hebben opgeleid. Continu nieuwe jongerenrechters opleiden is nodig omdat jongerenrechters die 

eindexamen doen de school verlaten en daarmee niet langer inzetbaar zijn voor de 

jongerenrechtbank op hun school.  

 

Door hun opleiding kenmerken jongerenrechters zich als volgt, zij: 

• ontwikkelen commitment ten aanzien van de gemeenschap waarin zij leven. Dit draagt bij 

aan sociale cohesie en gemeenschapszin (burgerschap); 

• leren op een actieve en positieve manier het rechtssysteem en zijn deelnemers kennen; 

• leren door hun deelname sociale vaardigheden, zoals organiseren, presenteren, motiveren 

en beslissen. De jongerenrechtbank laat hen leren en groeien; 

• leren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun handelen, en om de gevolgen zoveel 

mogelijk zelf te herstellen. 

 

 Jongerenrechter aan het woord: 

“Wij begrijpen wat er bij leerlingen speelt en weten dan ook vaak beter dan volwassenen wat er nodig 

is om situaties te herstellen.” 

 

 

Jongeren die hun zaak voorleggen aan een jongerenrechtbank 

Jongeren die hun zaak aan een jongerenrechtbank voorleggen als benadeelde en als beschuldigde 

zijn daarmee bereid hun conflicten, incidenten e.d. aan een jongerenrechtbank voor te leggen en 

zich rekenschap te geven van de effecten van hun daden ten opzichte van elkaar en ten opzichte 

van de school (en de omgeving van de school). Ze zijn bereid om mee te werken aan het herstel 

van de onderlinge verhoudingen en relaties. In 2020 zijn er door Corona veel minder zittingen 

geweest dan gepland. Toch zijn de jongerenrechtbanken nog 49 keer bijeengekomen om een zaak 

te behandelen. De meeste zittingen gingen over diefstal, vuurwerk, mishandeling en 

alcoholmisbruik. Daarnaast werden er jongeren beschuldigd van fraude, pesten, blowen, 

wapenbezit en vernieling. Een aantal jongerenrechtbanken heeft helemaal stilgelegen, 3 

jongerenrechtbanken hebben 5 of meer zittingen georganiseerd.  

 

Maatschappij 

Hoewel een jongerenrechtbank een relatief goedkope en eenvoudige interventie is, zijn de 

gevolgen in de praktijk verstrekkend: 

 

Jeugd en samenleving De jongerenrechtbank hanteert een methodiek om een 

gemeenschap (in dit geval jongeren) conflicten en problemen eerst 

zelf op te laten lossen, zodat de overheid niet (meteen) hoeft op te 

treden. Dit ontlast de justitiële ketenpartners. 

Aspecten: verantwoordelijkheid, participatie, kostenbesparing. 
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Educatie van jongeren De vijfdaagse training bestaat uit licht theoretisch onderwijs met 

veel dialogen en praktijkoefeningen waarbij de deelnemers al 

doende leren over de werking van rechtsstaat, recht en 

redelijkheid. 

Aspecten: onderwijs/bewustwording, burgerschapsvorming. 

 

Recht In samenwerking met de school en politie wordt door de inzet van 

de jongerenrechtbank strafrechtelijke escalatie bij jongeren 

voorkomen. Actief verantwoordelijkheid nemen en zelf herstellen 

dragen bij aan ‘humanisering van het recht’. 

Aspecten: preventie, herstelrecht, efficiency. 

 

Herstel De jongerenrechtbanken zijn gericht op herstel van recht(-sgevoel) 

en sociale verhoudingen binnen de gemeenschappen. De ervaring 

is dat zaken die via jongerenrechtbanken afgedaan worden leiden 

tot lagere recidive en een positievere impact op beschuldigden, 

benadeelden en hun omgeving. 

Aspecten: conflictbeheersing, preventie, vermindering recidive. 

