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Inleiding
De Vlaamse regering keurde op de Ministerraad van 14 juli 2017 het voorontwerp van decreet van
jeugddelinquentierecht (hierna Voorontwerp Decr. JDR) goed.1 Met dit voorontwerp geeft de Vlaamse
regering een antwoord op en invulling aan haar bevoegdheden op vlak van de aanpak van
jeugddelinquentie, haar toegekend sinds de Zesde Staatshervorming (2011).
De uittekening van de Vlaamse visie in het omgaan met kinderen en jongeren die strafbare feiten
plegen, doorliep een diepgaand proces. Naast een politiek debat werd evenzeer een maatschappelijk
en wetenschappelijk debat gevoerd. Vlaanderen ging in dialoog met beleidsmedewerkers,
onderzoekers, professionele actoren, jongeren en ouders over jeugdrecht om zo hun zorgen en
wensen te verwerken tot een -gedragen- visie. Het Agentschap Jongerenwelzijn leidde dit proces.
In het licht hiervan bracht een consortium van Vlaamse universiteiten, KU Leuven, Universiteit Gent
en Vrije Universiteit Brussel, in samenwerking met het Kenniscentrum Kinderrechten (hierna KeKi), de
meest recente wetenschappelijke inzichten omtrent jeugddelinquentie in kaart via het
onderzoeksrapport Omgevingsanalyse Jeugdrecht. Naast de analyse van de Vlaamse context, de
etiologie van jeugddelinquentie, een (inter)nationale evaluatie van de maatregelen en een algemeen
vergelijkende studie van jeugdrechtsystemen in een aantal Europese landen of regio’s ging de
aandacht in de Omgevingsanalyse Jeugdrecht ook uit naar het kinderrechtelijk kader.2
De uitwerking en de invoering van een Vlaams jeugd(delinquentie)rechtssyteem kan immers niet los
worden gezien van de internationale instrumenten en organen waartoe België, en ook Vlaanderen,
zich heeft verbonden. Het vierde Rapport binnen de Omgevingsanalyse Jeugdrecht gaf daarom een
overzicht van internationale instrumenten die relevant zijn voor de preventie, omschrijving en aanpak
van jeugddelinquentie.3 Uit een overzicht van de belangrijkste relevante kinderrechteninstrumenten
werden zeven internationale en Europese instrumenten geselecteerd en de betekenis ervan voor de
aanpak van jeugddelinquentie onderzocht. De aandachtspunten omtrent jeugddelinquentie die het
VN-Comité voor de Rechten van het Kind (hierna CRK) formuleerde in zijn drie Slotbeschouwingen naar
aanleiding van de Belgische landenrapporten (1995, 2002 en 2010) werden in de analyse uitgelicht.
Vlaanderen dient immers te voldoen aan de bemerkingen van het CRK wil het in overeenstemming zijn
met het internationaal kinderrechtenkader. 4
Dit beleidsadvies op eigen initiatief gaat na in welke mate het Voorontwerp Decr. JDR beantwoordt
aan de belangrijkste krijtlijnen van het internationaal kinderrechtenkader omtrent de aanpak van
jeugddelinquentie. De aandacht gaat uit naar de elementen die het kinderrechtenkader vertalen naar
het Vlaamse niveau. Waar nodig worden aanbevelingen geformuleerd. Als inleiding op de analyse start
dit advies eerst met een duiding van het kinderrechtenkader en de betekenis hiervan voor Vlaanderen.

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering
Omgevingsanalyse Jeugdrecht, uitgevoerd door KU Leuven, UGent, Vrije Universiteit Brussel en Kenniscentrum
Kinderrechten, in opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn, 374p. Het volledige rapport en de bijhorende
samenvattende presentatie is vrij beschikbaar via: https://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/nieuws/2015/10/14/trajectjeugdrecht/
3 De inventaris van de instrumenten werd afgesloten begin september 2015. Nadien aangenomen regelgeving is dus niet
verwerkt in de analyse.
Het gaat hierbij onder meer om de Europese Richtlijn (EU) 2016/800 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016
betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdacht of beklaagd zijn in een strafprocedure:
http://www.kekidatabank.be/opac/index.php?lvl=more_results.
4 Dit rapport is vrij beschikbaar via: http://www.keki.be/sites/default/files/publications/Omgevingsanalyse%20%20Rapport%204%20-%20Kinderrechtelijk%20kader%20-%20KeKi.pdf. Dit rapport leidde tot volgende publicatie:
Lembrechts, S. en Herbots, K., “Kinderrechten dagen jeugdrecht uit”, Sociaal.Net 18 februari 2016, http://sociaal.net/analysexl/nieuwe-aanpak-jeugddelinquentie/.
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Voorliggend advies beperkt zich tot het nagaan van de vormgeving aan de principes en uitgangspunten
van het in de Omgevingsanalyse Jeugdrecht uitgetekende kinderrechtenkader binnen het
Voorontwerp Decr. JDR. Het gaat hierbij om een algemene beoordeling van de naleving ervan door
Vlaanderen. Ook zullen minstens het Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse Jeugdraad, de
Werkgroep Jeugdsanctierecht, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de Raad van State en de
Strategische Adviesraad Welzijn, Volksgezondheid en Gezin hun advies verlenen. Voor een diepgaande
analyse van de concrete vertaling van kinderrechten en toepassing ervan in het Voorontwerp Decr.
JDR is het raadzaam om de adviezen samen te leggen.
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1. De betekenis van het geheel van het
Kinderrechteninstrumentarium
Kinderrechten zijn een essentiële bouwsteen in het nieuw jeugddelinquentierecht. Kinderrechten zijn
immers de mensenrechten van kinderen en jongeren. Het zijn fundamentele normen om de menselijke
waardigheid van kinderen en jongeren te erkennen, te beschermen en te ontplooien.5 De concrete
invulling van kinderrechten kan op verschillende wijzen gebeuren.6

1.a. Juridische betekenis
Kinderrechten zijn vooral bekend om hun juridische betekenis. Ze zijn neergelegd in een brede waaier
van instrumenten: verdragen, wetten, regulering en beleid, zowel internationaal als nationaal.
Op internationaal niveau hebben onder meer de Verenigde Naties, de Raad van Europa en de Europese
Unie verdragen en rechtspraak gecreëerd, in het algemeen alsook specifiek over
jeugddelinquentierecht. Een aantal instrumenten zijn bindend voor België en Vlaanderen. De meest
bekende zijn het VN-Verdrag voor de Rechten van het Kind (Kinderrechtenverdrag - 1989), het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ( EVRM - 1950) en het Handvest van de Grondrechten
van de Europese Unie (2000). Daarnaast hebben internationale en Europese instanties ook nietbindende instrumenten aangenomen. Deze worden gebruikt om verdragsbepalingen of interne
wetgeving te interpreteren en te sturen. Het gaat hier bijvoorbeeld om documenten van het CRK, VNrichtlijnen over jeugddelinquentie en Europese aanbevelingen.
Ook op nationaal niveau worden kinderrechten gewaarborgd, waaronder in artikel 22bis Grondwet,
worden ze vertaald naar een specifieke context, zoals in Vlaanderen het Decreet van 4 mei 2004
betreffende de Rechtspositie voor Minderjarigen in de Integrale Jeugdhulp7 of maken kinderrechten
expliciet voorwerp uit van rechtspraak binnen het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, het Hof van
Cassatie en lagere rechtspraak.
Bij de vorming en evaluatie van beleid geven zowel bindende als niet-bindende
kinderrechteninstrumenten richting aan nieuwe wetgeving en keuzes die bij die gelegenheid moeten
worden gemaakt. België, en ook Vlaanderen, maakt al jarenlang werk van een vertaling van
kinderrechten naar de aanpak van jeugddelinquentie in de praktijk.
Ook in aanloop naar een Vlaams decreet jeugddelinquentierecht is Vlaanderen dus verplicht het
kinderrechtenkader te respecteren, te implementeren en na te leven.

1.b. Maatschappelijke betekenis
Kinderrechten zijn echter meer dan enkel een juridische norm. Ze hebben ook een belangrijke
maatschappelijke betekenis. Kinderrechten zijn verbonden met opvattingen van de samenleving over
de manier waarop we naar kinderen en jongeren kijken en met hen omgaan. Kinderrechten zeggen
ook veel over hoe we omgaan met machtsverhoudingen. Deze opvattingen worden beïnvloed door
onze cultuur, waarden en normen en onze overtuigingen.
Kenniscentrum Kinderrechten (2012), Reflectietekst Kinderrechten, Gent, Kenniscentrum Kinderrechten,
http://www.keki.be/sites/default/files/2012%2006%20reflectietekst%20kinderrechten.pdf
6 Vandenhole, W., Desmet, E., Reynaert, D. en Lembrechts, S. (red.), Routledge International Handbook of Children’s Rights
Studies, New York, Routledge, 2015, 436 blz., http://www.keki.be/nl/publications/kerndocumenten-keki.
7 Zie: http://www.kekidatabank.be/opac/index.php?lvl=notice_display&id=40.
5
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Maar ook het omgekeerde geldt: kinderrechten kunnen ook een invloed hebben op ons gedrag, onze
houding en omgangsvormen. Zo kunnen kinderrechten in de praktijk als startpunt dienen voor een
dialoog tussen kind, ouder en bijvoorbeeld het jeugdparket, de jeugdrechter of de voorziening waar
het kind verblijft.
Kinderrechten nodigen uit om het kind of de jongere te zien als mede-actor in de discussie over zijn
positie bij de aanpak van een jeugddelict.

