Beste Lezer,

Dit deelrapport is een onderdeel van het rapport ‘Omgevingsanalyse Vlaams Jeugdrecht’. De
Omgevingsanalyse is geschreven in opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn.
Sinds de zesde Staatshervorming is Vlaanderen grotendeels bevoegd voor de aanpak van
jeugddelinquentie. In de aanloop naar een Vlaams jeugdrecht wenste de Vlaams overheid zich te laten
inspireren door de meest recente wetenschappelijke inzichten. Na een onderzoeksoproep van het
Agentschap Jongerenwelzijn werkten onderzoeksgroepen binnen de KU Leuven, UGent, Vrije
Universiteit Brussel en, in onderaanneming, KeKi vzw een gezamenlijk onderzoeksvoorstel uit. Dit
consortium kreeg de overheidsopdracht toegewezen. Het onderzoeksproject liep van 1 juli tot en met
30 september 2015.
De Omgevingsanalyse Vlaams Jeugdrecht1 bevat volgende onderdelen:
(1) Analyse Vlaams context (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent2)
De auteurs belichtten belangrijke ontwikkelingen over de huidige situatie van de jeugd en het
huidige beleid van de jeugddelinquentie. Promotor: Prof. Dr. Rudi Roose
(2) Jeugddelinquentie: fenomeen en verklaringen (Leuvens Instituut voor Criminologie, KU
Leuven3)
De auteur doet een etiologisch onderzoek over jeugddelinquentie als fenomeen en kijkt naar
de oorzaak/verklaringen van jeugddelinquentie. Promotor: Prof. Dr. Stefaan Pleysier
(3) Evaluatie van maatregelen (Crime and Society Youth Justice, Vrije Universiteit Brussel4)
De auteurs evalueren de huidige maatregelen binnen de Vlaamse context en mogelijke
alternatieven. Promotoren: Prof. Dr. Jenneke Christiaens & Prof. Dr. Els Dumortier
(4) Het kinderrechtelijk kader5 (Kenniscentrum Kinderrechten6 en Instituut voor Sociaal Recht, KU
Leuven7)
De auteurs schreven een relevant kader vanuit een kinderrechtenbril op jeugddelinquentie.
Promotor: Prof. Dr. Johan Put
(5) Jeugdrechtsystemen in vergelijking8 (Instituut voor Sociaal recht, KU Leuven en
Kenniscentrum Kinderrechten)
De auteurs vergelijken de jeugdrechtsystemen van 5 landen: Duitsland, Nederland, N.-Ierland,
Oostenrijk en Schotland. Promotor: Prof. Dr. Johan Put
Het consortium stelde het rapport ‘Omgevingsanalyse Vlaams Jeugdrecht’ voor op de startvergadering
van ‘het maatschappelijk debat over de aanpak van jeugddelinquentie in Vlaanderen’ op 13 oktober
2015.9
De twee deelrapporten waaraan KeKi meewerkten, stellen we aan jou voor:
Het deelrapport (4) beschrijft het kinderrechtelijk kader dat relevant is voor de preventie, omschrijving
en aanpak van jeugddelinquentie. KeKi selecteerde uit een overzicht van de belangrijkste relevante
kinderrechteninstrumenten zeven internationale en Europese instrumenten en onderzocht de
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Het rapport kan je hier lezen: http://www.keki.be/sites/default/files/Omgevingsanalyse_Volledig%20rapport.pdf
http://www.ugent.be/pp/swsp/nl
3 https://www.law.kuleuven.be/linc en http://www.law.kuleuven.be/linc/onderzoek/onderzoek/onderzoekslijn3.html
4 http://www.vub.ac.be/SCRI/index.php?variant=Research
5 Link naar deelrapport 4
6 http://www.keki.be/
7 https://www.law.kuleuven.be/isr
8 Link naar deelrapport 5
9 http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/nieuws/2015/10/14/traject-jeugdrecht/
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betekenis voor de aanpak van jeugddelinquentie. Het onderscheid tussen juridisch bindende teksten
(hard law) en niet-juridische bindende teksten (soft law) is visueel ingewerkt door het gebruik van een
lichtere, grijze druk voor de niet-bindende teksten.
In het deelrapport (5) vergeleek KeKi samen met ISR 5 buitenlandse rechtssystemen over
jeugddelinquentie, namelijk van Duitsland, Nederland, Noord-Ierland, Oostenrijk en Schotland. De
landenrapporten bleven noodzakelijk beperkt tot een beschrijvend overzicht met een algemene
toelichting over het jeugddelinquentiesysteem, de aanduiding van specifieke kenmerken en
modelkeuzes, mogelijke interventies, rechtswaarborgen, afstemming met de jeugdhulpverlening en
een overzicht van de bronnen van de wetgeving en besprekingen.
Voor verdere vragen kan u steeds contact opnemen met: Katrien.herbots@keki.be
Sara.lembrechts@keki.be

Veel leesplezier!
KeKi Staf
http://www.keki.be/nl/keki-berichten : schrijf je in voor onze KeKi-berichten
https://www.facebook.com/Kenniscentrumkinderrechten : volg ons op facebook
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