 

In 2020 zijn de overeenkomsten met de gemeente Amsterdam, Amstelveen en Hollands Kroon 

verlengd, waardoor 12 jongerenrechtbanken weer 2 jaar door kunnen. We zijn in gesprek met 

verschillende gemeenten en scholen die interesse hebben in nieuwe jongerenrechtbanken. 

Hierdoor kunnen we naar verwachting 10 nieuwe jongerenrechtbanken starten in 2021, 

waardoor er in totaal 25 jongerenrechtbanken zullen zijn.  

 

Organisatie 

JRB heeft zich in 2020 voorbereid op een verdere groei in de jaren 2021 tot 2024. Om deze groei 

te realiseren en in goede banen te leiden, is begin 2020 een directeur aangetrokken. Ook zijn 8 

nieuwe trainers opgeleid waarmee het team uitkomt op 13 trainers, waaronder 2 teamleiders die 

de trainers aansturen. Een strategisch adviseur is ook in 2021 betrokken bij de strategische en 

inhoudelijk ontwikkeling van de JRB alsmede de onderzoeksactiviteiten. 

 

Begin en eind 2020 zijn de scholen gesloten in verband met corona en liggen de 

jongerenrechtbanken stil. Toch wordt in 2021 een groei verwacht vanwege het voorbereidende 

werk dat in 2020 is gedaan. Mogelijk zal aan het einde van het volgende schooljaar een nieuwe 

groep trainers opgeleid worden om de verdere groei van het aantal jongerenrechtbanken bij te 

houden en het team qua omvang op peil te houden.  
 

In 2021 starten we een strategische samenwerking met Halt. In 2020 zijn de voorbereidende 

gesprekken hiertoe gevoerd. Afgesproken is te starten met een pilot waarin de JRB en Halt samen 

werken rond zaken die bij Halt zijn aangebracht via de zgn. ZSM-tafels. Doel is enerzijds om die 

zaken die via Justitie bij Halt zijn aangebracht terug te leggen bij de deelnemende scholen van deze 

jongeren en ze door de jongerenrechtbank te laten afhandelen. Anderzijds kan in deze pilot 

ervaring worden opgedaan met de samenwerking tussen Halt en de JRB en kunnen de 

mogelijkheden voor verdere samenwerking worden onderzocht. Afspraken zijn gemaakt over het 

gezamenlijk optrekken inzake fondsenwerving voor nieuwe jongerenrechtbanken en onderzoek. 

We verwachten dat de samenwerking met Halt een positief effect zal hebben op de werving van 

nieuwe scholen. 
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De functie van directeur van de JRB is tot maart 2022 gefinancierd door bijdragen van 

verschillende private fondsen, waaronder het VSB-fonds.  Prioriteit voor 2021 is verdere 

professionalisering van de organisatie en het vinden van structurele financiering voor de 

organisatie. 

 

De bijdrage van het VSB-fonds stelt ons ook in staat enkele bijzondere jongerenrechtbanken te 

starten. We denken aan een jongerenrechtbank in gebarentaal, een jongerenrechtbank in een 

jeugdvoorziening en een jongerenrechtbank bij een buurtrechter. Ook voor het starten van deze 

nieuwe jongerenrechtbank zijn de gesprekken gestart. 

In 2020 is ook een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Deze zal in 2021 doorgevoerd worden in alle 

communicatie uitingen van de stichting. Er zal tevens een nieuwe website komen. 

 

Prestatie indicatoren 

Cijfermatig zien de JRB-resultaten voor 2020 er als volgt uit: 

 

 
 

NB Van de 9 opgeleide trainers zijn er 8 doorgegaan die verder worden ingewerkt in de praktijk.  
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4. Strategie 
 

Zittingen 

In 2020 zijn er vooral door Corona veel minder zittingen georganiseerd dan gepland. Het 

gemiddeld aantal zittingen per jongerenrechtbank is 3,3. Daarbij zijn de verschillen tussen de 

jongerenrechtbanken groot. Er zijn jongerenrechtbanken die pas net gestart zijn en nog geen 

zitting hebben gehad, maar ook jongerenrechtbanken die elke maand bijeen komen. Het aantal 

zittingen per school moet de komende jaren verder stijgen. 