1.c. Metafoor van de ijsberg
We gebruiken de metafoor van een ijsberg8 om deze tweedeling te illustreren (zie figuur 1). Een ijsberg
bestaat uit een zichtbaar en een onzichtbaar gedeelte. Als we ons op zeeniveau bevinden, gaat onze
aandacht vooral uit naar het (beperkte) gedeelte boven water: dat is wat we kunnen zien. Het
omvangrijke gedeelte dat zich onder de zeespiegel bevindt, is minstens even invloedrijk, maar blijft
vaak verborgen. Beide delen zijn onlosmakelijk verbonden en sterk verweven.

Figuur 1. Kinderrechten beschouwd als een ijsberg

Ook bij kinderrechten merken we op dat een groot deel van de aandacht uitgaat naar de zichtbare,
juridische invulling van kinderrechten. Het juridische luik legt de nadruk op het vertalen van
fundamentele normen in tastbare producten, zoals wetten en regelgeving, beleid, technieken of
methodieken. Op juridisch vlak is het omgaan met jeugddelinquentie onder meer verankerd in de
artikelen 37 en 40 Kinderrechtenverdrag.
Het onzichtbare deel van de ijsberg wijst er echter op dat kinderrechten ook iets te vertellen hebben
over de manier waarop we met elkaar omgaan, over de relaties die we aangaan en waarop deze
gebaseerd zijn. In dit luik gaat het veeleer om ‘onzichtbare’ verhoudingen in de samenleving, zoals, bepaalde- waarden of overtuigingen, de cultuur van een -bepaalde- samenleving, gedragingen, de
Een uitvoerige bespreking is terug te vinden in KeKi’s Vraaggestuurd Beleidsadvies 2016-2, Aan de slag met
beleidsparticipatie
met
kinderen
en
jongeren.
Een
reflectie-instrument
voor
beleidsmakers,
http://www.keki.be/sites/default/files/publications/KeKi%20beleidsadvies%202016-2_Reflectieinstrument_final%20pdf.pdf.
8
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houding van volwassenen naar kinderen en jongeren toe, in dit geval in het bijzonder naar kinderen
en jongeren die een jeugddelict begaan, of hiervan verdacht worden. Kortom, de manier waarop
mensen in de samenleving relaties met elkaar aangaan. Deze insteek legt de nadruk op de ‘geest’ van
kinderrechten. Het onderliggend doel dat kinderrechten willen bereiken staat voorop, i.e. een
volwaardige rol en plaats voor kinderen en jongeren in de samenleving.
Vanuit een kinderrechtenperspectief naar kinderen en jongeren kijken, wil zeggen dat regelgeving
steeds op zoek gaat naar een aanpak die het evenwicht vindt tussen de kwetsbaarheid en de
verantwoordelijkheid van de jongere. Waar dat evenwicht ligt, is afhankelijk van de context waarin de
jongere zich bevindt.
Kinderrechten kennen kinderen en jongeren zelf een actieve rol toe in het mee bepalen van waar dat
evenwicht zich bevindt. Deze rechten gelden voor alle kinderen en jongeren, dus ook voor
jeugddelinquenten.

1.d. Omgevingsanalyse Jeugdrecht en het Traject Jeugdrecht
Het deelrapport 4 van de Omgevingsanalyse Jeugdrecht, waarin het kader van internationale en
Europese kinderrechteninstrumenten werd uitgetekend, geeft in de eerste plaats invulling aan de
juridische betekenis van kinderrechten.9
De maatschappelijke betekenis van kinderrechten kwam voornamelijk in de overige rapporten aan
bod, in het bijzonder waar uitdrukkelijk werd verwezen naar resultaten uit participatief onderzoek met
kinderen en jongeren die al dan niet nog in het jeugddelinquentiesysteem betrokken waren.
Ook het Traject Jeugdrecht, dat in opvolging van de Omgevingsanalyse Jeugdrecht, door het
Agentschap Jongerenwelzijn werd georganiseerd en geleid, gaf expliciet invulling aan de holistische
betekenis van kinderrechten. Aanvullend op professionele actoren en vertegenwoordigers van
kinderen en jongeren, werden ook jongeren met een jeugddelinquentieverleden betrokken. Ruimte
voor eigen inbreng en aanvullingen werd geboden.10 Kinderen en jongeren konden een actieve rol
opnemen in het invullen van het steeds zoekende evenwicht naar bescherming en
verantwoordelijkheid. Dit is wat kinderrechten zijn.
Het voorliggende voorontwerp van decreet, en bij uitbreiding het decreet en zijn implementatie, zal
uitwijzen in hoeverre en in welke mate Vlaanderen effectief kinderrechten belichaamt en
operationaliseert.

Herbots, K., Asselman, H. en Put, J., Rapport 4 – Kinderrechtelijk Kader, Kenniscentrum Kinderrechten en Instituut voor
Sociaal Recht KU Leuven, 2015, 54p. Dit rapport is een onderdeel van de studie Omgevingsanalyse Jeugdrecht, uitgevoerd
door KU Leuven UGent, Vrije Universiteit Brussel en Kenniscentrum Kinderrechten, in opdracht van het Agentschap
Jongerenwelzijn, 374p: http://www.keki.be/sites/default/files/publications/Omgevingsanalyse%20-%20Rapport%204%20%20Kinderrechtelijk%20kader%20-%20KeKi.pdf.
10 Zowel bij de startvergadering op 13 oktober 2015 als bij ieder rapport van de zes werkgroepen werd de inbreng van
kinderen en jongeren apart en dus visueel zichtbaar opgenomen: https://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/overons/regelgeving/traject-jeugdrecht/ en https://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/nieuws/2015/10/14/traject-jeugdrecht/
9
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2. Kinderrechten bij jeugddelinquentie11
De uitwerking en de invoering van een Vlaams jeugddelinquentierechtssyteem kan niet los worden
gezien van de internationale en Europese instrumenten en organen waartoe België, en dus ook
Vlaanderen, zich heeft verbonden.
Samengevat wordt op internationaal niveau voor de aanpak en het omgaan met jeugddelinquentie
uitdrukkelijk de optie naar voren geschoven van een kwaliteitsvol en comprehensief
jeugddelinquentierechtssysteem, afzonderlijk van het gemeen strafrecht. De uitwerking en de
invoering van een aan de jeugd aangepast rechtssysteem moet in overeenstemming zijn met kinderen mensenrechten.
Een comprehensief jeugddelinquentierechtssysteem heeft heropvoeding en herintegratie tot doel. Er
wordt rekening gehouden met de leeftijd van de betrokkene. De reactie op het begane feit moet in
verhouding staan tot de ernst van de feiten én tot de persoonlijke context van de pleger.
Dit jeugdrechtssysteem strekt zich uit tot alle personen onder een bepaalde maximumleeftijd. Dit is
bij voorkeur de meerderjarigheidsgrens, namelijk 18 jaar. Het optrekken van deze maximumleeftijd
wordt aangeraden. Dit valt samen met de wetenschappelijke vaststellingen van de verschuivingen in
de adolescentie van jongeren (‘emerging adulthood’ – zie ook de rapporten binnen de
Omgevingsanalyse Jeugdrecht over de contextanalyse en over etiologie). Het hanteren van dubbele
leeftijden wordt afgeraden en als discriminerend beschouwd. De minimumleeftijd voor strafrechtelijke
verantwoordelijkheid is bij voorkeur minstens 12 jaar.
Een comprehensief en integraal jeugddelinquentierechtssysteem bewandelt minstens twee grote
interventiewegen. Dit is vooreerst een buitengerechtelijke afhandeling (diversie, herstelrecht…)
waarbij voornamelijk in de gemeenschap naar oplossingen wordt gezocht. Deze weg moet steeds
worden overwogen en openstaan voor alle minderjarigen en alle mogelijke feiten. Het kan dus niet
worden beperkt tot lichtere feiten en/of ‘first offenders’. Daarnaast kent het systeem een gerechtelijke
afhandeling. Hier valt de waaier aan mogelijke maatregelen uiteen in twee groepen, de niet
vrijheidsberovende en de vrijheidsberovende interventies. Er moet voldoende aanbod aan niet
vrijheidsberovende maatregelen zijn, zodat vrijheidsberoving effectief het laatste redmiddel is en voor
de kortst mogelijke duur kan worden opgelegd. Daarnaast moet er ruimte zijn voor preventie en
bestuurlijke interventies.
Het kind of de jongere die in aanraking komt met het jeugd(delinquentie)rechtssysteem, geniet naast
de algemene mensen- en kinderrechten die steeds onverkort gelden (waaronder onderwijs,
gezondheidszorg…), specifieke rechts- en proceswaarborgen. Ook de ouders en wettelijke
vertegenwoordigers genieten, als eerste opvoedingsverantwoordelijkheden, een aantal rechten en
rechtswaarborgen.
Een comprehensief jeugddelinquentierechtssysteem wordt gedragen door een verscheidenheid aan
gespecialiseerde, bekwame en permanent bijgeschoolde actoren, die de kinder- en mensenrechten
niet enkel kennen maar er ook naar handelen. Deze actoren vormen een weerspiegeling van de
diversiteit onder hun cliënten (op vlak van gender, etniciteit, geloof…).
Het is belangrijk dat de overheid actuele, voldoende, nauwkeurige en gecoördineerde
dataverzameling organiseert. Dit moet onderzoek toelaten over de aard, de omvang en de evolutie

