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 kader (Kenniscentrum Kinderrechten5 en Instituut voor Sociaal
Recht, KU Leuven6)
De auteurs schreven een relevant kader vanuit een kinderrechtenbril op
jeugddelinquentie. Promotor: Prof. Dr. Johan Put
(5) Jeugdrechtsystemen in vergelijking (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 2015.7
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 betekenis voor de aanpak van jeugddelinquentie. Het
1

Het rapport kan je hier lezen: http://www.keki.be/sites/default/files/Omgevingsanalyse_Volledig%20rapport.pdf

2

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

http://www.keki.be/

6

https://www.law.kuleuven.be/isr
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/nieuws/2015/10/14/traject-jeugdrecht/

7

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 nietbindende 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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INLEIDING
Dit onderdeel behandelt het kinderrechtelijk kader dat relevant is voor de preventie, omschrijving en
aanpak van jeugddelinquentie. Eerst wordt een schets gegeven van de bestaande instrumenten en hun
juridische waarde. Daarna volgt een overzicht van de inhoud ervan, geordend volgens de thema's uit
de voor het hele onderzoek gehanteerde matrix.

1. ALGEMENE SCHETS8
Moderne jeugdrechtsystemen moeten in hun functioneren en ontwikkeling rekening houden met een
mensen- en kinderrechtelijk kader, dat de laatste decennia steeds omvattender is geworden. Ook op
het gebied van de omschrijving, preventie en aanpak van jeugddelinquentie bestaat er momenteel een
waar kinderrechtelijk corpus. Hiertoe behoren zowel specifieke kinderrechteninstrumenten, als
algemene mensenrechteninstrumenten die eveneens van toepassing zijn op minderjarigen.
De bijlage bij dit rapport geeft een overzicht van alle instrumenten die relevant kunnen zijn voor
jeugddelinquentierechtsystemen. Daaruit blijkt dat het om heel diverse instrumenten gaat, zowel wat
betreft (1) de instantie waarvan ze afkomstig zijn als (2) de aard ervan, in die mate dat het niet
eenvoudig is te ‘navigeren’ in dit gefragmenteerd labyrint (Hespel, Put en Rom 2012).
(1) Diverse instanties op verschillende niveaus hebben mensen- en kinderrechteninstrumenten
gecreëerd. De belangrijkste daarvan zijn de Verenigde Naties, de Raad van Europa en – in mindere
mate, althans wat het jeugddelinquentierecht betreft – de Europese Unie.9
(2) Onder deze instrumenten is een juridisch belangrijk onderscheid te maken naargelang van hun aard
en ‘bindingskracht’. Het belangrijkste juridische onderscheid is dat tussen (a) hard law en (b) soft law;
(c) daarnaast hebben de instrumenten een beleidsmatige en pedagogische invloed.
(a) Verdragen zijn bindend voor de lidstaten die deze hebben geratificeerd.10 Wat de Europese Unie
betreft zijn nog twee typische bindende instrumenten te vermelden: verordeningen en richtlijnen (art.
288 VWEU11). Verordeningen zijn verbindend en rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten. Richtlijnen
zijn verbindend t.a.v. het te bereiken resultaat, maar de lidstaten moeten deze omzetten in het intern
recht en kiezen daarbij zelf de vorm en middelen om dat resultaat te bereiken.
Deze instrumenten zijn in elk geval bindend voor de lidstaten (België in al zijn onderdelen). In een
aantal gevallen is hun doorwerking nog sterker, nl. indien particulieren de bepalingen van deze
instrumenten rechtstreeks kunnen inroepen voor de nationale rechter. Verdragsbepalingen met
dergelijke ‘directe werking’ hebben voorrang op het nationale recht: een daarmee strijdige
internrechtelijke norm moet buiten toepassing worden gelaten, zelfs als deze van een latere datum
is.12 Directe werking geldt in elk geval voor EU-Verordeningen, en voor die verdragsbepalingen

8

Dit onderdeel is een ingekorte, anders gestructureerde en aangevulde versie van het Deel ‘Internationaal en
grondwettelijk kader’ uit J. PUT, Handboek Jeugdbeschermingsrecht, Brugge, die Keure, 2015, 51-101. Die bron
kan worden geraadpleegd voor meer toelichting en verwijzingen.
9
Ook art. 22bis van de Grondwet bevat ‘kinderrechten’, die evenwel niet specifiek jeugddelinquentie betreffen.
10
Zie overigens art. 4 Kinderrechtenverdrag, dat de lidstaten verplicht om alle nodige wettelijke, bestuurlijke en
andere maatregelen te nemen om de erkende rechten in dit verdrag te verwezenlijken. Hiermee verwijst het
verdrag naar de zogenaamde ‘middellijke werking’, waarmee bedoeld wordt dat de nationale overheden het
Kinderrechtenverdrag moeten omzetten in beleid en regelgeving.
11
Verdrag 25 maart 1957 betreffende de werking van de Europese Unie, Pb.C. 83, 30 maart 2010, err. Pb.C. 181,
6 juli 2010.
12
Cass. 27 mei 1971, JT 1971, 460, concl. GANSHOF VAN DER MEERSCH (het zgn. Smeerkaasarrest).
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waarvoor de Belgische rechtspraak dat heeft aanvaard. Dit is bv. het geval voor het hele EVRM13 en
zijn aanvullende protocollen; voor het Kinderrechtenverdrag14 is dat slechts gedeeltelijk het geval.
De meeste verdragen hebben een eigen toezichtsmechanisme en toezichtsorgaan in het leven
geroepen. Deze mechanismen kunnen erg verschillen naar werking, bindende kracht en gezag. Voor
het jeugddelinquentierecht zijn vooral de twee volgende instanties van belang.15
- Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), dat toezicht uitoefent op de naleving van
het EVRM.16 De rechtspraak van het Europees Hof wordt als een inherent onderdeel van de
desbetreffende bepaling in het EVRM beschouwd (Wouters en Van Eeckhoutte 2006:23-24). Een
aantal arresten is mede richtinggevend voor het beleid en de toepassing van het
jeugddelinquentierecht. Belangrijke arresten van het EHRM inzake jeugddelinquentie17 zijn o.m.
Tyrer18, Bouamar (voorlopig het enige arrest tegen België inzake jeugddelinquentie)19, Hauschildt20,
Nortier21, Hussain22, Singh23, Assenov24, de ‘Bulger-case’ (T. en V.)25, Koniarska26, D.G.27, Anguelova28,

13

Verdrag (Raad van Europa) 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, BS 19 augustus 1955, err. BS 29 juni 1961. Zie bv. Cass. 30 september 2011, AR C.10.0619.F.
14
Verdrag (Verenigde Naties) 20 november 1989 inzake de rechten van het kind, BS 17 januari 1992. Directe
werking is door het Hof van Cassatie aanvaard voor art. 9, lid 2 en art. 16, maar niet voor art. 3, 4, 7, 12 en 25.
15
Zie daarnaast o.a.
- het Europees Comité voor Sociale Rechten, dat toezicht houdt op het (herziene) Europees Sociaal Handvest en
dat België veroordeelde voor het ontbreken van een wettelijk verbod op lijfstraffen (ECSR 7 december 2004,
OMCT v. België, nr. 21/2003; ECSR 20 januari 2015, APPROACH v. België, nr. 98/2013;
- het European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
(CPT), dat toezicht houdt op het Europees Verdrag ter Voorkoming van Foltering en Onmenselijke of
Vernederende Behandeling of Bestraffing. Het CPT bezoekt plaatsen waar mensen van hun vrijheid beroofd zijn
en formuleert op basis daarvan aanbevelingen aan de regering van het land in kwestie. In het verleden bezocht
het CPT de Institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ) van Braine-le-Château (de tegenhanger van de
Vlaamse
gemeenschapsinstelling)
en
de
detentiecentra
Everberg
en
Saint-Hubert
(zie
www.cpt.coe.int/fr/etats/bel.htm).
16
Daarnaast bestaat er ook nog een ‘statenklachtrecht’ (art. 33 EVRM) en een rapportageprocedure (art. 52
EVRM). Beide worden in de praktijk (nog) weinig gebruikt.
17
Deze arresten betroffen steeds minderjarigen. Vanzelfsprekend is de algemene rechtspraak van het EHRM,
ook als deze volwassenen betreft, evenzeer van belang voor de interpretatie en toepassing op minderjarigen van
de relevante bepalingen van het EVRM.
18
EHRM 25 april 1978, Tyrer v. Verenigd Koninkrijk.
19
EHRM 29 februari 1988, Bouamar v. België.
20
EHRM 24 mei 1989, Hauschildt v. Denemarken.
21
EHRM 24 augustus 1993, Nortier v. Nederland.
22
EHRM 21 februari 1996, Hussain v. Verenigd Koninkrijk.
23
EHRM 21 februari 1996, Singh v. Verenigd Koninkrijk.
24
EHRM 28 oktober 1998, Assenov e.a. v. Bulgarije.
25
EHRM 16 december 1999, T. v. Verenigd Koninkrijk; EHRM 16 december 1999, V. v. Verenigd Koninkrijk.
26
EHRM 12 oktober 2000, Koniarska v. Verenigd Koninkrijk (beslissing over ontvankelijkheid).
27
EHRM 16 augustus 2002, D.G. v. Ierland.
28
EHRM 13 juni 2002, Anguelova v. Bulgarije.
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Rivas29, S.C.30, Selçuk31, Koṣti32, Onay33, Nart34, Maslov35, Salduz36, S. en Marper37, Panovits38, Güveç39,
W.40, Adamkiewicz41, Martin42, Blokhin43 en Grabowski44.
- Het Comité voor de Rechten van het Kind (CRK) dat de (in principe vijfjaarlijkse) rapporten van de
lidstaten behandelt en daarover slotopmerkingen (‘concluding observations’) formuleert. Voor België
zijn reeds drie rapporten beschikbaar (1995, 2002 en 2010).45 Daarnaast formuleert het CRK regelmatig
‘algemene commentaren’ (‘general comments’) over een specifiek onderwerp. Deze commentaren zijn
gezaghebbende interpretaties van bepalingen uit het Kinderrechtenverdrag en moeten de
implementatie ervan bevorderen en staten helpen in het nakomen van hun
rapportageverplichtingen.46 Specifiek over jeugddelinquentierecht is General Comment 10 over
‘Children’s rights in Juvenile Justice’47 van groot belang. Sinds 14 april 201448 is ook het Derde
Facultatief Protocol van 19 december 201149 in werking, dat voorziet in een klachtenprocedure voor
het Kinderrechtenverdrag, zowel voor individuen als interstatelijk.
(b) Andersoortige instrumenten behoren tot de zgn. soft law. Het gaat hier om aanbevelingen,
resoluties, (algemene) commentaren, rapporten, verklaringen, (slot)opmerkingen, suggesties,
politieke akkoorden… Deze instrumenten zijn niet juridisch bindend voor de lidstaten waartoe ze zich
richten, hebben geen voorrang op het intern recht en kunnen niet rechtstreeks worden ingeroepen
voor de rechter. Wel kunnen ze worden aangewend om verdragsbepalingen of interne normen te
interpreteren.
(c) Naast hun juridische betekenis (al dan niet bindend karakter en directe werking), hebben
kinderrechteninstrumenten een beleidsmatige en pedagogische betekenis. Zij kunnen dienstig zijn bij
de vorming en evaluatie van beleid, o.a. bij het ontwerpen van nieuwe wetgeving en keuzes die bij die
gelegenheid moeten worden gemaakt. NGO’s en belangengroepen gebruiken de internationale
instrumenten ook vaak als hefboom in hun lobbywerk. Op praktijkniveau kunnen kinderrechten als
startpunt dienen voor een dialoog tussen kind, ouder en hulpverlener, waarbij het kind wordt aanvaard
als medeactor in de discussie over zijn/haar ‘best interests’.

29

EHRM 14 april 2004, Rivas v. Frankrijk.
EHRM 15 juni 2004, S.C. v. Verenigd Koninkrijk.
31
EHRM 10 april 2006, Selçuk v. Turkije.
32
EHRM 3 augustus 2007, Koṣti e.a. v. Turkije.
33
EHRM 20 september 2007, Onay v. Turkije.
34
EHRM 6 mei 2008, Nart v. Turkije.
35
EHRM 23 juni 2008, Maslov v. Oostenrijk.
36
EHRM 27 november 2008, Salduz v. Turkije.
37
EHRM 4 december 2008, S. en Marper v. Verenigd Koninkrijk.
38
EHRM 11 december 2008, Panovits v. Cyprus.
39
EHRM 20 januari 2009, Güveç v. Turkije.
40
EHRM 20 januari 2009, W. v. Nederland (beslissing over ontvankelijkheid).
41
EHRM 4 oktober 2010, Adamkiewicz v. Polen.
42
EHRM 7 oktober 2013, Martin v. Estland.
43
EHRM 14 november 2013, Blokhin v. Rusland.
44
EHRM 30 juni 2015, Grabowski v. Polen.
45
Zie Concluding observations België, 20 juni 1995, CRC/C/15/Add.38; Concluding observations België, 13 juni
2002, CRC/C/15/Add.178; Concluding observations België, 18 juni 2010, CRC/C/BEL/CO/3-4.
46
Art. 73 Provisional Rules of procedure van 11 november 1991, CRC/C/4.
47 OMMITTEE ON THE IGHTS OF THE HILD
C
R
C
, General Comment No. 10 (2007) – Children’s rights in Juvenile Justice,
25 april 2007, CRC/C/GC/10.
48
België ratificeerde het klachtenprotocol op 30 mei 2014, waarop het op 30 augustus in werking trad.
49
Facultatief Protocol inzake een mededelingsprocedure bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind,
aangenomen in New York op 19 december 2011 en ondertekend te Genève op 28 februari 2012, goedgekeurd
bij (o.a.) Decr.Vl. 14 december 2012, BS 25 januari 2013 en Wet 21 februari 2014, BS 20 augustus 2014.
30
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2. SELECTIE VAN KINDERRECHTENINSTRUMENTEN
In dit onderdeel worden de belangrijkste relevante kinderrechteninstrumenten inhoudelijk
geanalyseerd, overeenkomstig de voor dit onderzoek gehanteerde matrix. Gezien de beperkte
onderzoekstijd en de veelheid aan potentieel relevante instrumenten, is het noodzakelijk een selectie
te maken in het kinderrechteninstrumentarium. Deze selectie is bepaald door de focus van deze
omgevingsanalyse, namelijk het ontwerpen van een vernieuwd systeem inzake de aanpak van
jeugddelinquentie.
Concrete selectiecriteria zijn:
positieve criteria (deze hoeven niet noodzakelijk cumulatief aanwezig te zijn): 1° de bindende aard
van het instrument; 2° het specifieke personele toepassingsgebied (minderjarigen); 3° het
specifieke materiële toepassingsgebied (jeugddelinquentie); 4° de ‘inhoudelijke’ of substantiële
aard van de bepalingen; 5° het belang van de bepalingen voor ‘systeemkeuzes’ (en de
inpasbaarheid ervan in de onderzoeksmatrix);
negatieve criteria (deze zijn niet per se ‘excluderend’): 1° de niet-bindende aard van het
instrument; 2° het algemene personele toepassingsgebied (meerderjarigen en minderjarigen); 3°
het algemene materiële toepassingsgebied (kinderrechten in het algemeen); 4° bepalingen die
(enkel) betrekking hebben op (algemene) preventie; 5° bepalingen die (enkel) betrekking hebben
op procedure; 6° bepalingen die (enkel) betrekking hebben op de uitvoering van maatregelen.
Op basis van deze criteria zijn de volgende 7 instrumenten ‘prioritair’ geselecteerd – deze vormen dan
ook de hoofdbrok van de verdere analyse:
Verenigde Naties:
1° Kinderrechtenverdrag (met inbegrip van de concluding observations betreffende België)
2° Beijing Rules (1985)
3° Havana Rules (1990)
4° Tokyo Rules (1990)
5° General Comment n° 10 (2007)
Raad van Europa:
6° EVRM (Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden (met inbegrip van de rechtspraak van het EHRM betreffende jeugddelinquentie)
7° European Rules for Juvenile Offenders (2008)
De uitwerking en de implementatie van een jeugd(delinquentie)rechtssysteem op Vlaams niveau moet
rekening houden met het geheel van kinderrechteninstrumenten (zie overzichtstabel); om redenen
van haalbaarheid gaat deze analyse enkel dieper in op de zeven prioritaire instrumenten.
Het onderscheid tussen juridisch bindende teksten (hard law) en niet juridische bindende teksten (soft
law) wordt visueel ingewerkt door het gebruik van een lichtere, grijze druk voor de niet-bindende
teksten. Van de geselecteerde instrumenten zijn enkel het Kinderrechtenverdrag en het EVRM ‘hard
law’.