 

Onderzoek 

Door een bijdrage van het Gieskes-Strijbis fonds kan er in 2021-2022 aanvullend onderzoek 

gedaan worden. Het onderzoek zal zich richten op pilot met ZSM/Halt-zaken. Doordat in 2020 

alleen de samenwerking beklonken is, maar er nog geen zaken zijn geweest, is het onderzoek 

vertraagd. Mogelijk kunnen de uitkomsten van het onderzoek leiden tot veranderingen in opzet 

en werkwijze van de jongerenrechtbanken. Ook in de toekomst willen we middelen vrijmaken om 

de opzet en de impact van jongerenrechtbanken te onderzoeken en het concept verder te 

ontwikkelen. 

 

In 2020 is de bij de Erkenningscommissie Justitiële Interventies ingediende beschrijving van de 

interventie jongerenrechtbanken herzien en opnieuw ingediend, bij een deelcommissie die 

passender is. 

 
 

Formatie 

In 2020 zijn een directeur en 8 nieuwe trainers aangetrokken en opgeleid om de organisatie te 

versterken. De trainers zullen in twee teams samenwerken, hiertoe is een ervaren trainer als 

tweede teamleider aangesteld. Door deze uitbreiding van het team is de organisatie nu veel 

minder kwetsbaar dan begin 2020, en is de werkdruk onder de huidige 5 trainers verminderd. 

Nog belangrijker is dat de diversiteit in het team is toegenomen. Naast juristen heeft het team nu 

3 oud-politieagenten, 2 middelbare school docenten, 2 Halt-medewerkers, 1 docent aan een BOA-

opleiding en 1 docent aan de politieopleiding in hun midden. Daarnaast is er een betere regionale 

spreiding over het land, een evenwichtige leeftijdsopbouw van het team en is sprake van 

verschillende culturele achtergrond. Door het grote aantal aanmeldingen voor de opleiding 

hebben we deze diversiteit kunnen bereiken zonder af te doen aan de kwaliteit van de trainers. 

Het zijn stuk voor stuk ervaren trainers die snel zelfstandig ingezet kunnen worden. 

 

JRB werkt enkel met freelancers. Dat heeft ertoe geleid dat we 2020 relatief weinig werk konden 

bieden maar de stichting ook niet met kosten werd opgezadeld. Doordat de trainers naast JRB ook 

ander werk hebben, zijn ook zij gelukkig niet in financiële problemen gekomen. 

 

In 2020 is een begin gemaakt met het opstellen van een functiehuis voor de organisatie. Zo zijn de 

gemaakte afspraken en verhoudingen vastgelegd in een levend document wat meegroeit met de 

organisatie. Het is de bedoeling dat er een pad ontstaat voor jongerenrechters om door te groeien 

tot trainer, teamleider en directeur. Vanaf 2021 zullen goede, ervaren jongerenrechters opgeleid 

worden tot zittingsbegeleider, waarna ze kunnen doorgroeien naar junior trainer en zo verder. 

Op deze manier komen er over enkele jaren trainers die ook ervaringsdeskundige zijn. Aangezien 

er nu ook al beschuldigden en benadeelden zijn die jongerenrechter worden, is de cirkel rond. 