Dit stuk is grotendeels een overname van het Besluit in: Herbots, K., Asselman, H. en Put, J., Rapport 4 – Kinderrechtelijk
Kader, Kenniscentrum Kinderrechten en Instituut voor Sociaal Recht KU Leuven, 2015, IV-31-32:
http://www.keki.be/sites/default/files/publications/Omgevingsanalyse%20-%20Rapport%204%20%20Kinderrechtelijk%20kader%20-%20KeKi.pdf.
11
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van jeugddelinquentie en over de uitvoering, de impact en het effect van de verschillende soorten
interventies.
Een jeugddelinquentiesysteem, ten slotte, is onlosmakelijk verbonden met het nationaal
ontwikkelingsproces dat elk land doormaakt, op vlak van jeugdhulpverlening, armoedebestrijding,
meer humane justitie enz.
Rekening houdend met bovenstaande internationaal gestelde minimumvereisten werd België door het
CRK op enkele vlakken (herhaaldelijk) aangesproken. België wordt aangespoord om werk te maken
van een meer holistische benadering voor de aanpak van en het omgaan met jeugddelinquentie. Het
jeugddelinquentierechtssyteem moet van toepassing zijn op alle jongeren tot minstens 18 jaar. Zo
moet het jeugddelinquentierecht in België en Vlaanderen:
-

-

in overeenstemming zijn met de internationale kinder- en mensenrechteninstrumenten;
eveneens een preventiebeleid bevatten;
de uithandengeving afschaffen;
meer voorzien in een aanbod van buitengerechtelijke en gerechtelijke afhandelingen die een
alternatief bieden voor vrijheidsberovende interventies, zodat de vrijheidsberoving zowel in de
voorlopige als in de definitieve fase van het proces een uiterste maatregel is en dit voor de kortst
mogelijke duur;
het detentiebeleid terugschroeven. De toename van de detentiecapaciteit staat haaks op het
basisprincipe van vrijheidsberoving als uiterste maatregel en voor de kortst mogelijke duur;
erover waken dat plaatsing in gesloten detentiecentra effectief als uiterste maatregel wordt
gehanteerd voor een zo kort mogelijke duur, met waarborgen van een eerlijk proces en waarbij
de minderjarige gescheiden blijft van volwassen gedetineerden;
de isolering in Everberg (ruimer: detentiecentra) afschaffen;
plaatsingen in instellingen dichter bij huis organiseren die bovendien beter bereikbaar zijn via het
openbaar vervoer;
juridische en andere passende bijstand voor de minderjarige delinquent in alle fasen van de
procedure organiseren, respecteren en waarborgen;
voorzien in zelfstandige rechtsingang voor de minderjarige, met bijstand van een jeugdadvocaat;
een voldoende, actueel, nauwkeurig en gecoördineerd dataverzamelingsbeleid uitwerken en
uitvoeren, en ten slotte;
het systeem van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) binnen het comprehensief
jeugddelinquentierechtssysteem organiseren en de verenigbaarheid van het systeem van de GAS
toetsen aan de kinderrechten.
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3. Voorontwerp van decreet jeugddelinquentierecht getoetst
3.1.

De ‘geest’ van het voorontwerp van decreet jeugddelinquentierecht

Het voorontwerp onderschrijft uitdrukkelijk de hiernavolgende grondbeginselen voor de aanpak van
jeugddelinquentie:
-

Verantwoordelijkheid van jongeren als vertrekpunt;
Duidelijke, proportionele, snelle, constructieve en herstelgerichte reacties op jeugddelicten
gepleegd door minderjarigen;
Evidence based;
Gedifferentieerd aanbod van reacties op jeugddelinquentie;
Verschillende kaders en componenten om te reageren op een jeugddelict;
Toegang tot jeugdhulpverlening voor minderjarige (vermoedelijke) delictplegers;
Gesloten opvang als meest ingrijpende reactie op een jeugddelict;
Rechtswaarborgen en kwaliteitseisen.12

Deze principiële uitgangspunten weerspiegelen de recentste wetenschappelijke inzichten en het
kinderrechteninstrumentarium zoals deze onder meer door de Omgevingsanalyse Jeugdrecht in kaart
werden gebracht.

KeKi is de Vlaamse Regering erkentelijk dat ze deze grondbeginselen in regelgeving wenst in te bedden.

In wat volgt, wordt meer specifiek het jeugddelinquentie-kinderrechtenkader gelegd naast het
voorontwerp van decreet jeugddelinquentierecht.

3.2.

Algemene eerbiediging en naleving van internationale kinder- en
mensenrechteninstrumenten

Voorontwerp Decr. JDR:
-

-

Specifieke verwijzing naar Kinderrechtenverdrag, Grondwet en Decreet Rechtspositie
Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp met opsomming van een aantal principiële
uitgangspunten: art. 3, §4.
Bij een maatregel van gesloten begeleiding ontvangt de jongere tegen ontvangstbewijs de
tekst van de artikelen 37 en 40 Kinderrechtenverdrag: art. 24, §3, 3de alinea.

Vaststelling:

12

Memorie van Toelichting bij het voorontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht, VR 2017 1407
DOC.0759/3TER, p. 3-2. Hierna MvT.
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-

-

-

-

Geen expliciete verwijzing in Nota aan de Vlaamse Regering noch in Memorie van Toelichting
naar het belang en de noodzaak van de kadering van het Voorontwerp binnen de
internationale kinder- en mensenrechteninstrumenten. Evenmin wordt bij de verwijzing naar
de Omgevingsanalyse Jeugdrecht (MvT, p. 1) melding gemaakt dat een deelrapport expliciet
het kinderrechtenkader en de betekenis ervan voor Vlaanderen in kaart werd gebracht.
De verwijzing naar eerbiediging en naleving van kinder- en mensenrechtelijke zijn meer
uitgewerkt en kent een meer expliciete opsomming in de Memorie van Toelichting.
Geen expliciete verwijzing naar -de zoektocht naar- antwoorden op de door het CRK
geformuleerde opmerkingen in de Slotbeschouwingen op de Belgische landenrapporten.
Bij rechtswaarborgen en kwaliteitseisen (MvT, p. 37) wordt er verwezen naar het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens, de Grondwet en de Europese regels van Childfriendly
Justice. Er is evenwel geen enkele verwijzing opgenomen naar de rechtswaarborgen die door
het Kinderrechtenverdrag worden bepaald, die nochtans van dwingend recht zijn. Evenmin
wordt er melding gemaakt van de Richtlijnen die door de Verenigde Naties specifiek mbt
jeugddelinquentie zijn uitgevaardigd (cf. Bejing, Riyadh en Tokyo Rules) of enig andere
Europese instrumenten. Nochtans biedt het deelrapport omtrent het kinderrechtenkader in
de Omgevingsanalyse Jeugdrecht een overzicht, met inbegrip van duiding en vindplaats, van
de belangrijkste voor Vlaanderen toepasselijke regels.
Enkel jongeren die een gesloten setting als maatregel opgelegd krijgen, ontvangen de tekst
van twee artikelen uit het Kinderrechtenverdrag die aan de Lidstaat verplichtingen oplegt om
in geval van jeugddelinquentie een aantal specifieke rechten van kinderen een jongeren te
implementeren en respecteren.
Geen RIA, en dus evenmin een JoKER-toetsing om reden van ‘geen vrije beleidsruimte (…)’. Het
voorontwerp van decreet heeft immers uitvoering – in het raam van de Zesde
Staatshervormingen – in een duidelijk omschreven beleidskeuze’13. Evenmin wordt op eigen
initiatief een JoKER aangevraagd. Nochtans vormt de JoKER een uitdrukking van expliciete
aandacht te willen besteden aan de conformiteit van Vlaamse regelgeving met het
internationaal kinderrechteninstrumentarium en het Kinderrechtenverdrag in het bijzonder.

Aanbeveling 1
1.1. Rekening houdend met het dialoogproces dat de opmaak van het voorontwerp van decreet
voorafging en de directe link tussen het voorontwerp en kinderrechten, raadt KeKi de Vlaamse
Regering aan een JoKER-toetsing op eigen initiatief door te voeren.
1.2. Sinds 2016 is er de Europese Richtlijn 2016/800 van 11 mei 2016 betreffende procedurele
waarborgen voor kinderen die verdacht of beklaagd zijn in een strafprocedure. Het is raadzaam de
implicaties van deze richtlijn op het voorontwerp na te gaan en waar nodig dit decretaal in te
bedden.
1.3. De overhandiging van verdragsartikelen aan een beperkte groep van jongeren zonder enige
duiding riskeert zijn doel te missen. Luidens artikel 42 Kinderrechtenverdrag moeten de
verdragsartikelen op passende en doeltreffende wijze bekend worden gemaakt aan kinderen. Dit
houdt minstens een kindvriendelijke en kindaangepaste versie in van de verdragsartikelen met de
13 Nota aan de Vlaamse Regering betreffende het Voorontwerp van decreet

1407 DOC.0759/1TER, p. 19.
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nodige duiding en omkadering. Dit ligt in de lijn van de European Rules on Childfriendly Justice.
Bovendien verdient het ofwel een motivering en verantwoording waarom slechts een beperkte
groep kinderen en jongeren deze selectie van verdragsartikelen ontvangt ofwel een overweging om
iedere jongere die in aanraking komt met een jeugddelinquentieprocedure te wijzen op zijn rechten
waartoe Vlaanderen zich heeft verplicht deze te implementeren en te waarborgen.
1.4. Bovenop de regelgevende inbedding van kinderrechten, zal (de monitoring van) de praktijk een
belangrijke graadmeter zijn om vast te stellen of de juridische én maatschappelijke betekenis van
kinderrechten worden geëerbiedigd en nageleefd.