3. KINDERRECHTELIJKE VEREISTEN VAN JEUGDDELINQUENTIESYSTEMEN
3.1. Toepassingsgebied
3.1.1. (Jeugd)delinquentie
a.

Begrip
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Het begrip jeugddelinquentie verwijst naar het (nalaten van) handelen waardoor feiten worden
gepleegd die strafbaar zijn gesteld (of waarbij vermoed wordt dat het kind of de jongere dit heeft
gedaan). Bovendien moet het gaan om zaken die op het moment van het plegen of het nalaten van
handelen wettelijk (nationaal of internationaal) als strafbaar werden vastgelegd (art. 37 en 40
Kinderrechtenverdrag; regel 2.2 Beijing Rules; para 1 GC 10; 21.3 ERJ – zie verder 2.2.1.e en 2.3.2.a).
Wat specifiek onder jeugd wordt verstaan komt hieronder in 2.1.2. aan bod.
Het criminaliseren en penaliseren van het (nalaten van) handelingen die eigen zijn aan jong-zijn, bv.
spijbelen, weglopen… (de zogenaamde ‘statusdelicten’) wordt afgekeurd. Er wordt opgeroepen tot
een gelijke behandeling van minderjarigen en meerderjarigen, met name een eenzelfde
strafbaarstelling van (nalaten van) handelen. Statusdelicten vragen eerder beschermingsmaatregelen
voor het kind of de jongere met oog op het aanpakken van de oorzaken voor dit gedrag, met inbegrip
van ondersteuning voor de ouders en/of de opvoedingsverantwoordelijken (para 8-9 GC 10; art. 56
Riyadh Guidelines). Moest er toch sprake zijn van het behoud van statusdelicten dan blijven de
internationale instrumenten hierop van toepassing (zie voor wat betreft de Beijing Rules: regel 3.1).
b.

(Jeugddelinquentie)rechtssysteem
i.

Algemeen

De strafbaarstelling en de onderscheiden fases in gerechtelijke procedures van verdenking, vervolging,
veroordeling en uitvoering van de veroordelingen vallen in beginsel onder het (gemene) strafrecht. De
artikelen 37 (verbod van foltering en andere wrede en onterende behandeling; te respecteren
principes bij wettige vrijheidsberoving) en 40 (aanpak van jeugddelinquentie) van het
Kinderrechtenverdrag bepalen specifieke waarborgen die moeten worden nageleefd wanneer een
minderjarige wordt verdacht, vervolgd of veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten. Hoewel
het niet strijdig is met internationale bepalingen dat een minderjarige delinquent die strafrechtelijk
bekwaam wordt geacht, onder de toepassing van het gemene strafrecht kan vallen (zie hierna 2.1.2.),
wordt op internationaal niveau uitdrukkelijk de optie van een specifiek en comprehensief
jeugd(delinquentie)rechtssysteem naar voren geschoven. Een jeugd(delinquentie)rechtssysteem
onderscheidt zich van het gemene strafrecht doordat het in bijzondere regels voorziet voor kinderen
en jongeren die strafbare feiten hebben gepleegd of hiervan worden verdacht. Het bevat specifieke
procedurele bepalingen als dat het verwijst naar buitengerechtelijke maatregelen voor kinderen en
jongeren (para 3, 31, 33 en 36 GC 10; Beijing Rules; Havana Rules).
ii.

Een eigen en comprehensief jeugd(delinquentie)rechtssysteem

Een comprehensief jeugd(delinquentie)rechtssysteem bevat naast een preventief luik (zie verder),
twee interventiewegen wanneer een kind of jongere verdacht, vervolgd of veroordeeld wordt voor het
plegen van strafbare feiten, met name een buitengerechtelijke en een gerechtelijke afhandeling. De
afhandeling is bij voorkeur gericht op herintegratie en het opnemen van een opbouwende rol in de
samenleving door de betrokkene. Een waaier van interventiemogelijkheden, waarbij
vrijheidsbeneming -onder welke vorm dan ook- enkel als uiterste maategel geldt, moet waarborgen
dat er met de jeugddelinquent op een wijze aangepast aan het welzijn van het kind of de jongere wordt
omgegaan en dat de maatregel in verhouding staat tot de omstandigheden en het gepleegde strafbare
feit (zie verder 2.2.). Welke afhandelingsvorm ook wordt gekozen, de kinderrechten moeten steeds
ten volle worden geëerbiedigd en gewaarborgd (art. 40.3.b en 40.4 Kinderrechtenverdrag; para 22-24
en 26 GC 10; regel 2.3 en 5.1 Beijing Rules; regel 1-3 Havana Rules). Een jeugd(delinquentie)recht dat
onder meer voorziet in een buitengerechtelijke afhandeling (bv. diversie, herstelrecht…) creëert de
mogelijkheid om meer gepaste antwoorden te bieden aan kinderen en jongeren die strafbare feiten
plegen. Dit is niet enkel in het belang van het kind. Ook de belangen van de samenleving worden hierbij
op korte en lange termijn gediend (para 3 GC 10).
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Het jeugd(delinquentie)rechtssysteem houdt rekening met de wenselijkheid van het bevorderen van
de herintegratie en de rehabilitatie van het kind of de jongere en van de aanvaarding door het kind of
de jongere van een opbouwende rol in de samenleving (art. 39 en 40.1 Kinderrechtenverdrag; art. 14
BUPO-Verdrag). Tijdens een procedure wordt rekening gehouden met de leeftijd van het kind of de
jongere en de wenselijkheid van reclassering (art. 40 Kinderrechtenverdrag; art. 14.4 BUPO-Verdrag).
Een eigen jeugd(delinquentie)rechtssysteem beoogt enerzijds het welzijn van het kind of de jongere
die hiermee in aanraking komt, te bevorderen. Anderzijds vormt het proportionaliteitsbeginsel een
leidend beginsel. De reactie op het begane feit moet in verhouding staan tot de ernst van de feiten én
de persoonlijke context van de pleger (regel 5.1 en 17.1.a Beijing Rules; regel 1 Havana Rules; para 71
GC 10; art. 5 ERJ). De opgelegde interventies ten aanzien van kinderen en jongeren die strafbare feiten
plegen net als de implementatie ervan moeten wettelijk geregeld zijn. Leidraad hierbij is sociale
integratie, opvoeding en preventie van recidive (art. 2 ERJ) (zie verder 2.2.1.f).
De ontwikkeling en invoering van dergelijke comprehensief jeugd(delinquentie)rechtssysteem is
gebaseerd op de leidende internationale beginselen, gewaarborgd in de toepasselijke internationale
instrumenten, waaronder het Kinderrechtenverdrag, Beijing Rules, Havana Rules en BUPO-Verdrag
(para 4 en 5 GC 10). Rekening houdend met het een en ondeelbaar karakter50 van het
Kinderrechtenverdrag en de verplichting om het verdrag te effectueren (art. 4 Kinderrechtenverdrag)
moeten niet alleen de verplichtingen die specifiek over jeugddelinquentie gaan (art. 37 en 40
Kinderrechtenverdrag) worden uitgevoerd. Ook de vier algemene beginselen die het CRK uit het
verdrag heeft gedistilleerd, met name art. 2 (non-discriminatie), art. 3 (belang van het kind)51, art. 6
(rechten op leven, overleven en ontwikkeling) en art. 12 (recht om eigen mening kenbaar te maken –
zie verder 2.3.2.c) moeten te allen tijde worden gerespecteerd. Dit geldt eveneens voor alle andere
kinderrechten, waaronder recht op bescherming van het privéleven (art. 16 Kinderrechtenverdrag –
zie verder 2.3.2.l), recht op gezondheid en gezondheidszorg (art. 24 Kinderrechtenverdrag), recht op
onderwijs (art. 28 en 29 Kinderrechtenverdrag), recht op vrije tijd, ontspanning en cultuur (art. 31
Kinderrechtenverdrag) en recht op zorg voor herintegratie (art. 39 Kinderrechtenverdrag).
Er kan bovendien geen sprake zijn van een allesomvattend jeugd(delinquentie)rechtssysteem wanneer
er niet eveneens in een preventief luik is voorzien. Een kind moet kunnen opgroeien in een omgeving
die hem stimuleert, ondersteunt en helpt te ontplooien. Steunfiguren zijn hierbij in de eerste plaats de
ouders. Zij houden rekening met de groeiende en toenemende capaciteiten van het kind. Het is
duidelijk niet in het belang van het kind indien het opgroeit in omstandigheden die een risico inhouden
dat het betrokken wordt bij criminele activiteiten. Om dit te voorkomen dient de overheid de nodige
maatregelen te nemen opdat alle kinderen, zonder enig onderscheid, hun rechten genieten op
bescherming tegen mishandeling en verwaarlozing (art. 19 Kinderrechtenverdrag), de hoogst
mogelijke graad van gezondheid en het recht op toegang tot gezondheidszorg en medische
voorzieningen (art. 24 Kinderrechtenverdrag), een passende levensstandaard (art. 27
Kinderrechtenverdrag), onderwijs (art. 29 en 30 Kinderrechtenverdrag), bescherming tegen
economische en seksuele uitbuiting (art. 32 en 34 Kinderrechtenverdrag) en alle andere diensten die
zorg en bescherming aan kinderen en jongeren bieden (para 16 GC 10; regel 1.3 Beijing Rules).

50

Met name de onderlinge samenhang van de hierin vervatte rechten: E. VERHELLEN, Verdrag inzake de rechten
van het kind. Achtergronden, motieven, strategieën, hoofdlijnen, Leuven, Garant, 2000, 95.
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Zie de studie van het Kenniscentrum Kinderrechten over het belang van het kind waarin (inter)nationale
knelpunten voor een operationalisering van het belang van het kind worden geïdentificeerd en mogelijke
oplossingen worden geformuleerd: H. OP DE BEECK, K. HERBOTS, S. LEMBRECHTS, N. WILLEMS en K. VLIEGHE (2014).
Children’s best interests between theory and practice, a discussion of commonly encountered tensions and
possible solutions based on international best interests practices and policy strategies since 2004, Kenniscentrum
Kinderrechten (eigen uitgave), Gent, 2014, 65p., online raadpleegbaar: http://www.keki.be/nl/onderzoek-enbeleid/het-belang-van-het-kind.
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Het CRK heeft België reeds veelvuldig aangespoord tot een meer holistische benadering van de aanpak
van en het omgaan met jeugddelinquentie. Zo moet het jeugdrecht in overeenstemming zijn met de
internationale kinder- en mensenrechteninstrumenten. Dit betekent dat een comprehensief
jeugdrecht onder meer ook een preventiebeleid bevat, wordt de uithandengeving afgeschaft en moet
er meer aandacht komen voor (al dan niet buitengerechtelijke) maatregelen die er voor zorgen dat
vrijheidsberoving effectief kan worden gehanteerd als een uiterste maatregel voor een zo kort
mogelijke duur (punt 11 CO 1995; CO 31 en 32 CO 2002; punt 82 en 83 CO 2010).
Een jeugd(delinquentie)rechtssysteem staat bovendien niet geïsoleerd. Het maakt integraal deel uit
van het nationaal ontwikkelingsproces dat ieder land doormaakt. Zo zal een comprehensief kader voor
een humanere justitie voor alle kinderen en jongeren moet worden uitgewerkt. Hierin staan zowel de
bescherming van de jongere als het behoud van de orde van de maatschappij centraal (regel 1.4 Beijing
Rules).
3.1.2. Leeftijdsgrenzen
Het Kinderrechtenverdrag is van toepassing op iedere persoon jonger dan 18 jaar, tenzij het land
waartoe de jongere behoort een vroegere meerderjarigheidsgrens hanteert (art. 1
Kinderrechtenverdrag). Tot deze leeftijd geniet iedere jeugdige delinquent zowel de algemene
mensen- en kinderrechten als de specifieke kinderrechten inzake jeugddelinquentie.
Vanaf 18 jaar valt de jeugdige delinquent onder het volwassen(straf)recht en zijn onverkort de
algemene mensenrechten van toepassing, waaronder de voor delinquentie relevante bepalingen in
onder meer het BUPO-Verdrag, het Anti-Folterverdrag, de Detention and Imprisonment Principles en
het EVRM.
a.