Wellicht is een leerling die dit jaar als beschuldigde verantwoordelijkheid nam voor zijn daad over 

een aantal jaar wel directeur van JRB.   
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Uitbreiding van de JRB in het VO naar MBO, HBO, sportverenigingen en buurten  

De jongerenrechtbank is de afgelopen jaren ontwikkeld binnen het voortgezet onderwijs. De 

komende jaren wordt het concept doorontwikkeld richting middelbaar en hoger 

beroepsonderwijs, sportverenigingen en buurten. Hiertoe zijn in 2020 verkennende gesprekken 

gevoerd. De dragende organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering, de voorbereiding en de 

opvolging van een zitting. De JRB ziet toe op de kwaliteit van het proces door begeleiding van de 

scholen bij de oprichting en het functioneren van een jongerenrechtbank via de inzet van 

professionele JRB-trainers. Zij trainen de jongerenrechters en begeleiden in ieder geval enkele 

zittingen per jaar.  

 

Kwaliteit 

Om de kwaliteit van het proces, de uitkomst en opvolging te monitoren en te borgen zullen alle 

jongerenrechtbanken in 2021 gaan werken met de softwareapplicatie TREX, waarin de 

procesgang wordt vastgelegd. Doordat scholen op dit moment zoveel mogelijk ontlast moeten 

worden, is in 2020 geen begin gemaakt met de implementatie van TREX. 

 

Eigen bijdrage 

De bijdrage van de gemeente Amsterdam is met 2 jaar verlengd, maar niet verhoogd. De subsidie 

is onvoldoende om 10 zittingen per jaar per jongerenrechtbank te realiseren. Daarom zijn 

gesprekken met de scholen gestart om deze kosten zelf te dekken. Door de schoolsluitingen is nog 

niet zeker of een eigen bijdrage in het schooljaar 2020-2021 al echt nodig is. Er zijn dan ook nog 

geen eigen bijdragen geïnd in 2020.  

 

Bijzondere jongerenrechtbanken 

Door een toegezegde bijdrage van het VSB-fonds kan in 2021 gestart worden met 3 min of meer 

bijzondere jongerenrechtbanken. Het gaat daarbij om een jongerenrechtbank in gebarentaal, in 

een gesloten jeugdvoorziening of in een internaat. Ook is het plan om jongerenrechtbanken te 

realiseren in een wijk waar een buurtrechter actief is. De contacten met het Buurtrechterproject 

in Venserpolder, Amsterdam Zuidoost zijn al gelegd en worden in 2021 verder uitgebouwd. We 

verwachten dat de werkwijze van de jongerenrechtbanken in deze omgevingen een grote 

positieve impact kunnen hebben en dat ook een samenwerking tussen buurtrechters en 

jongerenrechtbanken grote meerwaarde heeft, waarbij men van elkaar kan leren. 

 

Jongerenrechtbanken in het MBO 

In 2021 zal ook verder verkend worden of een jongerenrechtbank in MBO-instellingen gesitueerd 

kan worden. Het gaat daarbij om 2 MBO-instellingen die deze mogelijkheid onderzoeken. De 

verwachting is dat jongerenrechtbanken in het MBO net als op een VMBO op een vergelijkbare 
manier zullen kunnen functioneren. Voor studenten die opleidingen volgen gericht op de 

juridische of veiligheidssector kan de training als jongerenrechter nuttig zijn vanwege de 

kennismaking met de strafrechtketen en de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden. 

 

Halt 

In 2021 starten we een strategische samenwerking met Halt met het oog op uitbreiding van de 

jongerenrechtbanken, financiering en onderzoek. Met een pilot zullen de mogelijkheden voor 

verdere samenwerking onderzocht worden. Halt is voornemens de jongerenrechtbanken op te 

nemen in hun aanbod naar gemeenten. Uitgangspunt voor de samenwerking is de autonomie van 

de JRB en de eigen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de jongerenrechtbanken. 
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Structurele financiering 

Voor de continuïteit van de organisatie en een verdere groei is structurele financiering van de 

organisatie noodzakelijk. Om groei van het aantal jongerenrechtbanken mogelijk te maken is 

(directe of indirecte) aanvullende financiering van de landelijke overheid nodig en zal uiterlijk in 

2021 gevonden moeten worden. Als dat niet lukt, is verdere uitbreiding met het huidige model 

mogelijk, maar zullen gemeenten moeten blijven bijdragen aan de jongerenrechtbanken. Dit 

betekent per gemeente een subsidietraject, wat voor een relatief kleine organisatie een grote 

belasting vormt en leidt tot hoge overheadkosten. Dat zal de groei van het aantal 

jongerenrechtbanken ernstig belemmeren. 