3.3.

Kwaliteitsvol en comprehensief jeugddelinquentierecht

Wil een Vlaams jeugddelinquentierecht kwaliteitsvol en comprehensief zijn, moet het voldoen aan de
hierna volgende kinderrechtelijke vereisten:

3.3.a. Specifieke regelgeving voor kinderen en jongeren, met een minimum en maximum
leeftijdsgrens
Voorontwerp Decr. JDR:
-

-

-

-

Decreet is van toepassing op minderjarigen die een jeugddelict pleegt of hiervan verdacht
wordt, waarbij een minderjarige wordt gedefinieerd als iedere persoon vanaf 12 jaar en nog
niet 18 jaar is geworden: art. 2, 7° en 4.
Een persoon jonger dan 12 jaar wordt onweerlegbaar vermoed niet strafrechtelijk
verantwoordelijk te zijn: art. 3, §2.
Decreet is van toepassing op minderjarige die een jeugddelict pleegt of hiervan verdacht
wordt: art. 4.
Indien dit niet eerder is gebeurd, eindigen sancties op het moment dat de betrokken jongere
23 jaar wordt. Een uitzondering hierop vormt de gesloten begeleiding van maximaal zeven jaar
(art. 35) die de leeftijdsgrens van 23 jaar kan overschrijden: art. 5.
De jeugdrechtbank, als gespecialiseerde instantie, is bevoegd voor de gerechtelijke
afhandeling van jeugddelicten: art. 13.
Als de persoon op minderjarige leeftijd een jeugddelict pleegde, maar intussen ouder dan 18
jaar is geworden, kan het Openbaar Ministerie de zaak nog aanhangig maken bij de
jeugdrechtbank zodat deze, bij een gegronde vordering, een sanctie kan opleggen: art. 27.
Rechtspleging en maatregelen/sancties als specifiek antwoord op jeugddelinquentie:
Hoofdstuk 3 en 4.
In bepaalde omstandigheden wordt de maximumleeftijdsgrens naar beneden gehaald, met
name tot 16 jaar. Minderjarigen binnen de leeftijdsvork van 16 tot 18 jaar die een jeugddelict
plegen kunnen, mits vervulling van een aantal voorwaarden, weggeleid worden uit het
jeugddelinquentierecht met het oog op vervolging binnen het gemeen strafrecht en dus als
volwassenen berecht worden: art. 36.

Vaststelling:
11

-

In principe geldt het jeugddelinquentierecht tot 18 jaar maar jongeren kunnen vanaf 16 jaar
‘uit handen gegeven worden’. Ze worden dan overgedragen aan het strafrecht voor
volwassenen.
Deze praktijk baart vanuit kinderrechtenperspectief onder meer het VN-Comité voor de
Rechten van het Kind al twintig jaar ernstige zorgen. Ze wordt als discriminerend beschouwd
en is niet in overeenstemming met de kinderrechten. Ook wetenschappelijke studies en de
werkgroep 3. Gesloten opvang en uithandengeving binnen het Traject Jeugdrecht14 zetten
belangrijke kanttekeningen bij het bereik, het effect en de doelstellingen van uithandengeving.

Aanbeveling 2
Door de praktijk van uithandengeving te behouden, kiest Vlaanderen er uitdrukkelijk voor om het
Belgische beleid van dubbele leeftijdsgrenzen te behouden. Het verschil tussen jeugdrecht en
strafrecht voor volwassenen zit in de extra waarborgen. KeKi betreurt dat Vlaanderen niet heeft
gekozen om binnen één systeem een volwaardig antwoord op een verscheidenheid van situaties
regelgevend uit te werken, maar geopteerd heeft voor het behoud van een diffuus systeem. KeKi blijft
daarom benadrukken dat Vlaanderen het nieuwe jeugdrecht moet aangrijpen als een kans om de
uithandengeving af te schaffen. Vlaanderen moet durven kiezen voor een jeugdrecht voor alle
kinderen en jongeren. Zeker omdat het Voorontwerp reeds in zijn artikel 35 (zie verder 3.3.c) in een
uitgebreid en ingrijpend antwoord voorziet voor bepaalde zware en ernstige situaties van
jeugddelinquentie. Een jeugddelinquentierecht is maar zo sterk en efficiënt als zijn zwakste schakel.

3.3.b. Heropvoeding en herintegratie tot doel

Voorontwerp Decr. JDR:
-

De grondbeginselen van het decreet en de geest waarin het decreet moet worden gelezen en
uitgevoerd, worden in artikel 3 ten overstaan van de actoren (§1), het optreden (§3), de
minderjarige (§4), de ouders/opvoedingsverantwoordelijken (§5) uitgetekend.
De grondbeginselen verwijzen naar elementen van preventie (van recidivisme), opvoeding en
sociale reïntegratie. In deze optiek verwijst het jeugddelinquentierecht naar het welzijn van de
jongere als premisse.

Vaststelling:
-

-

14

Echter, tegelijkertijd verwijzen de grondbeginselen ook onder meer naar een ‘bescherming van
het veilig en vredig samenleven in de maatschappij’; ‘vermijden van recidive ter bescherming
van de maatschappij op lange termijn’. Dit zijn terechte bekommernissen van de maatschappij.
Maar in het licht van heropvoeding en re-integratie mag de balans niet zuiver overhellen naar
het veiligheidsperspectief.
Dit risico van een verenging naar een veiligheidsperspectief wordt gestaafd door een bepaalde
passage in de Memorie van Toelichting waar de afstemming tussen jeugddelinquentie en

Zie: https://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/nieuws/2016/7/4/besluittekst_werkgroep3.pdf.
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jeugdhulp wordt toegelicht: “(…). De onderscheiden focussen staan echter de mogelijkheid van
een verbinding tussen jeugdhulpverlening en jeugddelinquentierecht niet in de weg. De nadruk
komt te liggen op de verantwoordelijkheid van de dader, maar diezelfde dader laten we niet
vallen op vlak van herintegratie en hulp. Dat wordt echter aangeboden of opgelegd binnen de
contouren van het decreet betreffende de integrale jeugdhulp.” (MvT, p. 10)

Aanbeveling 3
3.1. Het jeugdrecht moet steeds vertrekken vanuit het welzijn van de jongere. Leidraad hierbij is sociale
integratie, opvoeding en preventie van recidivisme.
3.2. De bescherming van de samenleving en het respecteren van de belangen van het slachtoffer mag
hierbij niet uit het oog worden verloren. Deze gerechtvaardigde belangen moeten in het juiste
perspectief worden geplaatst. Het doel bij de aanpak van jeugddelinquentie mag niet verengd worden
tot een veiligheidsvraagstuk.
3.3. KeKi benadrukt daarom het grote belang van het waarborgen van het juiste evenwicht zodat een
specifiek jeugddelinquentierecht uitdrukkelijk heropvoeding en herintegratie, in het belang van de
minderjarige, zijn omgeving, het slachtoffer én de maatschappij, tot doel hoeft. De jongere moet
daarom via het jeugdrecht de kans krijgen om een opbouwende rol in de samenleving op te nemen en
op een volwaardige manier aan de samenleving deel te nemen. Dit is in het belang van de betrokken
jongere én de samenleving.

3.3.c. Minstens twee grote interventiewegen: buitengerechtelijk en gerechtelijk, met elk een
brede waaier aan reactiemogelijkheden

Voorontwerp Decr. JDR:
-

De kinderrechtelijke basisprincipes inzake interventies, waarvan de meeste mensenrechten
zijn, worden gewaarborgd. Sommige staan uitdrukkelijk in het voorontwerp decreet
ingeschreven, andere vormen grondrechten in de Belgische rechtsorde, met name:
o verbod van doodstraf (art. 14bis Gw.);
o verbod van foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing (art. 22bis, 1ste lid Gw., art. 417bis-417quinquies Sw.);
o verbod van levenslange vrijheidsstraf zonder mogelijkheid tot vervroegde
invrijheidstelling. Hieraan wordt tegemoet gekomen door een maximumleeftijd en
maximumtermijnen in te voeren: art. 3, §6 (korst mogelijke duur); art. 5 (einde bij het
bereiken van de leeftijd van 23 jaar); art. 17, §2, 4de, 6de-7de lid en art. 18
(maximumtermijnen van vrijheidsberoving bij voorlopige fase); art. 28, 2 en art. 35
(maximumtermijnen bij fase ten gronde) en art. 38, §7 (maximumleeftijd van 23 jaar
bij gesloten zorg) van het Voorontwerp;
o vrijheidsberoving, als ultimum remedium en voor de kortst mogelijke duur: art. 3, §4,
4° (algemeen beginsel); art. 17, §2, 4de en 5de lid (tijdens de voorlopige fase) en art. 28,
§2, 3de, 6de en 8ste lid (fase ten gronde) van het Voorontwerp;
o menselijke en wettige behandeling: art. 22bis, 1ste en 3de lid Gw.; art. 3, §3, 3°
13

heropvoeding, re-integratie en proportionaliteit: art. 3, §1, 3°; art. 3, §3, 1°, 4°-6°; art.
3, §4, 2de lid en art. 3, §6.
Buitengerechtelijk wordt in Voorontwerp beschouwd als afhandeling op het niveau van het
parket: art. 7 - 12.
Gerechtelijke afhandeling situeert zich op het niveau van de jeugdrechtbank en valt uiteen in
een voorlopige fase en een fase ten gronde: art. 13 - 37.
Positie herstelrechtelijk aanbod:
o bemiddeling in alle fasen van de procedure: openbaar ministerie (art. 11), voorlopige
maatregel niveau jeugdrechtbank (art. 19), fase ten gronde jeugdrechtbank (art. 29);
o herstelgericht groepsoverleg (HERGO) op niveau van de jeugdrechtbank, voorlopige
fase (art. 19) en fase ten gronde (art. 29)
o op niveau van de jeugdrechtbank verdient het herstelrechtelijk aanbod de voorkeur:
art. 17, § 2, 3de lid en art. 28, § 2, 5de lid
o

-

i.