Minimumleeftijd van strafrechtelijke verantwoordelijkheid

De ‘minimumleeftijd voor strafrechtelijke verantwoordelijkheid’ moet volgens het CRK als volgt
worden begrepen. Enerzijds betekent dit dat ieder kind dat onder deze leeftijd een strafbaar feit
begaat hiervoor niet verantwoordelijk kan worden gesteld en dus niet mag worden vervolgd in een
strafrechtelijke procedure. Voor deze kinderen kunnen wel speciale beschermingsmaatregelen
worden genomen. Het belang van het kind is hier een leidraad. Anderzijds houdt deze ondergrens in
dat als een persoon van of boven deze minimumleeftijd maar jonger dan 18 jaar, een strafbaar feit
pleegt, hij hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld en vervolgd kan worden via een
strafrechtelijke procedure. Vanaf deze minimumleeftijd kan het (gemene) strafrecht dus van
toepassing zijn, op voorwaarde dat deze in volledige overeenstemming is met de principes en
waarborgen van de kinderrechten, met name het Kinderrechtenverdrag en GC 10 (para 31 en 37 GC
10). Het CRK verdedigt echter het idee dat ieder land voor deze kinderen en jongeren een eigen
jeugd(delinquentie)rechtssysteem, evenzeer in volledige overeenstemming met de kinderrechten,
uitwerkt (para 36-38 GC 10).
Over de minimumleeftijd waaronder kinderen niet in staat worden geacht een strafbaar feit te begaan,
is geen internationale consensus. Het Kinderrechtenverdrag beperkt zich ertoe Lidstaten aan te
bevelen om wettelijk een minimumleeftijd voor strafrechtelijke verantwoordelijkheid vast te leggen
(art. 40.3 Kinderrechtenverdrag). Regel 4 van de Beijing Rules stelt evenmin een leeftijd vast, maar
bepaalt wel dat de minimumleeftijd niet te laag mag liggen en dat er rekening moet worden gehouden
met de emotionele, mentale en intellectuele vaardigheden van de minderjarige. Een te jonge
minimumleeftijd of de afwezigheid van het bepalen van een minimumleeftijd houdt het risico in dat
‘verantwoordelijk’ zijn en houden voor het (nalaten van ) handelen betekenisloos wordt.
Het CRK schuift de leeftijd van 12 jaar als richtsnoer en absolute minimum voor strafrechtelijke
verantwoordelijkheid naar voren. Tegelijkertijd stelt het voor om deze minimumleeftijd naar boven te
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trekken (para 32 GC 10). De Beijing Rules beperken zich tot het oproepen tot een internationale
consensus voor het bepalen van een minimumleeftijd op vlak van strafrechtelijke
verantwoordelijkheid (commentaar bij regel 4 Beijing Rules). Ook de ERJ gaan niet verder dan het
opdragen dat deze leeftijd niet te laag mag liggen en wettelijk bepaald moet zijn (art. 4 ERJ).
Evenmin het EVRM noch haar aanvullende Protocollen bevatten een bepaling die uitdrukkelijk een
minimumleeftijd voor het toekennen van strafrechtelijke verantwoordelijkheid vooropstelt. Het EHRM
meent bovendien dat hieromtrent onder de lidstaten van de Raad van Europa en in de internationale
en Europese instrumenten te weinig consensus heerst om een algemene regel te kunnen afleiden. In
T. v. Verenigd Koninkrijk (16 december 1999, n° 24724/94) en V. v. Verenigd Koninkrijk (16 december
1999, n° 24888/94) (samen beter bekend als de ‘Bulger-case’) oordeelde het Hof daarom dat het
toekennen van strafrechtelijke verantwoordelijkheid aan kinderen van 10 jaar oud op zichzelf geen
schending van artikel 3 EVRM (verbod op foltering en op onmenselijke of vernederende behandeling
of bestraffing) inhoudt, hoewel de meeste lidstaten van de Raad van Europa een hogere
minimumleeftijd vooropstellen.
Wel meent het Hof dat de gemeenrechtelijke strafprocedure in dergelijke gevallen op bepaalde punten
aangepast moet worden aan de leeftijd, de maturiteit en de intellectuele en emotionele capaciteiten
van het kind in kwestie, op straffe van onverenigbaarheid met het recht op een eerlijk proces (artikel
6.1 EVRM). Deze procedurele vereisten worden verder besproken (zie 2.3.2.d.).
b.

Maximumleeftijd voor de toepasselijkheid van een jeugd(delinquentie)recht

De maximumleeftijd voor de toepasselijkheid van een jeugd(delinquentie)rechtssysteem is in beginsel
18 jaar (para 36 GC 10; art. 21.1 ERJ). Dit valt samen met de bovengrens van het persoonlijk
toepassingsgebied van het Kinderrechtenverdrag (art. 1 Kinderrechtenverdrag) en met de definitie van
wat onder ‘jeugd’ moet worden verstaan (regel 11.a Havana Rules).
In de Beijing Rules wordt geen specifieke bovengrens op vlak van leeftijd gehanteerd. De leeftijd van
18 wordt naar voren geschoven maar met de onmiddellijke nuancering dat dit ook hoger kan zijn
(commentaar bij regel 2.2 Beijing Rules).
Aangezien tot de leeftijd van 18 jaar de kinderrechten, en de hierin vervatte specifieke waarborgen
inzake jeugddelinquentie, onverkort van toepassing zijn, wordt een verlaging van de maximumleeftijd
voor de toepasselijkheid van het een jeugd(delinquentie)rechtssysteem waarbij 16- of 17-jarigen
behandeld worden als volwassen delinquenten, afgewezen. Een verhoging van de maximumleeftijd
tot bijvoorbeeld 21 jaar, wordt daarentegen aangemoedigd (para 38 GC 10).
België werd op dit vlak reeds herhaaldelijk door het CRK aangesproken. Het systeem van
uithandengeving dat zijn basis kent in artikel 38 Jeugdwet en voorziet dat jongeren tussen 16 en 18
jaar kunnen worden doorverwezen naar het strafrecht voor volwassenen, roept bij het CRK een
ernstige bezorgdheid op en past niet in de eis van een holistisch en allesomvattend
jeugd(delinquentie)recht, met inbegrip van preventie, dat van toepassing is op alle jongeren tot
minstens 18 jaar. België werd dus herhaald opgeroepen de uithandengeving af te schaffen (punt 11 en
15 CO 1995; punt 4, 31 en 32 CO 2002; punt 8, 82 en 83 CO 2010).
c.

Non-discriminatie

Het gebruik van twee minimumleeftijden of de vaststelling van de maximumleeftijd voor de
toepasselijkheid van het jeugdrechtsysteem lager dan 18 jaar, zoals dit in sommige landen gebeurt,
wordt door het CRK afgekeurd omwille van het inherente risico op discriminatie (para, 30, 37-38 GC
10).
3.2. Mogelijke interventies
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In dit onderdeel komen, naast een toelichting van de internationale bepalingen over mogelijke
interventies, een aantal basisprincipes aan bod die iedere afhandelingsvorm voorafgaat.
3.2.1. Basisprincipes52
a.

Verbod van doodstraf

De doodstraf kan niet worden opgelegd aan een persoon jonger dan 18 jaar (art. 37.a
Kinderrechtenverdrag; art. 6, vijfde lid BUPO-Verdrag; regel 17.2 Beijing Rules).
Artikel 1 van het 13e Aanvullend Protocol bij het EVRM, dat door België geratificeerd werd op 23 juni
2003 en hier sinds 1 oktober 2003 van kracht is, bevat een absoluut verbod op de doodstraf. Artikel 2
van dit Protocol benadrukt dat dit verbod geen afwijking op basis van artikel 15 EVRM toelaat.
b.

Verbod van foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing

Geen enkel kind of jongere die strafbare feiten heeft gepleegd of hiervan verdacht wordt, mag worden
onderworpen aan foltering of aan andere, wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing. (art. 37.a Kinderrechtenverdrag; art. 2 en 16 Anti-Folterverdrag; art. 3 EVRM; regel 17. 3
Beijing Rules; art. 7-8 ERJ).
Foltering is “iedere handeling waardoor opzettelijk hevige pijn of hevig leed, lichamelijk dan wel
geestelijk, wordt toegebracht aan een persoon met zulke oogmerken als om van hem of van een derde
inlichtingen of een bekentenis te verkrijgen, hem te bestraffen voor een handeling die hij of een derde
heeft begaan of waarvan hij of een derde wordt verdacht deze te hebben begaan, of hem of een derde
te intimideren of ergens toe te dwingen dan wel om enigerlei reden gebaseerd op discriminatie van
welke aard ook, wanneer zulke pijn of zulk leed wordt toegebracht door of op aanstichten van dan wel
met de instelling of gedogen van een overheidsfunctionaris of andere persoon die in een officiële
hoedanigheid handelt. Foltering omvat niet pijn of leed slechts voortvloeiend uit, inherent aan of
samenhangend met wettige straffen” (art. 1 Anti-Folterverdrag).
Geen enkele uitzonderlijke omstandigheid noch het bevel van een hoger geplaatste functionaris of een
overheidsinstantie kan worden aangevoerd als een rechtvaardiging voor foltering (art. 2 AntiFolterverdrag).
Het Kinderrechtenverdrag verplicht de staat maatregelen te nemen tegen alle vormen van lichamelijk
of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of geestelijke verwaarlozing of nalatige
behandeling, mishandeling of exploitatie, met inbegrip van seksueel misbruik (art. 19 en 34
Kinderrechtenverdrag). Evenzeer worden alle vormen van uitbuiting verboden (art. 36
Kinderrechtenverdrag). Wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen moeten zo
worden geïnterpreteerd dat het verdrag de grootst mogelijke bescherming tegen misbruik bevat. Zo is
het ontnemen van de zintuigen of het besef van ruimte en tijd verboden. Het CRK zet de staten aan
om maatregelen te nemen om geweld in alle fasen van de keten te voorkomen (para 13 GC 10).
Het EHRM heeft zich in verschillende arresten uitgesproken over de conformiteit van een interventie
ten aanzien van een minderjarige met artikel 3 EVRM. Het Hof benadrukt telkens dat artikel 3 EVRM
“een van de belangrijkste waarden van een democratische samenleving bevat”. Het verbod dat in dit
artikel vervat ligt, is dan ook absoluut: in geen enkel geval kan een schending ervan verantwoord
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Zie voor een uitvoerige analyse van toepasselijke internationale regelgeving: M. ROM, K. HERBOTS en J. PUT, De
rechtspositie van jongeren in detentie in een (inter)nationaal perspectief, Onderzoeksrapport in opdracht van het
Kinderrechtencommissariaat, Instituut voor Sociaal Recht-KU Leuven, 2009, 41-47.
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worden. Dit impliceert wel dat steeds een zekere graad van ernst van lijden of van vernedering vereist
is vooraleer een behandeling of bestraffing als onmenselijk, respectievelijk als vernederend
beschouwd kan worden. De beoordeling hiervan is relatief, en hangt dus steeds af van de concrete
omstandigheden van de zaak.
Zo oordeelde het Hof in Tyrer v. Verenigd Koninkrijk (25 april 1978, n°5856/72) dat het bestraffen van
een minderjarige door middel van stokslagen op zijn ontbloot achterwerk in casu geen onmenselijke
behandeling inhield, maar het beschouwde de straf wel als een vorm van geïnstitutionaliseerd geweld
en een inbreuk op precies datgene dat artikel 3 EVRM in hoofdzaak beoogt te beschermen, i.e. de
waardigheid en fysieke integriteit van de persoon (§33). Door het feit dat de straf bovendien werd
uitgevoerd door mensen met wie de veroordeelde niet vertrouwd was en dat een aanzienlijke tijd
verstreken was sinds zijn veroordeling, waardoor hij ook de mentale last van het anticiperen van de
lijfstraf moest ondergaan, meende Hof dat de straf in kwestie wel degelijk als een vernederende straf
in de zin van artikel 3 EVRM beschouwd moest worden. Het Hof achtte het irrelevant dat de lijfstraf in
kwestie als alternatief voor een detentie-straf werd opgelegd (§34).
Ook bij interventies die de detentie van minderjarigen impliceren moet rekening gehouden worden
met artikel 3 EVRM. Bepaalde detentie-omstandigheden of wijzen van behandeling tijdens de detentie
worden door het EHRM immers beschouwd als een onmenselijke of vernederende behandeling of
bestraffing. Deze problematieken komen later op verschillende plaatsen aan bod.
c.

Verbod van levenslange vrijheidsstraf zonder mogelijkheid tot vervroegde
invrijheidsstelling

Het uitspreken van een levenslange vrijheidsstraf zonder de mogelijkheid tot vervroegde
invrijheidsstelling is verboden voor iedere minderjarige delinquent (art. 37.a Kinderrechtenverdrag).
Ook het EHRM heeft recent geoordeeld dat een levenslange vrijheidsstraf zonder mogelijkheid de
herziening van de straf aan te vragen strijdig is met artikel 3 EVRM (Vinter e.a. v. Verenigd Koninkrijk,
9 juli 2013, n°66069/09, §121). Deze rechtspraak geldt zowel voor meerderjarige als voor minderjarige
veroordeelden.
d.

Vrijheidsberoving, als ultimum remedium en voor de kortst mogelijke duur

Vrijheidsberoving kan als uiterste maatregel en voor de kortst mogelijke duur (art. 37.b.
Kinderrechtenverdrag; regel 1 en 2 Havana Rules; regel 13.1, 17.1 en 19.1 Beijing Rules; art. 10 ERJ). In
de mogelijkheid tot vervroegde invrijheidsstelling moet voorzien zijn (art. 49.2 ERJ).
Van zodra een kind of een jongere van zijn vrijheid wordt beroofd, heeft deze recht op juridische en
andere passende bijstand. De vrijheidsberoving moet kunnen worden betwist voor een rechtbank of
een andere bevoegde, onafhankelijke en onpartijdige autoriteit, waarbij de uitspraak over de
vrijheidsberoving zo snel mogelijk moet gebeuren (art. 37.d Kinderrechtenverdrag en 40.2.ii
Kinderrechtenverdrag – zie verder 2.3.2.f en 2.3.2.g ).
Artikel 5 EVRM bevat het principe van de vrijheid van de persoon, en stelt in zeer strikt te interpreteren
bewoordingen vast in welke gevallen en onder welke voorwaarden vrijheidsberoving per uitzondering
is toegestaan. In verschillende arresten heeft het EHRM de conformiteit van de vrijheidsberoving van
minderjarigen met artikel 5 EVRM beoordeeld, en dit zowel in het kader van de voorlopige hechtenis
als in dat van de detentie-maatregelen. Zo impliceert de rechtspraak inzake artikel 5.3 EVRM dat de
voorlopige hechtenis van minderjarigen steeds een ultimum remedium en van de kortst mogelijke duur
moet zijn. In de zaak Assenov benadrukte het EHRM dat de druk op de overheid om de zaak snel af te
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handelen in het geval van een minderjarige in voorhechtenis nog groter is dan bij volwassenen in
dezelfde situatie.53
Verder zal dieper ingegaan worden over de voorwaarden voor de detentie van minderjarigen (zie
2.2.3.f.).
In zijn Slotbeschouwingen heeft het CRK reeds enkele malen de bezorgdheid geuit dat in België de
vrijheidsberoving zowel in de voorlopige als definitieve fase in het proces, niet als uiterste maatregel
noch voor een zo kort mogelijke duur wordt gehanteerd. Bovendien heeft het CRK de indruk dat België
zelfs opschuift naar een strenger detentiebeleid, aangezien het de detentiecapaciteit in
jeugdvoorzieningen steeg. België wordt dringend verzocht dit basisprincipe te respecteren, te
waarborgen en het detentiebeleid terug te schroeven (punt 32 CO 2002; CO 82 en 83 CO 2010).
e.