 

De Tweede Kamer heeft eind 2020 met overweldigende meerderheid (112 stemmen voor en 38 

stemmen tegen) een motie aangenomen die de regering verzoekt een snelle uitbreiding van het 

aantal jongerenrechtbanken mogelijk te maken. In 2021 zal aangedrongen worden op uitvoering 

daarvan. Alleen door structurele, landelijke, financiering kan de voorgenomen groei van het aantal 

jongerenrechtbanken gerealiseerd worden. 
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5. Jaarrekening 
 

In 2020 is veel aandacht besteed aan het werven van financiële middelen voor de bestaande 

jongerenrechtbanken. De subsidies van Amstelveen, Amsterdam en Hollands Kroon zijn verlengd. 

Ook zijn de subsidies voor de jongerenrechtbanken op de scholen in Friesland, Bergen en Alkmaar 

ontvangen. Eveneens hebben een aantal fondsen hun bijdrage overgemaakt ter financiering van 

een aantal specifieke projecten. Het VSB-fonds heeft een subsidie toegezegd voor het uitbreiden 

van het aantal jongerenrechtbanken. Met Halt sluiten we begin 2021 een strategische 

samenwerkingsovereenkomst. Door de schoolsluitingen en vertraging van enkele projecten is in 

2020 minder uitgegeven dan begroot. De JRB heeft voor 2021 voldoende fondsen om een aantal 

beoogde projecten uit te voeren, mits de toezeggingen van de verschillende fondsen worden 

verwezenlijkt.. Voor de JRB geldt het uitgangspunt dat alle jongerenrechtbanken en projecten een 

gedekte begroting kennen, zonder dekking vindt geen uitvoering plaats.  

 

De jongerenrechtbanken worden mogelijk gemaakt door samenwerking tussen veel externe 

professionals, scholen en JRB. Rechters en andere rechtbankmedewerkers, officieren van justitie, 

politieagenten en advocaten verlenen kosteloos hun medewerking aan de trainingen, de 

beëdigingen en weekstages van jongerenrechters. De scholen investeren eigen tijd (uren) van de 

school coördinator, docenten, conciërges en directie. Het inzet van het Bestuur van de stichting is 

eveneens onbezoldigd.  

 

De jaarrekening 2020 sluit met een positief resultaat van € 50.112 resulterend in een eigen 
vermogen van € 86.083. 

 

   



3.  JAARREKENING



Stichting Jongerenrechtbanken Nederland

3.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen [1]

Overige vorderingen 15.610 -

15.610 -

Liquide middelen [2] 90.683 109.982

Totaal activazijde 106.293 109.982

31 december 2020 31 december 2019

                                    Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 8 september 2021
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Stichting Jongerenrechtbanken Nederland

3.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen
Overige reserves 86.083 35.971

86.083       35.971       

Kortlopende schulden [3]

Overige schulden 20.210 74.011

20.210 74.011

Totaal passivazijde 106.293 109.982

                                    Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 8 september 2021

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting Jongerenrechtbanken Nederland

3.2  Staat van baten en lasten over 2020

2020 2019

€ €

Subsidiebaten [4] 208.279 130.912

Baten 208.279 130.912

Inkoopwaarde geleverde prestaties [5] 142.005 139.197

Activiteitenlasten 142.005 139.197

Bruto exploitatieresultaat 66.274 -8.285

Huisvestingskosten [6] 1.803 3.296

Algemene kosten [7] 14.359 -17.177

Beheerslasten 16.162 -13.881

Exploitatieresultaat 50.112 5.596

Resultaat 50.112 5.596

Bestemming resultaat:

Overige reserves 50.112 5.596

50.112 5.596

                                    Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 8 september 2021
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Stichting Jongerenrechtbanken Nederland

3.3  Kasstroomoverzicht over 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 50.112

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen [1] -15.610

Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) [3] -53.801

-69.411

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -19.299

Kasstroom uit operationele activiteiten -19.299

Mutatie geldmiddelen -19.299

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 109.982

Mutatie geldmiddelen -19.299

Stand per 31 december 90.683

2020

                                    Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 8 september 2021
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Stichting Jongerenrechtbanken Nederland

3.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Toelichting op het kasstroomoverzicht

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de

nominale waarde.

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale

waarde.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover het bestuur zonder

belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de

stichting is opgericht.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op

de boekwaarde van de vordering.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.

De begroting is geen stuurinstrument en is derhalve niet in de jaarrekening opgenomen.

Begroting

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Stichting Jongerenrechtbanken Nederland, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer

van Koophandel onder dossiernummer 56708041.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.

De activiteiten van Stichting Jongerenrechtbanken Nederland, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan

conform artikel 2 van de statuten uit:

- de realisatie en instandhouding van zogenaamde "jongerenrechtbanken" in Nederland.
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Stichting Jongerenrechtbanken Nederland

3.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Kosten 

Bestuurders ontvangen geen bezoldiging.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

Onder baten wordt verstaan de bedragen uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige

ontvangsten.

 - 26 -



Stichting Jongerenrechtbanken Nederland

3.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  [1]

Overige vorderingen

Diverse subsidies 15.610 -

Liquide middelen  [2]

NL07 ABNA 0471 7075 54 90.683 109.982
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Stichting Jongerenrechtbanken Nederland

3.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

Overige reserves

Stand per 1 januari 35.971 30.375

Bestemming resultaat boekjaar 50.112 5.596

Stand per 31 december 86.083 35.971

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

KORTLOPENDE SCHULDEN  [3]

Overige schulden

Vooruitontvangen bijdrage:

Gemeente Amsterdam - 37.746

Gemeente Hollands Kroon - 23.080

Nog te betalen posten:

Accountantskosten 11.260 4.235

Moreworks 8.950 8.950

20.210 74.011

Het ingehouden deel van het resultaat over 2020 bedraagt € 50.112.

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2020 wordt verwezen naar de staat van baten en

lasten.

 - 28 -



Stichting Jongerenrechtbanken Nederland

3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 Begroting 

2020

2019

€ € €

Subsidiebaten  [4]

Subsidiebaten 208.279 - 130.912

Inkoopwaarde geleverde producten  [5]

Honoraria projectorganisatie 126.258 - 128.492

Productie trainingsmaterialen 11.637 - 4.790

Website en ICT 990 - 776

Externe promotie 563 - 618

Onderzoek 2.557 - 4.521

142.005 - 139.197

Huisvestingskosten  [6]

Huur onroerend goed 1.803 - 3.296

Algemene kosten  [7]

Accountantskosten 7.025 - 4.235

Advies- en administratiekosten 6.928 - 867

Bestuurs- en reiskosten 266 - 1.464

Bankkosten 140 - 116

Mutatie reserveringen - - -23.859

14.359 - -17.177

Amsterdam, 8 september 2021

J. Recourt K. de Beer
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Stichting Jongerenrechtbanken Nederland

3.2  Staat van baten en lasten over 2020
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Stichting Jongerenrechtbanken Nederland

3.3  Kasstroomoverzicht over 2020
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Stichting Jongerenrechtbanken Nederland

3.4  Toelichting op de jaarrekening
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winststreven'.
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Stichting Jongerenrechtbanken Nederland

3.4  Toelichting op de jaarrekening
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Stichting Jongerenrechtbanken Nederland

3.5  Toelichting op de balans
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Stichting Jongerenrechtbanken Nederland
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