Buitengerechtelijke afhandeling

Voorontwerp Decr. JDR:
-

-

Buitengerechtelijk afhandeling op initiatief van het Openbaar Ministerie
Het beslissingspakket waaruit het Openbaar Ministerie kan kiezen om te reageren op een
jeugddelict wordt uitgebreid, namelijk
o seponeren (art. 7);
o waarschuwingsbrief (art. 8);
o mondelinge waarschuwing (art. 9);
o sepot mits naleving voorwaarden (art. 10);
o bemiddeling (art. 11), en
o positief project op voorstel van de jongere (art. 12).
Voorkeur, waar mogelijk, voor buitengerechtelijke afhandeling: art. 3, §4, 3°.

Vaststelling:
-

-

Buitengerechtelijke afhandeling wordt begrepen als de beslissing om een jeugddelict niet voor
de jeugdrechtbank te brengen. Het Openbaar Ministerie wordt aangeduid als actor om te
reageren op een jeugddelict. Het Openbaar Ministerie is wel nog steeds een justitiële actor.
Het Openbaar Ministerie krijgt zo bovenop het monopolie in vorderingsrecht eveneens de
beslissingsmacht over buitengerechtelijke afhandeling.
De aard en de uitvoering van de buitengerechtelijke interventie kan plaatsvinden in de
samenleving, en dus buiten de gerechtelijke wereld.
Subsidiariteit bij buitengerechtelijke en gerechtelijk afhandeling, met decretale vastgelegde
voorkeur voor buitengerechtelijke afhandeling.
Voor een aantal interventiewegen wordt uitdrukkelijk in rechtswaarborgen voor de jongere
voorzien.
De waaier aan interventiemogelijkheden is uitgebreid.
De participatiemogelijkheid van de jongere wordt erkend en versterkt door hem/haar een
initiatiefrecht toe te kennen in het formuleren van gepaste reacties op het begane jeugddelict.
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Aanbeveling 4

4.1. Het blijft de overweging waard om binnen het systeem van jeugddelinquentierecht de betekenis
van ‘buitengerechtelijk’ in zijn puurste vorm, als buiten ieder contact met justitiële actor om, na te
gaan. Door ‘buitengerechtelijk’ in dit decreet louter in te vullen op het niveau van het openbaar
ministerie, ontstaat het risico dat Vlaanderen niet afdoende antwoord biedt op de vereiste van een
comprehensief jeugddelinquentierecht, met inbegrip van buitengerechtelijke afhandeling (o.a. art.
40.3.b Kinderrechtenverdrag). Naast het kinderrechtenkader biedt het deelrapport 5 van de
Omgevingsanalyse Jeugdrecht waarin een aantal jeugdrechtsystemen binnen Europa werden
bestuurd, mogelijks inspiratie en/of betekenisverlening.15
4.2. Op dit moment worden reeds een aantal jeugddelicten buiten gerechtelijke weg om, afgehandeld.
In de eerste plaats gaat het hier om de Gemeentelijke Administratieve Sancties (hierna GAS) of sancties
in het kader van de Voetbalwet. De bevoegdheidsverdeling tussen de federale staat en de
Gemeenschappen mag geen belemmering zijn om de interactie en onderlinge verbondenheid te
bekijken en te regelen (zie ook verder 3.4.).
4.3. Indien Vlaanderen kiest om veel macht bij het Openbaar Ministerie te leggen
(vorderingsmonopolie én exclusief bevoegd voor buitengerechtelijke afhandeling), verdient dit
minstens een toetsing aan het legaliteitsbeginsel en het rechtsgelijkheidsbeginsel. Ook zou decretaal
de motivering en verantwoording voor een reactiekeuze moeten worden bepaald. Bovendien rijst er
de vaag naar controle op het beleid en handelen van het Openbaar Ministerie. Op het niveau van de
rechtbank is er immers het recht van hoger beroep en het beginsel van dubbele aanleg. Tenslotte
verdient het aanbeveling om de actoren binnen het Openbaar Ministerie die zich met jeugdzaken
bezighouden te erkennen als gespecialiseerde eenheid met vereisten op vlak van scholing en
bekwaamheid. Deze actoren moeten het jeugdrecht en kinder- en mensenrechten niet enkel kennen,
maar er ook naar handelen (zie verder 3.3.d.).
4.4. Het zou de geest van het voorontwerp versterken, moest het duidelijk zijn dat de
buitengerechtelijke afhandeling open staat en moet worden overwogen voor alle minderjarigen,
verdacht van het plegen van een jeugddelict, én voor alle mogelijke feiten.
4.5. Ook binnen de buitengerechtelijke afhandeling gelden onverkort alle kinder- en mensenrechten
en de hieruit voortvloeiende rechtswaarborgen. Dit moet duidelijk decretaal gewaarborgd zijn.16

Zie onder meer Schotland met zijn systeem van alternatieven van vervolging en de Children’s Hearings: Coutteel, E.,
Herbots, K., Lembrechts, S., Put, J., Sporen, N. & Versweyvelt, A.-S. (2015). Rapport 5. Jeugdrechtsystemen in vergelijking,
Instituut voor Sociaal Recht KU Leuven en Kenniscentrum Kinderrechten, 209 p. Dit rapport is een onderdeel van de studie
Omgevingsanalyse Jeugdrecht, uitgevoerd door KU Leuven UGent, Vrije Universiteit Brussel en Kenniscentrum Kinderrechten,
in opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn, 374p.
http://www.keki.be/sites/default/files/publications/Omgevingsanalyse%20-%20Rapport%205%20%20Jeugdrechtsystemen%20in%20vergelijking%20-%20KeKi.pdf.
16
Zie voor een overzicht: Herbots, K., Asselman, H. en Put, J., Rapport 4 – Kinderrechtelijk Kader, Kenniscentrum
Kinderrechten en Instituut voor Sociaal Recht KU Leuven, 2015, IV-13:
http://www.keki.be/sites/default/files/publications/Omgevingsanalyse%20-%20Rapport%204%20%20Kinderrechtelijk%20kader%20-%20KeKi.pdf.
15
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ii.

Gerechtelijke afhandeling

Voorontwerp Decr. JDR:
-

-

-

De voorkeur van herstelrechtelijk aanbod zowel tijdens de voorlopige fase (art. 17, §1 en §2,
3de lid) als tijdens de fase ten gronde (art. 28, §1 en §2, 5de lid).
De beslissing tijdens de fase ten gronde dat de tijdens de voorlopige fase opgelegde maatregel
als sanctie volstaat: art. 28, §2, 2°.
De uitvoering van multidisciplinaire of maatschappelijke en medisch-psychologisch onderzoek:
o algemene verwijzing naar onderzoeksmogelijkheid naar de situatie van de
minderjarige door de procureur des Konings: art. 6, 1°;
o bij gesloten oriëntatie: art. 23, §4;
o gesloten begeleiding van maximaal zeven jaar: art. 35, §5;
o uithandengeving: art. 36, § 3-4;
o gesloten zorg: art. 37, § 3-5.
Basisprincipes gerechtelijke interventies:
o Proportionaliteitsbeginsel: art. 3, §3, 5° en 6° (grondbeginsel elk optreden); art. 15, 2de
en 3de lid (optreden jeugdrechtbank); art. 17, §2 (voorlopige rechtspleging
jeugdrechtbank) en art. 28, §2 (rechtspleging ten gronde jeugdrechtbank).
o Vrijheidsbeperking na een zorgvuldige overweging en voor de kortst mogelijke duur:
art. 3, §4, 2de alinea, 4° (grondbeginsel elk optreden); art. 17 §2 en 18 (voorlopige
rechtspleging jeugdrechtbank) en art. 28, §2 (rechtspleging ten gronde
jeugdrechtbank). Soms ook bij een specifieke maatregel, waaronder huisarrest (art.
22), gesloten oriëntatie gemeenschapsinstelling als voorlopige maatregel (art. 23, §2,
1ste alinea)…
o Vrijheidsberoving slechts mogelijk bij een zwaar misdrijf met geweldpleging tegen een
persoon, herhaald gepleegde zware misdrijven of wanneer er geen ander passend
antwoord mogelijk is: art. 3, §4, 2de alinea, 4° (grondbeginsel elk optreden); art. 23, §2
en 3 (gesloten oriëntatie gemeenschapsinstelling als voorlopige maatregel); art. 24, §2
(gesloten begeleiding gemeenschapsinstelling als voorlopige maatregel); art. 34
(gesloten begeleiding als maatregel ten gronde); art. 35 (gesloten begeleiding als
maatregel ten gronde voor max. 7 jaar).
Een ruim pakket van maatregelen in de voorlopige fase als een waaier van sancties tijdens de
fase ten gronde. Hiërarchie in de afhandeling is ingebouwd met voorkeur voor herstelrechtelijk
aanbod, vervolgens ambulante reacties en vrijheidsberovende reacties als ultimum remedium:
art. 17 en 28 Voorontwerp.