Menselijke en wettige behandeling

Ieder kind of jongere die in aanraking komt met het jeugd(delinquentie)rechtssysteem omdat het
verdacht, vervolgd of veroordeeld wordt voor het begaan van strafbare feiten (met inbegrip van de
vrijheidsberoving) moet worden behandeld met menselijkheid en met eerbied voor de mensenrechten
en de waardigheid inherent aan de menselijke persoon. Er moet oog zijn voor de behoeften van de
betrokkene rekening houdend met zijn leeftijd en met de wenselijkheid van het bevorderen van de
herintegratie van het kind of de jongere en van de aanvaarding door het kind of de jongere van een
opbouwende rol in de samenleving (art. 37.c en 40.1 Kinderrechtenverdrag; regel 3, 9 en 12 Havana
Rules; art. 1 ERJ). De autoriteiten moeten de fysieke en psychische integriteit van het kind of de jongere
beschermen en hun welzijn bevorderen (art. 52.1 ERJ).
Een menselijke en wettige behandeling houdt onder meer in dat:
de verdenking, de vervolging, de veroordeling en/of de vrijheidsberoving van een jeugdige
delinquent niet onwettig noch willekeurig mag verlopen. De aanhouding, inhechtenisneming of
gevangenneming van een kind geschiedt overeenkomstig de wet en enkel voor die feiten die op
het moment van het plegen of nalaten verboden zijn volgens het nationale of internationale recht
(art. 37.b en 40.2.a Kinderrechtenverdrag – zie verder 2.3.2a);
het kind of de jongere die verdacht, vervolgd of veroordeeld wordt voor het plegen van strafbare
feiten of van zijn vrijheid beroofd wordt, een aantal rechtswaarborgen geniet (zie verder 2.3.2)
(art. 40.2 Kinderrechtenverdrag);
een kind of jongere die van zijn vrijheid is beroofd, gescheiden van volwassen wordt opgesloten
(art. 37.c. Kinderrechtenverdrag; art. 10.2.b BUPO-Verdrag; regel 13.4 Beijing Rules) tenzij dit
ingaat tegen het belang van het kind of de jongere (art. 37.c Kinderrechtenverdrag).
Ook het EHRM benadrukt dat de detentie van minderjarigen afzonderlijk van volwassenen moet
plaatsvinden.54 De infrastructuur van het detentiecentrum moet aangepast zijn aan de specifieke
noden van kinderen en jongeren. Een gelijkaardige redenering is terug te vinden in enkele
arresten tegen de Belgische Staat die de detentie van minderjarige vreemdelingen in een gesloten
terugkeercentrum betroffen. In Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga v. België beschouwde het
EHRM de detentie van twee maanden van een vijfjarig kind in een centrum dat in feite gericht is
op volwassenen en dat geenszins is aangepast aan de specifieke noden van kinderen en jongeren,
en dit zonder de begeleiding van een ouder of voogd, als een onmenselijke behandeling in de zin
van artikel 3 EVRM, ondanks het feit dat getracht werd het kind de nodige begeleiding en
aandacht te geven. Het Hof stelde uitdrukkelijk dat de extreem kwetsbare positie waarin een
dergelijk kind zich bevindt voorrang heeft op andere overwegingen, zoals het feit dat zij een
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illegale immigrant was.55 Het Hof oordeelde in dezelfde zin in Muskhadzhiyeva e.a. v. België, waar
de kinderen nochtans samen met hun moeder in het centrum verbleven56.
Het ERJ en de Havana Rules hanteren eveneens aparte instellingen als uitgangspunt, maar laten
uitzonderlijk toe dat kinderen en jongeren in instellingen voor volwassenen terecht komen,
bijvoorbeeld wanneer ze tot dezelfde familie behoren (regel 29 Havana Rules). In dit geval moeten
ze apart worden gehuisvest, tenzij dit niet in hun belang zou zijn (art. 59.1 ERJ). Activiteiten
worden in beginsel apart van volwassenen georganiseerd, maar uitzonderingen voor gezamenlijke
activiteiten zijn mogelijk (art. 59.2 ERJ);
een kind of jongere die van zijn vrijheid is beroofd het recht op contact heeft met zijn familie via
correspondentie en bezoeken. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden kan hiervan worden
afgeweken (art. 37.c Kinderrechtenverdrag – zie 2.2.3.f.iii).
f.

Doelstelling van heropvoeding, re-integratie en proportionaliteit

Het jeugd(delinquentie)rechtssysteem houdt rekening met de wenselijkheid van het bevorderen van
de herintegratie en de rehabilitatie van het kind of de jongere en van de aanvaarding door het kind of
de jongere van een opbouwende rol in de samenleving (art. 39 en 40.1 Kinderrechtenverdrag; art. 14
BUPO-Verdrag). Tijdens een procedure wordt rekening gehouden met de leeftijd van het kind of de
jongere en de wenselijkheid van reclassering (art. 40 Kinderrechtenverdrag; art. 14.4 BUPO-Verdrag).
Ter bevordering van de rehabilitatie van het kind of de jongere wordt, tijdens alle fases van het proces,
werk gemaakt van de nodige ondersteuning, waaronder huisvesting, onderwijs, beroepsopleiding en
toeleiding naar de arbeidsmarkt (regel 24.1 Beijing Rules). De opgelegde interventies ten aanzien van
kinderen en jongeren die strafbare feiten plegen net als de implementatie ervan moeten wettelijk
geregeld zijn. Leidraad hierbij is sociale integratie, opvoeding en preventie van recidive (art. 2 ERJ)
Vrijheidsberoving is in de eerste plaats gericht op heropvoeding en reclassering (art. 49.1 ERJ). Jeugdige
delinquenten in detentie worden gescheiden van volwassenen (zie 2.2.1.e.) en ze worden behandeld
aangepast aan hun leeftijd en hun wettelijke status (art. 37.c. Kinderrechtenverdrag; art. 10.2.b BUPOVerdrag; regel 13.4 Beijing Rules; regel 12 Havana Rules).
Eveneens in artikel 5.1.d EVRM wordt de doelstelling van toezicht op de opvoeding als een van de
voorwaarden vooropgesteld opdat de vrijheidsberoving van minderjarigen rechtmatig zou zijn. Het
EHRM heeft meermaals benadrukt dat “opvoeding” in de ruime zin begrepen moet worden en niet
slechts het klassieke ‘schoolse’ aspect behelst; ook andere ouderlijke taken moeten binnen het
opvoedkundig regime waargenomen worden.57 In Bouamar v. België (29 februari 1988, n°9106/80)
benadrukte het Hof bovendien dat een voorlopige bewaringsmaatregel als voorbereiding op een
opvoedkundig regime, die zelf echter geen opvoedkundig karakter heeft, toch beschouwd kan worden
als zijnde “met het doel toe te zien op zijn opvoeding” (§50). In dat geval is wel vereist dat de
bewaringsmaatregel snel overgaat op het opvoedkundig regime.58 Het Hof lijkt echter streng in haar
beoordeling van deze voorlopige bewaringsmaatregelen. Zo veroordeelde het in D.G. v. Ierland de
situatie waarin een minderjarige in juni en juli onderworpen werd aan een dergelijke voorlopige
voorbereidende bewaringsmaatregel, waarna in augustus een plaatsing in een educatieve instelling
plaatsvond die echter al gauw onveilig en ongepast bleek; de jongere werd vervolgens opnieuw
opgenomen in de voorlopige instelling en werd pas in februari opnieuw verplaatst. Een dergelijke
situatie kan niet beschouwd worden als een toegestane voorlopige bewaringsmaatregel.
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Daarnaast, en minstens van gelijke waarde, vormt het proportionaliteitsbeginsel een leidend beginsel.
De reactie op het begane feit moet in verhouding staan tot de ernst van de feiten én de persoonlijke
context van de pleger (regel 5.1 en 17.1.a Beijing Rules; regel 1 Havana Rules; para 71 GC 10; art. 5
ERJ).
3.2.2. Buitengerechtelijke afhandeling
Wanneer dit passend en wenselijk is, moet de reactie op strafbaar gesteld gedrag kunnen worden
afgehandeld buiten de gerechtelijk weg om. Ook hier dienen steeds de kinderrechten (mensenrechten)
en de rechtswaarborgen volledig te worden geëerbiedigd (art. 40.3.b Kinderrechtenverdrag; regel
11.1-11.2 Beijing Rules, para 27 GC 10). Lidstaten worden opgeroepen om te voorzien in dergelijke
buitengerechtelijke
maatregelen
die
integraal
deel
uitmaken
van
het
jeugd(delinquentie)rechtssysteem (para 26 GC 10).
Een buitengerechtelijke afhandeling zou mogelijk moeten zijn zowel voor lichte strafbare feiten of bij
het eerste gepleegde feit (de zgn. ‘first-offenders’) als ruimer. Dergelijke afhandeling vermijdt het risico
van stigmatisatie en is in het belang van de openbare veiligheid. Bovendien kost het de maatschappij
minder (para 24 en 25 GC 10). Welke maatregelen een buitengerechtelijke afhandeling inhoudt, wordt
niet uitdrukkelijk bepaald. Minstens gaat het om positieve maatregelen waarbij beroep wordt gedaan
op een brede waaier van ‘hulpbronnen’, zoals de familie, vrijwilligers, school en andere instellingen en
diensten binnen de samenleving (regel 1.3. Beijing Rules; para 27 GC 10). Bovendien is deze
afhandeling voornamelijk gemeenschapsgeïnspireerd, met maatregelen als gemeenschapsdienst,
toezicht en begeleiding door sociale werkers, probatie-assistenten, herstelrechtelijke initiatieven59
(regel 11.4 Beijing Rules, para 27 GC 10). Voor goede praktijken wordt verwezen naar landen die
hiermee reeds -positieve- ervaringen hebben (para 27 GC 10).
Het CRK tekent in para 27 van zijn GC n. 10 de krijtlijnen uit van dergelijke afhandeling, waarbij het de
eerbiediging van mensenrechten en rechtswaarborgen zoals bepaald in artikel 40
Kinderrechtenverdrag als referentiekader hanteert.
In dit opzicht is diversie (m.n. buitengerechtelijke maatregelen) enkel mogelijk wanneer:
de schuld van het kind of de jongere voor het plegen van een strafbare feit vaststaat, hij of zij vrij
en vrijwillig de verantwoordelijkheid op zich neemt zonder dat hiervoor intimidatie noch dwang
werd gebruikt en dat deze erkenning van schuld niet tegen hem/haar wordt gebruikt in een
volgende gerechtelijke procedure;
het kind of de jongere vrij en vrijwillig schriftelijk toestemt in diversie nadat hij of zij gepaste en
specifieke informatie heeft gekregen over de aard, de inhoud en de duur van de maatregel alsook
over de gevolgen wanneer de maatregel niet tot een goed einde wordt gebracht. Met het oog op
het versterken van de ouderlijke betrokkenheid, kan ook worden vereist dat mede de ouders met
de diversiemaatregel instemmen (regel 11.3 Beijing Rules; regel 3.4 Tokyo Rules). Wanneer de
betrokkene jonger is dan 16 jaar wordt ouderlijke instemming aangeraden;
de situaties waarin beroep kan worden gedaan op diversie wettelijk geregeld zijn net als de
eventuele bevoegdheid van politie, openbaar ministerie of andere besturen om hierin op te
treden (11.2 Beijing Rules). Tegen een beslissing van een van deze instanties moet beroep
mogelijk zijn en dit in het bijzonder om discriminatie te vermijden (11.3 Beijing Rules);
het kind of de jongere recht heeft op juridische of andere gepaste bijstand om onder meer raad
in te winnen over de gepastheid en de wenselijkheid van de door de hiervoor bevoegde overheid
voorgestelde diversiemaatregel of om de mogelijkheid van beroep tegen de maatregelen te
overwegen;
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de beëindiging van de diversiemaatregel in een definitieve afsluiting van de zaak resulteert. Het
dossier kan niet beschouwd worden als een strafdossier noch mag diversie worden beschouwd
als strafrechtelijke veroordeling. Indien er een registratie van het aanbod plaatsvindt, kan hiertoe
enkel toegang verleend worden aan de overheid bevoegd voor het omgaan met
jeugddelinquentie en dit binnen een beperkte periode, bv. binnen het jaar.
3.2.3. Gerechtelijke afhandeling

De gerechtelijke afhandeling van (vermeende) strafbare feiten begaan door kinderen en jongeren
gebeurt voor een rechtbank of een andere bevoegde, onafhankelijke en onpartijdige autoriteit of
juridisch orgaan (art. 40.2.b.iii Kinderrechtenverdrag; regel 14 Beijing Rules; regel 2, 14, 18.a en 20
Havana Rules; para 80-81 GC 10; art. 3 en 108 ERJ – zie verder 2.3.2.g).
a.

Voorstellen van buitengerechtelijke afhandeling

De beslissing om een strafbaar feit voor de rechtbank te brengen, weerhoudt de bevoegde overheid
(in de regel het openbaar ministerie) niet om tijdens de loop van de gerechtelijke procedure een
buitengerechtelijke afhandeling voor te stellen (zie 2.2.2.). De aard en de duur van deze maatregelen
kunnen dwingender van karakter zijn dan wanneer onmiddellijk de weg van buitengerechtelijke
afhandeling wordt gekozen. Juridische en andere gepaste bijstand is verplicht. Het kind of de jongere
moet ervan op de hoogte zijn dat bij het tot een goed einde brengen van de maatregelen, de
strafvordering -volgens het gemene recht resp. jeugd(delinquentie)recht- vervalt.
Ook bij een buitengerechtelijke afhandeling voorgesteld door het openbaar ministerie wanneer reeds
een vervolging is opgestart, gelden voor de betrokkene de mensenrechten en de rechtswaarborgen
zoals bepaald in artikel 40 Kinderrechtenverdrag (zie 2.2.2.) (para 68 en 69 GC 10).
Ook tijdens de fase waarbij de zaak wordt beoordeeld door de rechtbank of een andere bevoegde,
onafhankelijke en onpartijdige autoriteit of juridisch orgaan moet het mogelijk zijn om over te gaan
tot buitengerechtelijke afhandeling (art. 40.3.b Kinderrechtenverdrag; regel 11.2 Beijing Rules).
b.

Beslissen tot niet vervolging of stopzetting

Indien dit geschikt is en aangepast aan het nationaal rechtssysteem, kan de politie, het openbaar
ministerie of een andere dienst die criminele feiten opspoort tot een niet vervolging beslissen. Het
moet hierbij gaan om zaken die geen vervolg vereisen omwille van de bescherming van de
samenleving, verdere criminaliteitspreventie of voor de bevordering van het respect voor het recht en
de rechten van de slachtoffers. Dergelijke beslissing tot niet vervolging moet op uitgewerkte criteria
gebaseerd zijn. Bij minder ernstige feiten kan het openbaar ministerie, indien hij dit geschikt acht,
gepaste ambulante maatregelen opleggen (regel 5 Tokyo Rules).
In tegenstelling tot het volwassenstrafrecht moet in een jeugd(delinquentie)rechtssysteem bovendien
de mogelijkheid bestaan om op elk ogenblik de gerechtelijke procedure af te breken. Nieuwe
omstandigheden kunnen er eventueel toe leiden dat een definitieve stopzetting van de zaak de beste
beslissing is (regel 17.4 Beijing Rules).
c.