Vaststelling:
-

-

Herstelrechtelijk aanbod zit zowel in buitengerechtelijke als gerechtelijke interventie. Tijdens
een gerechtelijke interventie is naast bemiddeling ook HERGO mogelijk. Tegelijkertijd is herstel
een aanbod en wordt het niet gekwalificeerd als een maatregel of een sanctie. Naast het
aanbod van herstel kan de jeugdrechter steeds een reactie uitspreken. Herstel maakt deel uit
van de aanpak van jeugddelinquentie, maar deels staat het er ook buiten aangezien het een
aanbod blijft.
Binnen de gerechtelijke afhandeling valt de waaier aan reacties uiteen in twee groepen, de
niet vrijheidsberovende en de vrijheidsberovende interventies. Een combinatie van reacties is
mogelijk.
Proportionaliteit wordt begrepen als dat de reactie op het jeugddelict in verhouding moet
staan tot de ernst van de feiten én de maturiteit van de (vermoedelijke) pleger, waarbij
16

-

-

eveneens de maximale duur van de reactie op jeugddelict moet worden bepaald en een
verlenging van de duur van de reactie niet mogelijk is (MvT, p. 19-20).
Vrijheidsberoving wordt, rekening houdend met het subsidiariteitsprincipe, in het decreet
naar voren geschoven als ultimum remedium. Tegelijkertijd besteedt het decreet veel
aandacht aan de decretale uitwerking ervan en wordt het toepassingsgebied verruimd (op vlak
van aard van misdrijven en verscheidene en ook nieuwe interventies, waaronder gesloten
oriëntatie, gesloten begeleiding en gesloten begeleiding voor max. 7 jaar). Eveneens wordt het
criterium van beveiliging van de maatschappij als principe regelmatig naar voren geschoven.
De link met bestuurlijke interventies wordt bij de uitwerking van de twee grote
interventiewegen niet gelegd.

Aanbeveling 5
5.1. Opdat vrijheidsberoving als reactie echt het ultimum remedium is, dienen minstens volgende
aspecten te worden gerespecteerd en gewaarborgd:
a. Naast het decretaal bepalen van een waaier aan niet vrijheidsberovende maatregelen, dient
evenzeer te worden geïnvesteerd in een effectieve implementatie, inwerkingtreding en
groeimogelijkheid van deze maatregelen. Dit is absoluut nodig wil men ervoor zorgen dat de toevlucht
tot vrijheidsberovende maatregelen vermindert zodat alle vormen van vrijheidsberoving effectief een
uiterste maatregel worden.
b. Vrijheidsberoving kan enkel worden ingezet als uiterste maatregel, wanneer er geen ander
antwoord mogelijk is en dit voor de kortst mogelijke duur. Dit is geen loutere decretale bepaling noch
beleid in Vlaanderen. Het ultimum remedium-beginsel is een fundamenteel mensenrecht van kinderen
en jongeren.
c. De uitgebreide mogelijkheden van vrijheidsberoving en het naast elkaar laten bestaan van de
uithandengeving en gesloten begeleiding voor zeven jaar moet kritisch opnieuw in vraag worden
gesteld (zie ook boven 3.3.a.). De uitgebreide aandacht binnen het decreet en de MvT aan
vrijheidsberoving met regelmatig een link aan de eis van beveiliging van de maatschappij, wekt
bovendien niet de indruk dat vrijheidsberoving echt het ultimum remedium is.
d. De criteria voor vrijheidsberoving (omstandigheden, voorwaarde, finaliteit, eenmalige verlenging…)
zijn vaak vaag geformuleerd en vatbaar voor interpretatie zodat het risico bestaat dat het ultimum
remedium-vereiste uitgehold kan worden.
e. Vrijheidsberoving als ultimum remedium vraagt ook om een mentaliteitswijziging. De Vlaamse
overheid draagt hier dus een zeer grote verantwoordelijkheid om haar beleid en principes in daden
om te zetten. Ze zal ‘het goede voorbeeld moeten geven’. Immers de vraag naar meer detentiecapaciteit, met inbegrip van gesloten plaatsing klinkt in Vlaanderen steeds luider. Niet onmiddellijk
opsluiten van jongeren (ook in fase van onderzoek) leidt vaak tot onbegrip in de pers, bij de burger en
ook in de politiek.
5.2. De gesloten begeleiding voor max. 7 jaar is ingeschreven en wordt uitgebouwd als
vrijheidsberovende reactie op het jeugddelict. De eerste finaliteit is niet hulpverlening (MvT, p. 14). Dit
mag echter niet leiden tot ‘koude detentie’. Ook gesloten begeleiding moet leiden tot herintegratie en
heropvoeding conform art. 3 Voorontwerp (zie ook 3.3.b.). Dit moet duidelijke bepaald zijn en worden.
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5.3. Proportionaliteit betekent niet enkel dat de reactie op het begane feit in verhouding moet staan
tot de ernst van de feiten en de maturiteit van de jongere. Ook de persoonlijke context en de noden
van de jongere moet mee in rekening worden gebracht. Dit kinderrechtenbeginsel wordt zowel in
internationale als Europese instrumenten neergelegd.

3.3.d. Gespecialiseerde actoren
Voorontwerp Decr. JDR:
-

-

Art. 3, §3 bepaalt dat elk optreden:
o 2° wordt uitgevoerd door personen die een speciale en aangehouden vorming hebben
genoten over het jeugdrecht;
o 7° houdt rekening met de kennis en inzichten verworven uit wetenschappelijk
onderzoek en goede praktijken.
Verschillende decretale bepalingen verwijzen naar de rol en opdracht van het openbaar
ministerie, de jeugdrechter en de advocaat.

Vaststelling:
-

Een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van het Vlaamse jeugddelinquentierecht is dat
het wordt gedragen en vorm gegeven door gespecialiseerde, bekwame en permanent
bijgeschoolde actoren. Het decreet geeft hieraan vorm door elk speciale en permanente
vorming en evidence based werken als beginsel op te nemen

Aanbeveling 6
6.1. Gespecialiseerde actoren omvat naast kennis ook competenties en bekwaamheid. Het is dus niet
voldoende dat ze louter bekend zijn met het jeugdrecht en de kinder- en mensenrechten op juridisch
niveau. Deze actoren moeten vanuit een kinderrechtenperspectief handelen in hun sociaalpedagogische omgang met kinderen en jongeren die met het jeugddelinquentierecht in aanraking
komen.
6.2. De actoren moeten een weerspiegeling vormen van de diversiteit onder hun cliënten, minstens
op het vlak van gender, cultuur, etniciteit en geloof.
6.3. Deze gespecialiseerde actoren verdienen binnen hun beroepsgroep én op decretaal vlak
erkenning. Het is dus belangrijk dat zeker van het statuut van jeugdadvocaat verder werk wordt
gemaakt. Ook bij de politionele en gerechtelijke, m.n. Openbaar Ministerie, moet de piste van
gespecialiseerde eenheden verder worden uitgebouwd en ondersteund.
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3.3.e. Dataverzameling
Voorontwerp Decr. JDR:
-

Elk optreden houdt rekening met de kennis en inzichten verworven uit wetenschappelijk
onderzoek en goede praktijken (art. 3, §3, 7°).
Binnen de drie jaar dient de Vlaamse Regering bij het Vlaams Parlement een rapport over de
evaluatie van dit decreet in: art. 40.
“(…) We willen het zicht op wat het effect is van de ingezette reacties ten aanzien van
minderjarigen die jeugddelicten plegen, of hiervan verdacht worden, vergroten. (…) De
primaire focus binnen de monitoring en rapportering ligt op cijfers en gegevens met betrekking
tot (tijdige) beschikbaarheid van capaciteit en bepaalde indicatoren die naar resultaten gaan.
Hieronder worden onder meer volgende zaken begrepen: effectiviteit, recidivevermindering,
gunstig afsluiten van de opgelegde reactie, … (…)” (MvT, p. 8).

Vaststelling:
-

-

Vlaanderen voert een dataverzamelingsbeleid in voor jongeren die met het
jeugddelinquentiesysteem in aanraking komen. Het komt zo tegemoet aan een oud zeer, nl.
het gebrek aan een dataverzamelingsbeleid, in het bijzonder van kwetsbare groepen,
waarvoor het, en bij uitbreiding België, reeds meerdere male door onder meer het VN-Comité
voor de Rechten van het Kind op de vingers werd getikt.
De focus van dataverzameling ligt voornamelijk op “what works” en “effectieve reacties” (MvT,
p. 8-9).

Aanbeveling 7
7.1. Het is zeker een verdienste van Vlaanderen dat het effectief werkt maakt van voldoende, actuele,
nauwkeurige en gecoördineerde gegevens met betrekking tot kinderen en jongeren die met het
jeugddelinquentierechtssysteem in aanraking komen. De focus mag echter niet beperkt blijven tot
effectiviteit, efficiëntie en wat werkt. Naast opvolging en onderzoek over de uitvoering, de impact en
het effect van de verschillende soorten interventies, moet een dataverzamelingsbeleid ook onderzoek
toelaten de aard, de omvang en de evolutie van jeugddelinquentie. Een dataverzameling moet inzicht
verschaffen in de recente trends, problemen en oorzaken van (jeugd)criminaliteit. Hierbij moet ook
aandacht uitgaan naar discriminatie, herintegratie en recidive.
7.2. Een participatief jeugddeliquentierecht dat uitgaat van de verantwoordelijkheid van de jongere
betrekt ook de betrokken jongeren zelf bij de evaluatie.

3.3.f. Verbinding met het nationaal ontwikkelingsproces
Voorontwerp Decr. JDR:
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-

-

link preventiebeleid: art. 3, §3, 1°.
link jeugdhulpverlening als afzonderlijk systeem: art. 3, §2, 2de lid en §3, 4° (algemeen
beginsel); te wijzigen art. 47 Decreet Integrale Jeugdhulp (een ‘derde’ vorderingsgrond waarbij
het openbaar ministerie de jeugdrechter kan vatten met het oog op het nemen van een
(gedwongen) hulpverleningsmaatregel)
link jeugdhulpverlening binnen aanpak jeugddelinquentie door het inbrengen van het werken
met voorwaarden, waaronder het aanbod van jeugdhulpverlening verbinden aan de reactie
op een jeugddelict: art. 10 (op niveau van het openbaar ministerie), art. 17, §2, 1ste lid, 3° en
art. 22 (voorlopige maatregel opgelegd door jeugdrechter) en art. 28, §2, 1ste lid, 5° en art. 33
(fase ten gronde op de jeugdrechtbank).

Vaststelling:
-

-

-

-

De MvT benadrukt het belang van en de onlosmakelijke link tussen de aanpak van
jeugddelinquentie en een breder beleid met betrekking tot minderjarigen. Hierbinnen moeten
ook acties en initiatieven van preventieve aard worden uitgewerkt en aangeboden (MvT, p. 3).
Het voorontwerp realiseert een van de jeugdhulpverlening afgescheiden en onderscheiden
kader in de aanpak van jeugddelinquentie, zo worden jeugdhulpverlening en de reactie op het
jeugddelict duidelijker gepositioneerd. Het duidelijker positioneren impliceert niet dat
jongeren die jeugddelicten plegen geen toegang zouden hebben tot jeugdhulphulpverlening.
Het voorontwerp voorziet een verbinding om toegang tot jeugdhulpverlening voor
minderjarige (vermoedelijke) delictplegers mogelijk te maken. In art. 47 Decreet Integrale
Jeugdhulp wordt een nieuwe ‘derde’ vorderingsgrond ingeschreven. Wanneer er bij een
(vermoedelijke) delictpleger een verontrustende (opvoedings- of leef)situatie aan het licht
komt die ingrijpen vereist, kan door het openbaar ministerie een beroep gedaan worden op
deze nieuwe vorderingsgrond. Jeugdhulpverlening en de reactie op een jeugddelict zijn twee
onderscheiden, maar combineerbare sporen, hetzij gelijktijdig of achtereenvolgend.
Kinderen jonger dan 12 jaar worden niet strafrechtelijk verantwoordelijk geacht. Indien zij
jeugddelicten plegen, dient er te worden gereageerd vanuit een aanbod in het kader van de
jeugdhulp.
Door ‘het werken met voorwaarden’ als reactiemogelijkheid op te nemen, wordt jeugdhulp in
het jeugddelinquentierechtssyteem binnengebracht (MvT, p. 13).
De context of omgeving waarin de minderjarige leeft, wordt regelmatig mee onderzocht resp.
in overweging genomen bij het voorstellen of opleggen van een reactie.

Aanbeveling 8
8.1. Een scheiding tussen jeugdhulpverlening en de aanpak van jeugddelinquentie betekent dat een
reactie op een strafbaar feit (nog) steeds welzijnsgericht moet zijn met oog op (her)opvoeding,
herintegratie en de rehabilitatie. Een scheiding mag bijgevolg niet leiden tot de invoering van een
repressief en leedtoevoegend perspectief, met onder meer ‘koude detentie’ tot gevolg (cf. volwassen
strafrecht).17 Dit uitgangspunt kent zijn grondslag in verscheidene kinderrechten- én
17

Dit uitgangspunt werd ook naar voren geschoven tijdens een workshop op Keki’s Research on Stage in 2015
waar de optie van een mogelijke scheiding van de jeugdhulp- en jeugddelinquentiewegen werd besproken. De
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mensenrechteninstrumenten. Dit algemeen beginsel moet uitdrukkelijk zijn weerslag vinden in het
decreet; hetgeen nu niet het geval is (zie ook 3.3.b. en 3.3.c.).
8.2. Aangezien er nog steeds linken blijven bestaan tussen de aanpak van jeugddelinquentie en
jeugdhulpverlening (cf. ‘combineerbare sporen’) moet extra aandacht voor de rechtswaarborgen van
jongeren, met in het bijzonder de rol en positie van de jongere, transparantie, duidelijkheid en
consistentie, in het decreet worden ingeschreven. Een van de randvoorwaarden om
verantwoordelijkheden op te nemen is dat kinderen en jongeren weten in welke procedure ze zitten
en waarom, waar ze aan toe zijn, wat er van hen verwacht wordt (kan worden) en welke invloed ze
zelf kunnen en mogen hebben.
8.3. Jeugdhulpverlening is gestoeld op principes van vrijwilligheid en participatie van de jongere. Deze
principes moeten gewaarborgd en gerespecteerd blijven, ook indien hulpverlening als een voorwaarde
kan worden opgelegd of als vorderingsgrond wordt geïntroduceerd.
8.4. De verantwoordelijkheid van de jongere als uitgangspunt nemen waarbij ook rekening wordt
gehouden met zijn context, kan maar pas vorm aannemen en een antwoord bieden op de aanpak van
jeugddelinquentie als dit de individuele benadering overstijgt en expliciet(er) geplaatst wordt binnen
de nationale (regionale) ontwikkelingen. Dit impliceert dat niet enkel de ouders en/of
opvoedingsverantwoordelijken de context van een jongere vormen en een rol te vervullen hebben
resp.
op
hun
verantwoordelijkheden
aangesproken
kunnen
worden.
Een
jeugddelinquentierechtssysteem kan niet beschouwd worden als een geïsoleerd eiland binnen de
samenleving. De context van de jongere wordt evenzeer gevormd door de socio-economische
levensstandaard, de gezondheidszorg, het onderwijs, de vrije tijd, de buurt… Ook hier moet een
volwaardig jeugddelinquentierechtssysteem aandacht voor hebben. Elk van deze contexten dragen
eveneens een verantwoordelijkheid en dienen mee in rekenschap te worden gebracht voor het
welslagen van de aanpak van en reageren op jeugddelinquentie. Hierbij spelen preventieve acties en
maatregelen, die de loutere focus op jeugddelinquentie overstijgen, een verbindende rol.

3.4.

Vereisten van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind

Op basis van de drie door België, mede door Vlaanderen opgemaakte, landenrapporten, spoort het
VN-Comité voor de Rechten van het Kind (hierna: CRK) België aan om werk te maken van een meer
holistische benadering voor de aanpak van en het omgaan met jeugddelinquentie.

deelnemers kwamen uit verscheidenheid van professionele contexten (beleid, academische wereld,
jeugdhulporganisaties, koepelverenigingen, bemiddelingsdiensten…). Voor een weergave van de samenvatting
van de workshop ‘Als het kompas alle kanten uitdraait’ (gebaseerd op het doctoraatsonderzoek van dr. Eef
Goedseels):
http://www.keki.be/sites/default/files/RoSt_2015%20Als%20het%20kompas%20alle%20kanten%20uitdraait.%
20Verslag%20werkgroep%20Eef%20Goedseels.pdf en
http://www.keki.be/sites/default/files/RoSt_2015%20Als%20het%20kompas%20alle%20kanten%20uitdraait.%
20Verslag%20werkgroep%20Eef%20Goedseels.pdf.
Meer info over de Research on stage 2015 ‘Op weg met VOS en MOF. Inzichten uit onderzoek over jeugdhulp en
jeugddelinquentie voor beleid en praktijk’: http://www.keki.be/nl/research-stage (naar beneden scrollen tot aan
Research on Stage.
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Volgend overzicht geeft weer in welke mate Vlaanderen via het Voorontwerp Decr. JDR op de
bemerkingen een antwoord geeft:
-

Het jeugddelinquentierechtssyteem moet van toepassing zijn op alle jongeren tot minstens 18
jaar
Vlaanderen beantwoordt hieraan maar gedeeltelijk. Het behoudt immers de mogelijkheid van
uithandengeving, die mogelijk is voor een jongeren vanaf 16 jaar. Het zet zo het Belgisch beleid verder
van de onttrekking van een aantal jongeren aan een holistisch jeugddelinquentierechtssysteem.

- in overeenstemming zijn met de internationale kinder- en mensenrechteninstrumenten
De bovenstaande analyse toont aan dat de structuur en principes van internationale kinder- en
mensenrechteninstrumenten werden gevolgd bij de opmaak van een Vlaams Voorontwerp Decr. JDR,
maar dat de uitwerking ervan in regelgeving onvoldoende of op sommige vlakken onbestaande is. Veel
zal ook afhangen van de effectieve waarmaking ervan in de realiteit (van law in books naar law in
practice).