Sociaal en persoonlijkheidsonderzoek

Vooraleer de rechtbank of een andere bevoegde, onafhankelijke en onpartijdige autoriteit of juridisch
orgaan een definitieve beslissing uitspreekt, vindt er, tenzij bij licht geachte strafbare feiten, steeds
een sociaal en persoonlijkheidsonderzoek plaats. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een bevoegde
en gemachtigde dienst. De achtergrond, de omstandigheden waarin het kind of de jongere leeft en de
omstandigheden waarin de strafbare feiten zijn begaan, worden in voldoende mate onderzocht. Het
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rapport vormt een objectief en onbevooroordeeld feitenrelaas. Dergelijk onderzoek moet bijdragen
tot een oordeelkundige beslissing (regel 16.1 Beijing Rules; regel 6 Tokyo Rules; art. ERJ).
d. Beginselen
Zonder uitspraak te willen doen vanuit welk model jeugddelinquentie moet worden aangepakt, dient
een rechtbank of een andere bevoegde, onafhankelijke en onpartijdige autoriteit of juridisch orgaan
een aantal leidende beginselen te eerbiedigen. Het gaat hierbij om beginselen die aansluiten op
internationaal aanvaarde beginselen, met name:
het proportionaliteitsbeginsel: de reactie is steeds in verhouding tot de omstandigheden en de
ernst van de feiten, de context en de noden van het betrokken kind of jongere en tot de noden
van de samenleving (regel 5.1 en 17.1.a Beijing Rules; regel 1 Havana Rules; para 71 GC 10; art. 5
ERJ);
het individualiteitsbeginsel: de leeftijd, het fysieke en mentale welzijn, de ontwikkeling,
vaardigheden en persoonlijke omstandigheden van het kind of de jongere moeten door de rechter
in rekening worden gebracht (regel 17.1.d. Beijing Rules; art. 2.3 Tokyo Rules; art. 5 ERJ)
vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen enkel na een zorgvuldige overweging en voor de kortst
mogelijke duur (regel 17.1.b Beijing Rules; regel 1-2 Havana Rules);
vrijheidsberoving is slechts mogelijk bij een zwaar misdrijf met geweldpleging tegen een persoon,
herhaald gepleegde zware misdrijven of wanneer er geen ander passend antwoord mogelijk is
(regel 17.1.c Beijing Rules).
Doodstraf, levenslange opsluiting zonder mogelijkheid tot vervroegde invrijheidsstelling, verplichte
arbeid, foltering, lichamelijk straffen en een onmenselijke en onterende behandeling zijn alleszins
uitgesloten als maatregelen (art. 6.5 BUPO-Verdrag; art. 37.a Kinderrechtenverdrag; art. 2 en 16 AntiFolterverdrag; art. 3 EVRM; para 73 - 77 GC 10; regel 17.2-17.3 Beijing Rules; art. 7-8 ERJ – zie 2.2.1.ab).
Indien een strafmaatregel aan leeftijden gekoppeld is, geldt bij twijfel of onduidelijkheid over de
leeftijd van het kind of de jongere, het voordeel van de twijfel voor de betrokkene (para 72 GC 10).
e.

Discretionaire bevoegdheid

Rekening houdend met de onderscheiden noden van ieder kind of de jongere die in aanraking komt
met het jeugd(delinquentie)rechtssysteem als de brede waaier van mogelijke interventies (zie verder
2.2.2. en 2.2.3.a, b en f) moet in elke fase van het proces gepaste ruimte zijn voor een discretionaire
bevoegdheid bij de autoriteit met wie het kind of de jongere in aanraking komt. Enige controle op deze
discretionaire bevoegdheid via verantwoording en vereisten op vlak van kwalificatie en opleiding moet
mogelijk zijn (regel 6 Beijing Rules; regel 3.3 Tokyo Rules; art. 6 ERJ).
f.

Een ruim pakket van gerechtelijke maatregelen
i.

Algemeen

De mogelijkheid tot het opleggen van maatregelen beperkt zich niet tot de definitieve fase van de
procedure. Integendeel, gedurende de ganse procesfase is interventie mogelijk.
In de lijn met het principe van minimum interventie worden de maatregelen onverwijld uitgevoerd en
duren ze niet langer dan nodig (art. 9 ERJ).
ii.

Ruime keuze uit maatregelen die niet vrijheidsberovend van aard zijn
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Een jeugd(delinquentie)rechtssysteem moet een ruim aanbod van maatregelen bevatten die niet
vrijheidsberovend van aard zijn en die in alle fasen van het proces kunnen worden opgelegd (art. 40.4
Kinderrechtenverdrag; regel 2.3 Tokyo Rules; art. 23.1 ERJ). Deze maatregelen hebben het behoud van
de jongere in zijn omgeving voor ogen. Dit neemt niet weg dat sommige maatregelen
vrijheidsbeperkend van aard kunnen zijn (art. 21.4 ERJ). Deze maatregelen worden opgelegd in
overeenstemming met het principe van minimum interventie (regel 2.6 Tokyo Rules).
Tijdens de onderzoeks- en vervolgingsfase moet er een waaier aan maatregelen bestaan als alternatief
voor een voorlopige hechtenis. Het opzet hierbij is het gebruik van en de toevlucht naar voorlopige
hechtenis te verminderen, zodat voorlopige hechtenis effectief een uiterste maatregel wordt. Het
gebruik van alternatieve maatregelen mag evenwel niet leiden tot ‘net-widening’, waardoor meer
kinderen worden gesanctioneerd die dit anders niet zouden zijn. Mogelijke alternatieven op
vrijheidsberoving zijn ondertoezichtstelling, intensieve zorgen of plaatsing in een gezin of een
opvoedingsvoorziening (para 80 GC 10; regel 13.2 Beijing Rules; regel 17 Havana Rules; regel 6 Tokyo
Rules).
Het maatregelenpakket waaruit kan worden gekozen, is wettelijk bepaald en bevat een
verscheidenheid aan regelingen, ruimer dan enkel vrijheidsberoving. Bij de keuze voor een maatregel
wordt rekening gehouden met de rehabilitatieve noden van de betrokken minderjarige, de
bescherming van de samenleving en de belangen van het slachtoffer. ‘Alternatieve’ gerechtelijke
maatregelen die alleen dan wel gecombineerd kunnen worden opgelegd, zijn onder meer rechterlijke
bevelen voor zorg, begeleiding en toezicht, mondelinge waarschuwing, probatie, adviezen,
jeugdreclassering, pleegzorg, deelname aan groepsoverleg, programma's voor onderwijs en
beroepsopleiding, huisarrest en vele andere alternatieven om institutionele plaatsing zoveel als
mogelijk te vermijden (art. 37.b en 40.4 Kinderrechtenverdrag; para 80 GC 10; regel 18.1 Beijing Rules;
regel 3.1 en 8.2 Tokyo Rules).
Ook tijdens de fase van de uitvoering van de opgelegde beslissing moet de hiertoe bevoegde overheid
beschikken over een keuze uit diverse maatregelen om vrijheidsberoving te vermijden, zo snel mogelijk
de omschakeling van vrijheidsberovende naar niet-vrijheidsberovende maatregelen te kunnen maken
en om de herintegratie van de veroordeelde jeugddelinquent mogelijk te maken. Deze maatregelen
kunnen onder meer bestaan uit verlof, deeltijdse invrijheidsstelling en educatief verlof (regel 9 Tokyo
Rules).
In een aantal internationale instrumenten wordt verder uitvoerig ingegaan op het wettelijk kader, de
voorwaarden voor implementatie, de gevolgen bij niet (volledige) uitvoering, de rol van de vrijwilligers
en de maatschappelijke gedragenheid. Relevante regelgeving zijn in het bijzonder regels 3.1-14.6 en
17-19 Tokyo Rules en art. 23-48.5 ERJ.
Een verdere analyse hiervan gaat echter het bestek van de onderzoekopdracht te buiten.
België wordt door het CRK dringend aangespoord tot het uitbouwen van een comprehensief beleid
inzake maatregelen die geen vrijheidsberovingen inhouden zodat deze laatste interventie effectief als
een uiterste maatregel zou gelden (punt 83 CO 2010).
iii. Vrijheidsberovende maatregelen
Het internationaal kinderrechtelijk kader kent een brede draagwijdte toe aan de term
‘vrijheidsberoving’. Vrijheidsberoving is ‘elke vorm van inhechtenisneming, gevangenneming of
plaatsing van een persoon in een openbare of private instelling die hij niet gemachtigd is op eigen
initiatief te verlaten, bevolen door een gerechtelijke, administratieve of andere autoriteit’ (regel 11.b
Havana Rules).
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De ERJ kennen een gelijkaardige omschrijving: ‘Vrijheidsberoving is elke vorm van plaatsing op grond
van een beslissing van een gerechtelijke of administratieve autoriteit in een instelling die hij niet
gemachtigd is op eigen initiatief te verlaten’ (art. 21.5). Evenwel is de interpretatie daar iets strikter
aangezien zij verwijzen naar instellingen onder controle van publieke autoriteiten (art. 21.6 ERJ).
Vrijheidsberoving verwijst aldus o.m. naar uithuisplaatsing, plaatsing in een open of gesloten
voorziening, voorlopige hechtenis, detentie.
Het kader, uitgetekend in de internationale kinderrechteninstrumenten (waaronder het
Kinderrechtenverdrag, de Havana Rules, regel 13 en 19 Beijing Rules, art. 49-119 ERJ) waarbinnen
residentiële zorg en specifieker vrijheidsberoving van kinderen en jongeren die verdacht, vervolgd of
veroordeeld worden voor het plegen van strafbare feiten, mogelijk is, vormt een verdere uitwerking
van wat reeds algemeen is gewaarborgd in mensenrechteninstrumenten, zoals het BUPO-Verdrag en
het EVRM. Dit kader kwam reeds aan bod onder 2.2.1. Basisprincipes. Het luik over de
rechtswaarbogen wordt in een volgend deel behandeld, onder 2.3. Rechtswaarborgen.
Onder deze hoofding volgen enkele relevante aanvullingen.


Leeftijdsgrenzen specifiek bij vrijheidsberoving

Over de minimumleeftijd waaronder een kind of jongere niet van zijn vrijheid mag worden beroofd,
bestaat geen internationale consensus. De Havana Rules beperken zich tot een verplichting om de
keuze voor een minimumleeftijd bij wet vast te leggen (regel 11.a).


De rechtmatigheid van de vrijheidsberoving

Artikel 5.1 EVRM stelt als essentiële voorwaarde voor de vrijheidsberoving dat deze “rechtmatig” is.
Dit impliceert dat de vrijheidsberoving gebaseerd is op een geldige rechterlijke beslissing. In Grabowski
v. Polen lag de basis van de verlengde hechtenis van een jongen in een rechterlijke beslissing die in
feite louter de doorverwijzing van de zaak naar de correctionele rechtbank betrof, en dit door een
lacune in de relevante wet die immers geen uitdrukkelijke verlenging van het plaatsingsbevel vereiste.
Het EHRM beschouwde een dergelijke hechtenis niet als “rechtmatig” in de zin van artikel 5.1 EVRM.60


Doelstellingen en organisatie van de residentiële zorg61

De geboden zorg in voorzieningen waar kinderen en jongeren verblijven, moet in de eerste plaats
gericht zijn op heropvoeding en reclassering, waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd van de
betrokkene (art. 10 en 14 BUPO-Verdrag; art. 40 Kinderrechtenverdrag). Deze behandeling moet er
toe bijdragen dat de jeugddelinquent terug een volwaardig lid van de samenleving wordt (para 29 GC
10).
In tal van internationale instrumenten wordt dieper ingegaan op de organisatie van de residentiële
zorg (vrijheidsberoving), waaronder administratie, infrastructuur en faciliteiten, omkadering en
vrijetijdsbesteding, bezoekrecht en contact, privacy, inspraak- en klachtrecht, orde-, dwang- en
tuchtmaatregelen, gezondheid, scheiding tussen verschillende categorieën en groepen... (art. 37.c
Kinderrechtenverdrag; art. 10.2.b BUPO-Verdrag; art. 2-3 EVRM; para 85, 88-89 GC 10; regel 13.4, 2629 Beijing Rules; Havana Rules en de ERJ).
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Specifiek voor wat de organisatie van de infrastructuur betreft, stelt het ERJ uitdrukkelijk dat kinderen
en jongeren die strafbare feiten begaan (of hiervan verdacht worden) in welzijnsvoorzieningen kunnen
worden geplaatst. Deze voorzieningen zijn hoofdzakelijk open instellingen. Alleen in uitzonderlijke
situaties en voor een zo kort mogelijke duur, kunnen ze voorzien in een gesloten verblijf (art. 114 ERJ).
Ze moeten bovendien erkend en geregistreerd zijn bij de bevoegde publieke overheden en moeten
zorg verlenen volgens de vereiste nationale standaarden (art. 115 ERJ).
Geesteszieke kinderen en jongeren die in aanraking komen met jeugdcriminaliteit worden behandeld
in voorzieningen gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg (art. 117 ERJ; regel 53 Havana Rules).
Zij moeten daar dezelfde behandeling krijgen en hetzelfde regime ondergaan als andere jongeren in
deze voorziening (art. 117 ERJ). De behandeling is louter gegrond op medische redenen en moet in
overeenstemming zijn met de beginselen van relevante internationale instrumenten (art. 118 ERJ).
Beveiligings- en veiligheidsstandaarden voor deze kinderen en jongeren zijn in de eerste plaats
gebaseerd op medische redenen (art. 119 ERJ).
Ook het EHRM heeft zich meermaals uitgesproken over aspecten die de organisatie van
vrijheidsberoving raken.
Inzake de vereiste van gezondheid heeft het Hof herhaaldelijk gesteld dat artikel 3 EVRM de lidstaten
verplicht zorg te dragen voor het welzijn van gedetineerden, waaronder de verplichting valt de nodige
medische zorgen te verlenen. In Blokhin v. Rusland meende het Hof dat, hoewel een veroordeelde
minderjarige in het jeugddetentiecentrum onder toezicht stond van een pediater en een psycholoog,
het gebrek aan gespecialiseerde medische zorg die beantwoordde aan de zeer specifieke medische
noden van de jongere in kwestie, een onmenselijke en vernederende bestraffing in de zin van artikel
3 EVRM inhield (§95). Ook in Güveç v. Turkije stelde het EHRM vast dat, hoewel de verzoeker duidelijk
ernstige psychologische problemen had, er geen enkele behandeling aangeboden noch toegestaan
werd. Het Hof stelde dat hoewel artikel 3 EVRM de overheid niet verplicht iemand vrij te laten op grond
van gezondheidsproblemen, dit artikel wel een verplichting bevat het fysiek welzijn van gedetineerden
te waarborgen, onder andere door hen de gepaste medische hulp te bieden (§96).
Artikel 2 en artikel 3 EVRM vatten onder meer situaties waarbij personen tijdens een periode van
detentie sterven of verwondingen oplopen. Het EHRM heeft meermaals benadrukt dat personen in
detentie zich in een bijzonder kwetsbare positie bevinden en de Staat verantwoordelijk is voor hun
behandeling tijdens de periode van detentie. Wanneer iemand bij aanvang van de detentie gezond
lijkt maar in de loop van de detentieperiode sterft, rust op de overheid de bewijslast om een
aannemelijke verklaring omtrent zijn/haar dood te geven. Het Hof hanteert hierbij als bewijsstandaard
dat “beyond reasonable doubt”, oftewel boven enige redelijke twijfel, moet worden aangetoond dat
het overlijden te wijten is aan factoren die losstaan van de detentie van de persoon in kwestie.62 Ook
het nalaten (tijdig) medische hulp te verlenen, terwijl het overduidelijk is dat de persoon onder toezicht
nood heeft aan dergelijke hulp en het later overlijden van de persoon hoogstwaarschijnlijk te wijten
was aan het gebrek aan hulp, kan een schending van artikel 2 EVRM impliceren.
Dezelfde redenering wordt gevolgd in de context van artikel 3 EVRM: het EHRM legt bij de overheid de
bewijslast om boven elke redelijke twijfel te weerleggen dat het letsel het gevolg is van het gebruik
van ongeoorloofd geweld ten aanzien van de gedetineerde. Dit geldt dus zowel voor gevallen waarin
de overheid aanvoert dat een letsel buiten de detentie-periode werd opgelopen (zie o.a. Onay v.
Turkije, 20 december 2007, n° 31553/02), maar ook voor situaties waarin de overheid van oordeel is
dat het geweld dat door agenten gebruikt geweld in casu geoorloofd en proportioneel was (zie o.a.
Rivas v. Frankrijk, 1 juli 2004, n° 59584/00). In dat laatste arrest neemt het Hof de minderjarigheid van
het slachtoffer in tweevoudig opzicht in rekening: enerzijds bij de beoordeling van de proportionaliteit
van het gebruikte geweld, waarbij de minderjarigheid een van de elementen is die de proportionaliteit
ontkracht; anderzijds meent het Hof dat het gebruikte geweld, gezien de leeftijd van het slachtoffer,
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bijkomende gevoelens van angst en minderwaardigheid met zich mee heeft gebracht die het fysieke
en mentale lijden dat normaal met dergelijk geweld gepaard gaat nog overstijgt.
Artikel 2 en 3 EVRM bevatten echter niet slechts de negatieve verplichting zich te onthouden van
handelingen die de dood of verwondingen tot gevolg hebben; ze bevatten daarenboven de positieve
verplichting een effectief en grondig onderzoek te voeren naar overlijdens van personen in hechtenis
die een gewelddadige oorzaak lijken te hebben, of wanneer redelijkerwijze aannemelijk wordt
gemaakt dat men ernstig mishandeld is door de politie. Een effectief onderzoek vereist in elk geval dat
het op onafhankelijke wijze gevoerd wordt, en dus niet toevertrouwd wordt aan de agenten aan wie
de desbetreffende gebeurtenissen verweten worden.63 Daarnaast moet het onderzoek ook gericht zijn
op het achterhalen van de waarheid en het identificeren en straffen van de eventuele
verantwoordelijke(n).64
Het CRK stelt in zijn meest recente Slotbeschouwingen vast dat het recht op regelmatig bezoek en
contact voor kinderen en jongeren die verblijven in gesloten instellingen bemoeilijkt wordt door de
afstand (punt 82.e CO 2010). Het vraagt bijgevolg met aandrang dat België plaatsingen dichter bij huis
zou organiseren en dat deze instellingen beter bereikbaar zouden zijn via het openbaar vervoer (punt
32.e CO 2010). Evenzeer stelt het CRK vragen bij de mogelijkheid tot isolering van jongeren die in
Everberg verblijven (punt 82.f CO 2010) en spoort het aan tot afschaffing van deze maatregel (punt
83.f CO 2010).