- eveneens een preventiebeleid bevatten
Het principe van een preventiebeleid staat in het decreet ingeschreven. Een verdere uitwerking ervan
is niet terug te vinden zodat er geen zicht is op hoe hieraan verder vorm wordt gegeven. Noch is het
duidelijk of dit beleid al dan niet integraal deel zal uitmaken van het jeugddelinquentierechtssysteem.

de uithandengeving afschaffen
Vlaanderen doet dit niet, maar zet het Belgisch beleid van uithandengeving, mits enkele aanpassingen,
verder.

-

meer voorzien in een aanbod van buitengerechtelijke en gerechtelijke afhandelingen die een
alternatief bieden voor vrijheidsberovende interventies, zodat de vrijheidsberoving zowel in de
voorlopige als in de definitieve fase van het proces een uiterste maatregel is en dit voor de kortst
mogelijke duur
Vlaanderen zet in op een aanbod van buitengerechtelijke en gerechtelijke afhandelingen.
Vrijheidsberoving wordt beschouwd als een ultimum remedium. Bovenstaande analyse plaatst wel
enkele belangrijke kanttekeningen bij de wijze waarop aan vrijheidsberoving vorm wordt gegeven, de
mate waarin vrijheidsberoving effectief het ultimum remedium is… (zie in het bijzonder 3.3.c.). Hieraan
moet gevolg worden gegeven, wil Vlaanderen voldoen aan de door het CRK gestelde vereiste.

-

het detentiebeleid terugschroeven. Vrijheidsberoving als uiterste maatregel en voor de kortst
mogelijke duur is een basisprincipe
Deze vereiste hangt onlosmakelijk samen met de vorige. De invoering van verscheidene wijzen van
plaatsing (al dan gesloten, oriëntatie, behandeling, zorg, plaatsing voor max. 7 jaar…) in een
verscheidenheid van omstandigheden, met soms een vaagheid aan criteria, doet vragen rijzen of
Vlaanderen het detentiebeleid niet eerder verfijnt, versterkt en het een meer prominente plaats als
reactie laat innemen. Bovendien bestaat een beleid niet enkel uit reglementering. Het vereist
eveneens dat Vlaanderen tijd, middelen en ruimte vrijmaakt om regelgeving op voldoende en
afdoende wijze in praktijk om te zetten, met waar nodig een daadkrachtige mentaliteitswijziging.
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-

erover waken dat plaatsing in gesloten detentiecentra effectief als uiterste maatregel wordt
gehanteerd voor een zo kort mogelijke duur, met waarborgen van een eerlijk proces en waarbij de
minderjarige gescheiden blijft van volwassen gedetineerden
Of Vlaanderen hieraan zal voldoen, hangt onlosmakelijk samen met de opmerkingen bij de twee
voorafgaande bemerkingen.

de isolering in Everberg (ruimer: detentiecentra) afschaffen
Hierover is niets in het Vlaams Voorontwerp Decr. JDR terug te vinden.

-

plaatsingen in instellingen dichter bij huis organiseren die bovendien beter bereikbaar zijn via het
openbaar vervoer
Vlaanderen bepaalt in art. 25 van het Voorontwerp Decr. JDR dat de uitvoering van de door de
jeugdrechter opgelegde maatregelen tijdens de voorlopige fase moet plaats vinden zo dicht mogelijk
bij de verblijfplaats van de jongere of van zijn ouders, de wettelijke vertegenwoordigers of de
opvoedingsverantwoordelijken.
Voor wat betreft de reacties (fase ten gronde) wordt hieromtrent in het Voorontwerp niets
opgenomen.
Bijgevolg komt Vlaanderen maar deels tegemoet aan deze vereiste.

-

juridische en andere passende bijstand voor de minderjarige delinquent in alle fasen van de
procedure organiseren, respecteren en waarborgen
In haar Memorie van Toelichting stelt Vlaanderen dat ze gespecialiseerde juridische bijstand voor alle
jongeren in elke stap van het traject van reageren op een jeugddelict onvoorwaardelijk wil garanderen
(MvT, p. 19).
Tijdens de fase van de gerechtelijke afhandeling wordt steeds voorzien in de bijstand van een advocaat
(art. 14, §1, 2de lid Voorontwerp Decr. JDR). Wanneer de jongere geen advocaat heeft, wordt hem/haar
ambtshalve een toegewezen.
Evenwel, in de fase van de buitengerechtelijke afhandeling wordt bijstand niet steeds gewaarborgd.
Slechts bij enkele binnen de bredere waaier van reactiemogelijkheden waarover de procureur des
Konings beschikt, is in bijstand van een advocaat voorzien, m.n. sepot onder voorwaarden (art. 10),
bemiddeling (art. 11) en positief project (art. 12). De buitengerechtelijke afhandeling maakt integraal
deel uit van het jeugddelinquentrecht en dus ook in deze fase moet steeds in juridische en andere
passende bijstand worden voorzien.
Ondanks haar voornemen, komt Vlaanderen dus maar deels tegemoet aan deze vereiste.

voorzien in zelfstandige rechtsingang voor de minderjarige, met bijstand van een jeugdadvocaat
Het Openbaar Ministerie behoudt zijn vorderingsmonopolie (art. 13 Voorontwerp Decr. JDR).

-

een voldoende, actueel, nauwkeurig en gecoördineerd dataverzamelingsbeleid uitwerken en
uitvoeren, en ten slotte
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In de Memorie van Toelichting wordt omstandig de invoering van het principe van evidence based
werken toegelicht, waarbij dataverzameling een belangrijk gegeven is (MvT, p. 8-9). Buiten een
verwijzing naar het principe van het zich enerzijds laten leiden door kennis en inzichten uit
wetenschappelijk onderzoek en praktijken (art. 3, §3, 7°) en een evaluatie na drie jaar toepassing (art.
40) anderzijds is er geen verdere uitwerking in het decreet hoe Vlaanderen aan haar
dataverzamelingsbeleid vorm geeft.
Bovendien is het opvallend dat een dataverzamelingsbeleid voornamelijk wordt ingevuld vanuit
‘effectiviteit’, recidivevermindering’, ‘effectief ingrijpen’, ‘gunstig afsluiten van de opgelegde
reactie’….
Principes van what works en evidence based werken verdienen zeker hun plaats in een
dataverzamelingsbeleid. Het mag echter niet enkel hieruit bestaan. Dit zou immers een (te) enge focus
zijn op het omgaan met jeugdcriminaliteit, het reduceert delinquentie tot individuele
verantwoordelijkheid en gaat bovendien voorbij aan de realiteit van de samenleving.
Wil Vlaanderen echt werk maken van de aanpak van jeugddelinquentie moet dataverzameling ook
onderzoek naar de aard, de omvang en de evolutie van jeugddelinquentie toelaten. Een
dataverzameling moet inzicht verschaffen in de recente trends, problemen en oorzaken van
(jeugd)criminaliteit. Hierbij moet ook aandacht uitgaan naar discriminatie, herintegratie en recidive.
Jeugddelinquentie dient dus te worden geplaatst in een breder kader, waarbinnen, buiten het individu,
ook andere personen, instanties, organen… verantwoordelijkheid dragen en moeten opnemen.

-

het systeem van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) binnen het comprehensief
jeugddelinquentierechtssysteem organiseren en de verenigbaarheid van het systeem van de GAS
toetsen aan de kinderrechten
Het systeem van de GAS is met de zesde Staatshervorming niet mee overgeheveld naar Vlaanderen.
Dit betekent echter niet dat Vlaanderen binnen haar bevoegdheden niet naar wegen kan zoeken die
het jeugddelinquentierecht en de GAS meer op elkaar kan doen aansluiten.

Aanbeveling 9
9.1. Het Kenniscentrum Kinderrechten is de Vlaamse Regering erkentelijk dat ze op een aantal vlakken
een regelgevend antwoord heeft geformuleerd op de, soms herhaalde, opmerkingen van het CRK op
de Belgische landenrapporten over de naleving van het Kinderrechtenverdrag.
9.2. Wil Vlaanderen echter op een wijze met jeugddelinquentie omgaan die de juridische én
maatschappelijke betekenis van kinder- en mensenrechten waarborgt, dient het volledig gevolg geven
aan de door het CRK geformuleerde opmerkingen resp. aanbevelingen.
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4. Besluit
Het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) stelt vast dat Vlaanderen in het voorontwerp van decreet
jeugddelinquentierecht kinderrechten, die vaak maar niet steeds dwingend van aard zijn, in algemene
lijnen heeft gewaarborgd en gerespecteerd.
Evenwel merkt KeKi op dat in het Voorontwerp niet op consequente wijze naar het kinderrechtenkader
wordt verwezen. Evenmin worden de kinderrechtelijke verplichtingen volwaardig verwerkt of
uitgewerkt.
Nochtans maken kinder- en mensenrechten, met het Kinderrechtenverdrag bij uitstek, deel uit van het
hard law en soft law-instrumentarium waartoe Vlaanderen zich gehouden heeft dit te respecteren en
waarvan de naleving ook (inter)nationaal rechterlijk getoetst kan worden.
Indien Vlaanderen zijn (inter)nationale engagementen wil waarmaken en een effectief,
allesomvattend en respectvol beleid inzake het omgaan met jeugddelinquentie wil voeren, KeKi
adviseert Vlaanderen om de hierboven uiteengezette aanbevelingen ter harte te nemen en te
verwerken in het toekomstige Vlaamse Jeugddelinquentiedecreet.
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