Voorlopige hechtenis

Bij een voorlopige hechtenis geldt het vermoeden van onschuld (art. 40.2.i Kinderrechtenverdrag; art.
6.2 EVRM; regel 7.1 Beijing Rules). Voorlopige hechtenis kan bijgevolg niet als straf worden
uitgesproken. De voorwaarden die een voorlopige hechtenis verantwoorden, waaronder voorkomen
van vluchtgevaar en bescherming van het kind/de jongere tegen zichzelf of derden, moeten wettelijk
bepaald zijn. Dit geldt evenzeer voor de duur ervan en de mogelijkheid tot herziening (para 80 GC 10;
regel 17 Havana Rules).
Tijdens deze periode van vrijheidsberoving moet het kind of de jongere de toegang hebben tot zorg,
bescherming en alle passende individuele bijstand op sociaal, onderwijskundig, beroepsopleidend,
psychologisch, medisch en fysiek vlak. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd, het geslacht
en de persoonlijkheid (regel 13.5 Beijing Rules). Ook de Havana Rules waarborgen de continuïteit voor
in hechtenis genomen jongeren in de zoektocht naar betaald werk, onderwijs en opleiding; evenwel
kunnen ze hiertoe niet verplicht worden. Werk, onderwijs of opleiding mogen geen aanleiding geven
tot verderzetting van de hechtenis (regel 18.b en c Havana Rules).
Voorlopige hechtenis is een uiterste maatregel (art. 37.b. Kinderrechtenverdrag). Het dient zoveel als
mogelijk te worden vermeden. Er moet daarom in alternatieven hiervoor worden voorzien, waaronder
ondertoezichtstelling, intensieve zorgen of plaatsing in een gezin of een opvoedingsvoorziening, en
van zodra dit mogelijk is, moet hiervan gebruik worden gemaakt (regel 13.2 Beijing Rules; regel 17
Havana Rules; regel 6 Tokyo Rules; art. 10 ERJ).
Ook het EHRM benadrukt dat de voorlopige hechtenis van minderjarigen steeds een ultimum
remedium moet zijn, die niet langer mag duren dan strikt noodzakelijk.65 Artikel 5.3 EVRM bevat het
beginsel van de redelijke termijn in het kader van de voorlopige hechtenis. Of de redelijke termijn al
dan niet overschreden is, wordt in concreto beoordeeld en hangt af van de omstandigheden van elke
63
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zaak. Hoewel het bestaan van een redelijk vermoeden dat de persoon in kwestie een misdrijf gepleegd
heeft aanvankelijk een sine qua non is voor zijn voorlopige hechtenis, meent het Hof dat deze
vaststelling na verloop van enige tijd niet langer volstaat om het voortduren van de voorlopige
hechtenis te verantwoorden.66 Het Hof vereist dat de beslissingen tot verlenging aangeven dat zij
ingegeven zijn vanuit een daadwerkelijk publiek belang, zoals een vlucht- of recidivegevaar of het
gevaar dat de verdachte bewijs zou doen verdwijnen.67 Het voortduren van een hechtenis op basis van
een telkens identieke, stereotiepe motivering is dan ook strijdig met artikel 5(3) EVRM.68
Bij de beoordeling van de duur van de voorlopige hechtenis houdt het Hof bovendien in grote mate
rekening met de minderjarigheid van de verzoeker.69 Zo beschouwde het Hof een voorlopige hechtenis
van vier maanden, waarbij het voortduren niet gemotiveerd werd vanuit een concreet publiek belang,
onverenigbaar met artikel 5(3) EVRM, “in het bijzonder rekening houdend met het feit dat de verzoeker
een minderjarige was op het ogenblik van de voorlopige hechtenis”.70 Ook de voorlopige hechtenis van
een minderjarige van achtenveertig dagen werd door het Hof in de desbetreffende omstandigheden
als een schending van artikel 5(3) EVRM beschouwd; het Hof verweet de Turkse overheid daarbij “nooit
rekening gehouden te hebben met de leeftijd van de verzoeker bij de beslissing tot detentie”.71
Alle beslissingen gerelateerd aan voorlopige hechtenis behoren tot de bevoegdheid van een
competente, onafhankelijke en onpartijdige overheid of een rechter, waarbij het kind juridisch of op
een andere gepaste wijze bijstand krijgt (art. 40.2.b.iii Kinderrechtenverdrag; art. 5.4 EVRM; para 8081 GC 10; regel 14.1 Beijing Rules; regel 2, 14, 18.a en 20 Havana Rules; art. 3 en 108 ERJ). Een dergelijke
competente, onafhankelijke en onpartijdige instantie moet niet alleen instaan voor de aanvankelijk
beslissing, maar bovendien moet ook een verzoek tot herziening mogelijk zijn. Het EHRM heeft
herhaaldelijk gesteld dat een dergelijke herzieningsmogelijkheid niet slechts moet bestaan, maar dat
ze ook effectief moet zijn. Zo voldoet een herzieningsprocedure die niet werkelijk tegensprekelijk is en
die de facto erg weinig kans biedt op succes, niet aan de vereisten van artikel 5.4 EVRM.72
In zijn tweede Slotbeschouwingen stelde het CRK met voldoening vast dat België de mogelijkheid tot
plaatsing van een kind of jongere die verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit in een huis
van arrest voor volwassenen voor 15 dagen (toenmalig art. 53 Jeugdbeschermingswet) had afgeschaft
(zie punt 11 en 15 CO 1995). Evenwel rijst de bezorgdheid dat door de invoering van de wet van 1
maart 2002 die plaatsing in een gesloten detentiecentrum mogelijk maakt, een gelijkaardig en zelfs
een nog strikter regime wordt georganiseerd (punt 31 CO 2002). België wordt opgeroepen om er over
te waken dat dergelijke plaatsing gehanteerd wordt als uiterste maatregel, voor een zo kort mogelijke
duur, met waarborgen van een eerlijk proces en waarbij de minderjarige gescheiden blijft van
volwassen gedetineerden (punt 32 CO 2002).
g.

Hiërarchie binnen de aard van interventies

Welke interventies het meest gepast zijn, welke interventies de voorkeur genieten…? Een antwoord
hierop wordt niet in internationale instrumenten vastgelegd. Het CRK wijst Lidstaten wel op de
mogelijkheid te leren uit goede praktijken van andere lidstaten (art. 73 GC 10).
Er is in die zin wel een hiërarchie dat in de eerste plaats interventies moeten worden overwogen die
mogelijk maken dat het kind of de jongere thuis kan blijven wonen, de zogenaamde ambulante (of
66
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gemeenschaps-) interventies. De familie en in de eerste plaats de ouders vervullen een belangrijke rol
in het omgaan met jeugddelinquentie (zie verder – 2.3.3 Positie ouders). De gedeeltelijke of gehele
uithuisplaatsing (weghalen van ouderlijk toezicht) van het kind of de jongere is daarom slechts mogelijk
indien dit rekening houdend met de ernst van de zaak noodzakelijk is (regel 18.2 Beijing Rules). Binnen
de maatregelen die het kind of de jongere in zijn omgeving laat, moet voorrang worden geven aan zij
die een opvoedende impact hebben of een herstellend antwoord bieden op door het kind of de
jongere begane strafbare feiten (art. 23.2 ERJ).
Uithuisplaatsing is steeds een uiterste maatregel die voor de korst mogelijk duur moet worden
genomen (art. 37.b. Kinderrechtenverdrag; art. 1 en 2 Havana Rules; regel 19.1 Beijing Rules, art. 10
ERJ).
Bij een uithuisplaatsing moet worden voorzien in de mogelijkheid tot een gedeeltelijke
uithuisplaatsing, zoals in opvoedingshuizen, dagcentra, enkele dagen verblijf in een voorziening.
Gedeeltelijke uithuisplaatsing wordt als een belangrijke stap naar een succesvolle integratie in de
samenleving beschouwd (regel 29.1 Beijing Rules).
3.2.4. Evaluatie
Het geheel van interventies wordt ontwikkeld op basis van onderzoek en wetenschappelijke evaluatie.
Een regelmatige evaluatie van het jeugd(delinquentie)rechtssysteem, waaronder de toepassing, de
aard en effectiviteit van de onderscheiden interventies en inzicht in de recente trends, problemen en
oorzaken van (jeugd)criminaliteit, is aangeraden. Hierbij moet ook aandacht uitgaan naar
discriminatie, herintegratie en recidive. Bij voorkeur voert een onafhankelijke academische instelling
deze evaluatie uit. Ook kinderen en jongeren, in het bijzonder zij die in aanraking zijn gekomen met
het jeugd(delinquentie)recht, moeten bij de evaluatie worden betrokken. Het is de opdracht van de
overheid om de nodige data te verzamelen en te vergelijken (regel 30 Beijing Rules; regel 20-21 Tokyo
Rules; para 98-99 GC 10; 135-138 ERJ).
Het gebrek aan voldoende, actuele, nauwkeurige en gecoördineerde dataverzameling in België, in het
bijzonder met betrekking tot kwetsbare groepen, blijft een wederkerend punt van bezorgdheid bij het
CRK. België wordt telkenmale aangespoord een dataverzamelingsbeleid uit te werken en uit te voeren
(punt 8 CO 1995; punt 4, 14 en 15 CO 2002; punt 8, 21-22, 32 en 43 CO 2010).
3.3. Rechtswaarborgen
3.3.1. Gespecialiseerde actoren
a.

Algemeen

Een allesomvattend jeugd(delinquentie)rechtssysteem vereist gespecialiseerde actoren binnen de
politie, de magistratuur (staand en zetelend), de sociale dienst, de publieke en private voorzieningen
en de advocatuur en andere personen die juridische of andere gepaste bijstand verzorgen (para 92-94
GC 10; regel 6.3 en 22 Beijing Rules; regels 80-87 Havana Rules; regel 13.2 en 15 Tokyo Rules ).
Ook niet gouvernementele organisaties kunnen een belangrijke rol spelen, zowel bij de preventie als
bij de aanpak van jeugddelinquentie. De overheid moet hen hierbij betrekken, ruimte geven en
(financieel) stimuleren (para 95 GC 10).
Respect voor en uitvoering van de rechtswaarborgen van kinderen en jongeren die in aanraking komen
met het jeugd(delinquentie)rechtssysteem hangen in grote mate af van de bekwaamheid van
bovenstaande (gespecialiseerde) actoren. Permanente opleiding, binnenshuis opleidingen, bijscholing,
met onder meer aandacht voor de onderscheiden ontwikkelingsstadia van kinderen en adolescenten,
de specifieke noden van kwetsbare groepen en meisjes in het bijzonder, methodes, benaderingen en
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houdingen, kinder- en mensenrechten zijn hierbij cruciaal (regel 1.6 en 22.1 Beijing Rules; regel 85
Havana Rules; regel 15-16 Tokyo Rules; art. 129 ERJ; para 40 GC 10 – zie verder 2.3.1.c).
Personen werkzaam binnen het jeugd(delinquentie)rechtssysteem weerspiegelen de diversiteit onder
hun cliënten. Er wordt werk gemaakt van een zo eerlijk mogelijke representativiteit van vrouwen en
minderheden (regel 22.2 Beijing Rules; art. 128.3 ERJ).
b.

Politie

Politieagenten die regelmatig of exclusief in contact komen met kinderen of jongeren of die zich
voornamelijk bezighouden met de preventie van jeugdcriminaliteit, moeten hiervoor begeleid en
opgeleid worden. In grootsteden worden bij voorkeur jeugdbrigades binnen het algemene politiekorps
opgericht (regel 12.1 Beijing Rules).
c.

Personeel werkzaam binnen infrastructuren waar kinderen en jongeren verblijven die
van hun vrijheid zijn beroofd

Al het personeel dat werkt met jongeren voert een belangrijke openbare dienst uit (art. 18 ERJ). Een
allesomvattend beleid formeel worden uitgeschreven met betrekking tot het personeel dat werkzaam
is in infrastructuren waar kinderen en jongeren verblijven die van vrijheid zijn beroofd, moet formeel
worden uitgeschreven (art. 127.1 ERJ).
Specifieke personeelsvereisten worden gesteld op het vlak van:
aanwerving en selectie (regel 22 Beijing Rules; regel 81-82 en 86 Havana Rules; art. 128 en 134.2
ERJ);
het belang van en de nood aan (permanente) opleiding, bijscholing, bijstand en ondersteuning
(para 89 en 97 GC 10; regel 22.1 Beijing Rules; regel 85 Havana Rules; art. 19.1, 89.3, 90.3, 129.1129.3 en 192.2 ERJ);
de samenstelling van de equipe (regel 22.2 Beijing Rules; regel 51 en 81 Havana Rules; art. 130
ERJ);
de rechten en plichten (para 66 en 89 GC 10; regel 83 en 87 Havana Rules); en
de werkomstandigheden en de organisatie van het werk op zich (regel 6, 83, 84 en 86 Havana
Rules; art. 130-134.1 ERJ).73
3.3.2. Positie minderjarige
Ook een kind of jongere die in aanraking komt met het jeugd(delinquentie)rechtssysteem geniet
rechten. In dit onderdeel worden expliciet de rechtswaarborgen die tijdens een procedure gelden,
toegelicht. Niettemin zijn rechtswaarborgen onlosmakelijk verbonden met de algemene kinder- en
mensenrechten die te allen tijden moeten worden gerespecteerd (zie boven 2.1.1.b.ii).
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a.

Verbod van retroactief jeugddelinquentierecht

Een kind of een jongere kan niet worden verdacht, vervolgd of veroordeeld voor het een strafbaar feit
dat op het moment van de feiten nog niet strafbaar was gesteld (art. 40.2.a Kinderrechtenverdrag). Dit
betekent eveneens dat een kind of een jongere niet een zwaardere straf of maatregel kan krijgen
opgelegd dan wat was voorzien op het moment van het begaan van het strafbare feit (15 BUPOVerdrag en in algemene bewoordingen bevestigd in art. 41 Kinderrechtenverdrag). Indien echter na
een wetswijziging in een lagere straf of maatregel wordt voorzien dan wat van kracht was op het
ogenblik van het plegen van de feiten, is de meest recente regelgeving van toepassing (para 41 GC 10).
b.

Vermoeden van onschuld

Een minderjarige, verdacht of vervolgd voor het plegen van een strafbaar feit wordt vermoed
onschuldig te zijn tot het tegendeel wordt bewezen (art. 40.2.i Kinderrechtenverdrag; art. 6.2 EVRM;
regel 7.1 Beijing Rules). De bewijslast ligt bij het openbaar ministerie.
Zolang de schuld van het kind of de jongere niet is bewezen, moet hiernaar ook worden gehandeld.
Het is de plicht van eenieder (publieke overheden en anderen) om zich hiernaar te gedragen, dit te
respecteren en niet vooruit te lopen op de uitkomst van de zaak (art. 108-109 ERJ). Omwille van gebrek
aan voldoende begrip van de procedureverloop, immaturiteit, angst of andere redenen is het mogelijk
dat een kind of een jongere zich verdacht zou kunnen gedragen. De publieke overheden mogen hier
echter niet uit afleiden dat het kind schuldig is zolang dit niet ‘boven enige redelijke twijfel’ is
aangetoond (para 42 GC 10).
c.

Het recht om de mening kenbaar te maken

Ieder kind of jongere heeft het recht om zijn mening vrijelijk te kunnen geven in iedere hem of haar
betreffende gerechtelijke of bestuurlijke procedure. Dit kan rechtstreeks zijn dan wel via tussenkomst
van een vertegenwoordiger of een daarvoor geschikte instelling. Aan de mening van het kind moet
passend gewicht worden gegeven in verhouding tot zijn leeftijd en maturiteit. (art. 12.2.
Kinderrechtenverdrag).
Dit spreekrecht is fundamenteel om het recht op een eerlijk proces (art. 6.1 EVRM) te waarborgen. Er
wordt niet dus niet enkel met het kind of de jongere gesproken indien dit in diens belang zou zijn. Het
moet worden gewaarborgd in alle fasen van het traject dat het kind of de jongere aflegt binnen het
jeugd(delinquentie)rechtssysteem, met name vanaf het moment van de aanhouding tot en met de
uitvoering van de opgelegde straffen of maatregelen. Ook wanneer er een alternatieve afhandeling
plaatsvindt, moet dit spreekrecht worden gegarandeerd. Spreekrecht betekent eveneens dat het kind
of de jongere het recht heeft om te zwijgen (regel 7.1 Beijing Rules).
Om het spreekrecht naar behoren te kunnen uitoefenen, moet het kind of de jongere volledig zijn
geïnformeerd over zowel de feiten waarvan hij of zij beschuldigd wordt als over het verloop van het
proces, de inhoud van de mogelijke straffen of maatregelen en zijn of haar rechten en plichten (art.
33.1 ERJ en zie verder 2.3.2.e).
Een kind of jongere strafrechtelijke verantwoordelijkheid toekennen, impliceert hem of haar bekwaam
achten. Hij of zij moet dus effectief kunnen deelnemen (zie verder 2.3.2.d) aan de beslissingen die als
het meest gepaste antwoord worden beschouwd op de gepleegde strafbare feiten. Hem of haar als
een passief object zien binnen de procedure draagt niet bij tot het opnemen van verantwoordelijkheid
voor de gepleegde feiten. Dit neemt niet weg dat de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid bij de rechter
ligt en blijft liggen (para 43-45 GC 10).
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d.

Recht op effectieve deelname aan de procedures

Een eerlijk proces houdt in dat een kind of een jongere, beschuldigd of vervolgd voor het plegen van
strafbare feiten, effectief kan deelnemen aan het proces. Hij of zij moet de aanklacht begrijpen net als
de mogelijke gevolgen en straffen of maatregelen. Dit is nodig opdat het kind of de jongere zijn
juridische vertegenwoordiger kan sturen, getuigen kan laten oproepen en/of ondervragen (zowel à
charge als à décharge), weet wat hem te wachten staat en gepaste beslissingen kan nemen over bewijs,
getuigenissen en de op te leggen straffen of maatregelen (art. 40.2.b.iv Kinderrechtenverdrag; regel
7.1. en 14.2 Beijing Rules; para 46 GC 10; art. 13 ERJ). Jeugd(delinquentie)rechtsprocedures dienen te
verlopen in een sfeer en omstandigheden die het kind of de jongere toelaten om deel te nemen en te
spreken. Rekening houdend met de leeftijd en de maturiteit van de betrokkene kan dit betekenen dat
gerechtelijke procedures en praktijken hieraan moeten worden aangepast (regel 14.1 en 14.2 Beijing
Rules).
Het is intussen vaststaande rechtspraak dat het recht op een eerlijk proces, vervat in artikel 6.1 EVRM,
in het geval van een procedure met betrekking tot een minderjarige impliceert dat het kind in staat
moet zijn op “effectieve wijze te participeren” aan zijn procedure.74 Deze mogelijkheid tot effectieve
participatie vereist niet dat het kind elk detail van de procedure begrijpt, maar het moet wel een
algemeen begrip hebben van de aard van de procedure en van wat er voor hem of haar op het spel
staat.75 Concreet meent het Hof dat het onderwerpen van een minderjarige aan een
gemeenrechtelijke strafprocedure niet per se strijdig is met het recht op een eerlijk proces, voor zover
maatregelen genomen worden om deze procedure aan te passen aan de leeftijd, de maturiteit en de
intellectuele en emotionele capaciteiten van de minderjarige in kwestie, om gevoelens van intimidatie
te beperken en het begrip en de participatie van het kind te bevorderen.76 Of aan deze voorwaarden
is voldaan is steeds afhankelijk van de concrete omstandigheden eigen aan elke zaak. Zo oordeelde het
EHRM in T. en V. v. Verenigd Koninkrijk dat een strafprocedure met betrekking tot een elfjarige jongen,
waarbij de rechtszaal op voorhand werd getoond, de zittingen werden ingekort om hem niet te
vermoeien, een verhoogje werd voorzien waardoor hij alles beter kon waarnemen, de procedure
uitvoerig werd uitgelegd en de jongen door goede advocaten werd bijgestaan, toch strijdig was met
het recht op een eerlijk proces; door zijn jonge leeftijd, zijn slechte mentale toestand en de aanzienlijke
media-aandacht was het immers aannemelijk dat hij dermate geïntimideerd was dat hij niet op
voldoende wijze heeft kunnen participeren aan de procedure. Ook in S.C. v. Verenigd Koninkrijk stelde
het Hof een schending van artikel 6.1 EVRM vast, ondanks het feit dat ook hier aanzienlijke
maatregelen genomen waren om de procedure aan te passen aan de leeftijd van de jongere: de
gerechtelijke actoren droegen niet hun traditionele kledij en de jongen mocht naast zijn sociaal werker
zitten. Bovendien genoot deze zaak weinig media-aandacht en bleek de sfeer in de rechtszaal niet
bepaald gespannen. Toch vond het Hof dat, gezien de elfjarige jongen in kwestie voor zijn leeftijd een
uitzonderlijk laag intellectueel vermogen had en hij bepaalde essentiële zaken, zoals het feit dat hij
een detentie-straf riskeerde, niet leek te begrijpen, de jongen niet in staat leek effectief te participeren
aan zijn procedure.
Het EHRM lijkt dus redelijk streng bij de beoordeling of een procedure ten aanzien van een
minderjarige zijn recht op een eerlijk proces respecteert. In S.C. v. Verenigd Koninkrijk stelde het Hof
zelfs uitdrukkelijk dat het essentieel is dat, wanneer men een kind via een strafrechtelijke procedure
wil berechten maar de kans bestaat dat het kind omwille van zijn jonge leeftijd en beperkte
intellectuele capaciteiten niet effectief zal kunnen participeren, het kind wordt berecht door een
gespecialiseerde rechtbank.77
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Ten slotte is het nog belangrijk op te merken dat het EHRM meent dat de bovenstaande waarborgen
voor minderjarigen niet meteen hun relevantie verliezen van zodra de persoon in kwestie achttien jaar
wordt. Bepaalde maatregelen die gebaseerd zijn op overwegingen betreffende de maturiteit of
intellectuele capaciteiten van de jongere kunnen daarom ook na zijn achttiende verjaardag nog enige,
zij het beperkte tijd belangrijk blijven.78
Het gebrek in België aan de mogelijkheid voor de minderjarige om zelf een procedure op te starten
vormt een reden tot bezorgdheid voor het CRK, dat België daarom verzoekt te voorzien in een
zelfstandige rechtsingang voor de minderjarige met bijstand van een jeugdadvocaat (punt 82.c en 83.c
CO 2010).
e.

Recht op onmiddellijke en persoonlijke kennisgeving over de aanklacht

Aan een minderjarige, verdacht of vervolgd voor het plegen van een strafbaar feit, moet onmiddellijk
en rechtstreeks de tegen hem of haar geuite beschuldigingen worden meegedeeld. Indien van
toepassing kan deze kennisgeving gebeuren door de ouders of de wettige voogd (art. 40.2.b.ii
Kinderrechtenverdrag; art. 6.3.a EVRM; regel 7.1 Beijing Rules). De terminologie ‘onmiddellijk en
rechtstreeks’ betekent ‘zo snel mogelijk’. Dit kan zijn van zodra het openbaar ministerie of de rechter
gerechtelijke stappen onderneemt dan wel wanneer een alternatieve afhandeling wordt overwogen
(para 47 GC 10).
De kennisgeving moet gebeuren in een aangepaste en kindvriendelijke taal. Bij anderstaligen moet in
een vertaling worden voorzien. Een schriftelijk document is niet voldoende. Een mondelinge
toelichting is vereist. De betrokkene moet de inhoud van de aanklacht evenals de mogelijke gevolgen
ervan begrijpen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de publieke instelling waarmee het kind of
de jongere in aanraking komt (bv. politie, openbaar ministerie, rechter). Ook al worden de ouders of
voogden van de aanklacht op de hoogte gebracht, het is niet hun taak noch hun verantwoordelijkheid
om deze te duiden. Bij voorkeur gebeurt de aangepaste duiding door de publieke overheid ook
tegenover de ouders of voogden (art. 6.3.a EVRM; para 47-48 GC 10).
f.

Recht op juridische of andere passende bijstand

Een minderjarige, verdacht of vervolgd voor het plegen van een strafbaar feit heeft in de voorbereiding
en het voeren van zijn of haar verdediging recht op juridische of andere passende bijstand (40.2.b.ii en
iii Kinderrechtenverdrag; art. 6.3.c EVRM; regel 7.1 en 15.1 Beijing Rules; regel 18.a Havana Rules; art.
120.1 ERJ). In het geval van vrijheidsberoving wordt uitdrukkelijk het recht op juridische en andere
passende bijstand benadrukt (art. 37.d Kinderrechtenverdrag).
Over het al dan niet kosteloos karakter van de juridische bijstand is geen eenduidige internationale
consensus. Luidens art. 6.3.c EVRM behelst recht op bijstand zowel het recht op de vrije keuze van
advocaat als op de kosteloze toewijzing van een advocaat wanneer men over onvoldoende middelen
beschikt. Het CRK benadrukt dat het tot de bevoegdheid van de lidstaten behoort om de wijze van
vertegenwoordiging te organiseren, zolang deze vertegenwoordiging maar gratis is (para 49 GC 10).
Ook in de ERJ wordt de verantwoordelijkheid tot het organiseren van een effectieve en vertrouwelijke
toegang tot bijstand bij de staat gelegd (art. 120.2). Dit zal slechts gratis zijn voor zover de
rechtsbelangen dit vereisen (art. 120.3).
De aanwezigheid van een juridische of andere passende vertegenwoordiger moet mogelijk zijn in alle
fasen van de procedure, te beginnen bij de ondervraging door de politie, en dus niet enkel bij de
beoordeling (para 52 GC 10).
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Het EHRM is dezelfde mening toegedaan. In Salduz v. Turkije stelde het Hof dat recht op bijstand
impliceert dat men reeds vanaf het eerste politieverhoor beschikt over het recht op juridische
bijstand.79 Het Hof beschouwt de vroege toegang tot juridische bijstand als een essentiële waarborg
tegen zelf-incriminatie en tegen mishandeling, in het bijzonder gegeven de zeer kwetsbare positie van
een verdachte of beschuldigde in de vroege fases van de procedure. Een uitzondering op dit recht op
vroege juridische bijstand kan slechts mits deze duidelijk omschreven is en beperkt in de tijd.80
Het EHRM benadrukt dat gegeven de bijzondere kwetsbaarheid van kinderen, de toegang tot een
advocaat van buitengewoon belang is wanneer de persoon in hechtenis minderjarig is.81 Voor hen
impliceert het recht op bijstand bovendien dat, zelfs wanneer de minderjarige op de hoogte gebracht
is van zijn zwijgrecht, een bekentenis tijdens een verhoor waarbij hij noch van een advocaat, noch van
enige voogd vergezeld werd niet als geldig bewijs beschouwd mag worden; een minderjarige kan
immers niet verondersteld worden zonder enige begeleiding de volledige draagwijdte van zijn
zwijgrecht te vatten.82 Evenmin kan hij verondersteld worden zelf op de hoogte te zijn van zijn recht
op juridische bijstand; de overheid zou er actief voor moeten zorgen dat hij op de hoogte is van zijn
recht om in voorkomend geval kosteloze bijstand te verzoeken.83
Het EHRM meent verder dat, gezien de kwetsbaarheid van een beschuldigde minderjarige, afstand van
een recht vervat in artikel 6 EVRM door of in naam van een minderjarige slechts geaccepteerd kan
worden mits dit op uitdrukkelijke en ondubbelzinnige wijze gebeurt, en nadat men zich ervan
verzekerd heeft dat de persoon in kwestie volledig op de hoogte is van zijn rechten van verdediging en
de gevolgen van zijn handeling volledig kan inschatten.84 Een impliciete afstand van het recht op
juridische bijstand kan voor een minderjarige dus niet volstaan.
Tot slot is het van belang dat artikel 6.3.c EVRM de nationale autoriteiten volgens het EHRM ook
verplicht om, wanneer een juridisch adviseur manifest faalt zijn of haar taak naar behoren uit te
voeren, te voorzien in effectieve bijstand en vertegenwoordiging voor de verdachte, beschuldigde of
beklaagde. De jonge leeftijd van de persoon in kwestie is een element dat in rekening gebracht wordt
bij de beoordeling of al dan niet gezorgd moet worden voor adequate bijstand.85
Passende bijstand verwijst naar behoorlijk gevormde juridische bijstand, waaronder jeugdadvocaten
of parajuridische professionals. Ook niet-juridische bijstand is mogelijk voor zover deze persoon
enerzijds voldoende kennis heeft over en vertrouwd is met de onderscheiden juridische aspecten van
een jeugd(delinquentie)rechtssysteem, en anderzijds gevormd is in het werken met (vermeende)
jeugddelinquenten (para 49 GC 10).
Het kind of de jongere en zijn vertegenwoordiger moeten over voldoende tijd en voorzieningen
beschikken om de verdediging te kunnen voorbereiden (art. 14.3.b BUPO-Verdrag; art. 6.3.b EVRM).
Dit vereist onder meer dat vertrouwelijke communicatie tussen het kind of de jongere en zijn
vertegenwoordiger mogelijk moet zijn en wordt gerespecteerd (art. 16 en 40.2.b.vii
Kinderrechtenverdrag; art. 120.2 ERJ).
Het gebrek in België aan of het onvoldoende respecteren van juridische bijstand in alle fasen van de
procedure, en in het bijzonder bij een verschijning voor de politie of de onderzoeksrechter, werd door
het CRK geproblematiseerd. België werd verzocht dit beginsel in alle fasen van de procedure te
organiseren, te respecteren en te waarborgen (punt 82.b en 83.b CO 2010).

79

EHRM 27 november 2008, Salduz v. Turkije, §22.
EHRM 7 oktober 2013, Martin v. Estland, §79; EHRM 24 maart 2014, Blokhin v. Rusland, §159.
81
EHRM 24 maart 2014, Blokhin v. Rusland, §160.
82
EHRM 11 maart 2009, Panovits v. Cyprus, §74-75.
83
EHRM 11 maart 2009, Panovits v. Cyprus, §71-72; EHRM 4 oktober 2010, Adamkiewicz v. Polen, §89.
84
EHRM 11 maart 2009, Panovits v. Cyprus, §68.
85
EHRM 20 april 2009, Güveç v. Turkije, §130-131.
80

IV-26

g.

Recht op een onafhankelijke en onpartijdige beoordeling zonder enige vertraging en
met betrokkenheid van de ouders

Het strafbaar feit waarvoor een minderjarige verdacht of vervolgd wordt, moet zonder vertraging
worden beoordeeld door een bevoegde, onafhankelijke en onpartijdige autoriteit of rechterlijke
instantie in een eerlijke procedure en overeenkomstig de wet. Een rechtskundige of een deskundige
raadsman of –vrouw is hierbij steeds aanwezig, tenzij dit wordt geacht niet in het belang van het kind
te zijn, met name gezien zijn of haar leeftijd of omstandigheden. Ook de ouders of de wettige voogden
zijn op de zitting aanwezig (art. 40.2.b.iii Kinderrechtenverdrag; art. 5.4 EVRM; regel 7.1, 10.1-10.2,
14.1 en 15.2 Beijing Rules; regel 2, 14, 18.a en 20 Havana Rules; para 80-81 GC 10; art. 3, 26 en 108
ERJ– inzake de ouders: zie verder 2.3.3). Tijdens de procedure wordt rekening gehouden met de leeftijd
van het kind of de jongere. Hoe meer tijd er ligt tussen het plegen van de feiten en de (definitieve)
reactie hierop, hoe waarschijnlijker dat het antwoord zijn verhoopte positieve pedagogische impact
verliest en dat het kind of de jongere wordt gestigmatiseerd (para 51 GC 10).
Bij een vrijheidsberoving van de minderjarige wordt bovendien expliciet gewaarborgd dat een
betwisting moet kunnen worden voorgelegd aan een rechtbank of een andere bevoegde,
onafhankelijke en onpartijdige autoriteit, waarbij de uitspraak over de vrijheidsberoving zo snel
mogelijk moet gebeuren (art. 37.d Kinderrechtenverdrag, 40.2.ii Kinderrechtenverdrag; art. 10.2.b
BUPO-Verdrag). Bij voorkeur is dit binnen de twee weken (para 84 GC 10).
Waar in het algemeen de beoordeling zonder enige vertraging (‘without delay’) moet gebeuren, wordt
de verplichting bij vrijheidsberoving van een minderjarige strikter geformuleerd, namelijk zo snel
mogelijk (‘prompt’) (para 51 GC 10).
Het recht op een onafhankelijke en onpartijdige beoordeling wordt eveneens door artikel 6.1 EVRM
als algemeen grondrecht gewaarborgd. Het EHRM heeft in Nortier v. Nederland de redenering van de
hand gewezen die ervan uitging dat de behandeling van een zaak in zowel de onderzoeksfase als in de
berechtingsfase door eenzelfde rechter strijdig zou zijn met artikel 6(1) EVRM. Het EHRM meent
immers dat een dergelijke situatie er in jeugdzaken niet automatisch voor zorgt dat de tegen de rechter
in kwestie gerechtvaardigde vermoedens van partijdigheid gekoesterd kunnen worden.86
Doorslaggevend is of de vragen die de rechter in de onderzoeksfase moet beantwoorden al dan niet
dezelfde zijn als deze die hij in de berechtingsfase moet beantwoorden om zijn beslissing te nemen.
Het feit dat de rechter in de onderzoeksfase heeft moeten beoordelen of er “serieuze aanwijzingen”
tegen de verdachte waren, volstaat niet om nadien een gerechtvaardigd vermoeden van partijdigheid
te kunnen koesteren.87
Hoewel dit niet verplicht is, raadt het CRK aan dat in termijnen wordt voorzien die mogen verlopen
tussen het begaan van de feiten en de uiteindelijke (definitieve) beslissing. Deze termijnbepaling voor
een redelijke procedure moet korter zijn dan wat voor volwassenen geldt. Evenwel moet deze kortere
termijnbepaling de mensenrechten van kinderen en jongeren en de procedurele waarborgen
eerbiedigen.
In het geval van vrijheidsberoving moet het kind of de jongere binnen de 24 uren worden voorgeleid
voor een bevoegde instelling die oordeelt over de wettigheid ervan alsook over de eventuele
verlenging ervan. Bij voorkeur wordt de verlenging van de vrijheidsberoving tweewekelijks herzien.
Maximaal 30 dagen na de vrijheidsberoving moet de minderjarige officieel in beschuldiging worden
gesteld en voor de rechter of een andere bevoegde, onafhankelijke en onpartijdige autoriteit worden
geleid. De definitieve beslissing over de inbeschuldigingstelling moet liefst binnen de zes maanden
genomen worden (para 83-84 GC 10).
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h.

Vrijheid van/afwezigheid van gedwongen schuldbekentenis

Een kind of jongere, verdacht van het plegen van een strafbaar feit, kan niet worden gedwongen een
getuigenis af te leggen of schuld te bekennen (art. 40.2.b.iv Kinderrechtenverdrag;, art. 14.3.g BUPOVerdrag). Logischerwijze vloeit hieruit het verbod van foltering en enig andere onmenselijke en
onterende behandeling voort (art. 37.a Kinderrechtenverdrag). Een op deze wijze verkregen
bekentenis moet naderhand uit de procedure worden geweerd en geldt niet als bewijs (art. 15 AntiFolterverdrag). De term ‘gedwongen’ dient echter ruimer te worden geïnterpreteerd dan enkel fysieke
dwang en andere overduidelijke mensenrechtenschendingen.
Bij een ondervraging moet men er zich voor hoeden dat de leeftijd, het ontwikkelingsstadium, de duur
van de ondervraging, het gebrek aan begrip, de angst voor het onbekende of een eventuele suggestie
van/verwijzing naar mogelijke vrijheidsberoving leidt tot een niet waarheidsgetrouwe bekentenis. De
ondervraging dient dus best te gebeuren door hiervoor opgeleide en getrainde ondervragers.
Ondervragingsmethoden moeten nauwkeurig worden onderzocht en geëvalueerd opdat een
verkregen bekentenis vrijwillig en betrouwbaar is (para 57-58 GC 10).
Tijdens de ondervraging heeft het kind of de jongere recht op juridische of andere passende bijstand.
Om de aanwezigheid van de ouder(s) mag worden verzocht (para 58 GC 10).
i.

Deelname en bevraging van getuigen

Het kind of de jongere die wordt vervolgd voor het plegen van een strafbaar feit kan getuigen à charge
ondervragen of doen ondervragen en kan de deelneming en ondervraging van getuigen à decharge
onder gelijke voorwaarden doen geschieden (art. 40.2.b.iv Kinderrechtenverdrag; art. 6.3.d EVRM;
regel 7.1 Beijing Rules).
Deze waarborg onderstreept het beginsel van ‘wapengelijkheid’ (’equality of arms’).
j.

Het recht op beroep

Indien een kind of een jongere schuldig wordt bevonden aan het begaan van een strafbaar feit, moet
hij of zij hoger beroep kunnen aantekenen tegen deze beslissing of tegen de opgelegde straffen of
maatregelen bij een hogere bevoegde, onafhankelijke en onpartijdige autoriteit of rechterlijke
instantie (art.40.2.b.v Kinderrechtenverdrag; art. 14.5 BUPO-Verdrag; regel 7.1 Beijing Rules). Dit recht
op hoger beroep mag niet worden beperkt tot de meest zware misdrijven (para 60 GC 10).
k.

Kosteloze bijstand van een tolk

Een kind of een jongere die beschuldigd, vervolgd of veroordeeld wordt voor het begaan van een
strafbaar feit, en die de gehanteerde taal binnen het jeugd(delinquentie)rechtssysteem niet verstaat
of spreekt, heeft recht op kosteloze bijstand van een tolk (art. 40.2.b.vi Kinderrechtenverdrag; art.
6.3.e EVRM).
Deze tolk moet opgeleid zijn in het werken met kinderen en jongeren. Het gebruik en het verstaan van
de moedertaal bij kinderen en jongeren kan immers verschillen van bij volwassenen.
De bijstand van een tolk draagt bij tot het recht van het kind of de jongere op een eerlijke proces en
effectieve deelname aan de procedure (para 62 GC 10 - zie eerder 2.3.2.d).
Dit recht op bijstand van een tolk geldt evenzeer voor stomme kinderen en jongeren of kinderen en
jongeren met een andere beperking (art. 23 Kinderrechtenverdrag; para 63 GC 10).
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l.

Eerbiediging van het privéleven

Het privéleven van een kind of een jongere die verdacht, vervolgd of veroordeeld wordt voor het
plegen van een strafbaar feit, moet in alle stadia van het proces worden geëerbiedigd (art. 16 en
40.2.b.vii Kinderrechtenverdrag; art. 8 EVRM; regel 8.1-8.2 Beijing Rules; art. 16 ERJ). Het vermijden
van schade ten gevolge van uitvoerige/buitensporige publiciteit of stigmatisatie wordt hierbij beoogd
(regel 8.1 Beijing Rulespara 64 GC 10).
Dit respect voor het privéleven van het kind of de jongeren heeft minstens betrekking op (i)
bekendmaking van informatie die leidt tot identificatie van het kind of de jongere, (ii) het verloop van
de zitting, (iii) de professionals werkzaam met kinderen en jongeren die aanraking komen met het
jeugd(delinquentie)rechtssysteem en (iv) het strafregister van een jeugddelinquent (para 64-67 GC
10).
i.

Bekendmaking van informatie die leidt tot identificatie

Eerbiediging voor het privéleven van het kind of de jongere die in aanraking komt met het
jeugd(delinquentie)rechtssysteem impliceert het verbod van publicatie van informatie die leidt tot
identificatie van de jeugddelinquent (regel 8.2 Beijing Rules). Dit verbod beoogt het voorkomen van
stigmatisatie, wil herintegratie in de maatschappij door het volgen van onderwijs, vinden van werk
en/of woonplaats bevorderen alsook de bescherming op zich van de betrokken minderjarige.
Een publieke autoriteit moet dus zeer weerhoudend zijn in het vrijgeven van informatie over
misdrijven waarbij kinderen en jongeren zijn betrokken en dit beperken tot zeer uitzonderlijke
omstandigheden.
Publieke autoriteiten moeten de nodige maatregelen nemen om de identificatie van de betrokken
minderjarigen via media te voorkomen. Bij niet eerbieding van dit recht op bescherming van het
privéleven door journalisten moeten deze laatsten disciplinair gesanctioneerd worden en indien nodig,
bv. bij herhaling, moeten ze worden gestraft (para 64 GC 10).
ii.

Verloop van de zitting

De terechtzitting is openbaar, tenzij dit ingaat tegen de belangen van de minderjarige (vermeende)
delinquent (art. 14.1 BUPO-Verdrag). In die zin oordeelt het CRK dat, in het licht van de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken minderjarige, een zitting binnen het
jeugd(delinquentie)rechtssysteem achter gesloten deuren moet plaatsvinden. Een openbare
terechtzitting is de uitzondering op de regel en zou slechts mogen in gelimiteerde en duidelijke in de
wet omschreven situaties en na een schriftelijke beslissing van het bevoegde hof. Tegen deze beslissing
moet de betrokkene minderjarige hoger beroep kunnen aantekenen.
De rechterlijke beslissing over de inbeschuldigingstelling wordt uitgesproken in openbare
terechtzitting, maar dit gebeurt op zodanige wijze dat de identiteit van de betrokken minderjarige niet
kan worden onthuld (para 65-66 GC 10).
Het EHRM volgt echter niet onverkort de internationale tendens in het voordeel van een uitgebreide
bescherming van de privacy van minderjarige verweerders. Het ontkent dat het loutere feit dat een
gemeenrechtelijke strafprocedure openbaar gevoerd wordt, een lijden van de minderjarige
veroorzaakt dat voldoende is om te spreken van een onmenselijke of vernederende behandeling in de
zin van artikel 3 EVRM.88
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iii. Professionals werkzaam met kinderen en jongeren die in aanraking komen met
het jeugd(delinquentie)rechtssysteem
Alle professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van de maatregelen uitgesproken door de
rechtbank of een andere bevoegde autoriteit gaan in hun externe contacten vertrouwelijk om met alle
informatie over het kind of de jongere die tot zijn of haar identificatie zou kunnen leiden. Dossiers over
het kind of de jongere zijn vertrouwelijk en enkel toegankelijk voor zij die rechtstreeks betrokken zijn
tijdens het proces van beschuldiging, vervolging, veroordeling en uitvoering (regel 21.1 Beijing Rules;
art. 3.12 Tokyo Rules; regel 19-20 Havana Rules; art. 34.1-34.2 ERJ; para 66 GC 10). Ter voorkoming
van stigmatisatie en vooroordelen, mag het jeugddelinquentiedossier niet worden gehanteerd indien
deze persoon op latere leeftijd bij een strafprocedure voor volwassenen betrokken is (21.2 Beijing
Rules).
iv. Strafregister van een jeugddelinquent
De naam van een kind of een jongere die een strafbaar feit beging, zou automatisch moeten verwijderd
worden uit het strafregister van zodra deze meerderjarig wordt. Ook bij beperkte ernstige strafbare
feiten zou, eventueel onder bepaalde voorwaarden, een verwijdering uit het strafregister op verzoek
van het kind of de jongere mogelijk moeten kunnen zijn (para 67 GC 10).
3.3.3. Positie ouders
De ouders of de wettelijke vertegenwoordigers zijn de eerste opvoedingsverantwoordelijken voor het
kind of de jongere (art. 5 Kinderrechtenverdrag). Ze moeten op de hoogte worden gebracht van de
beschuldigingen aan het adres van hun kind of pupil (art. 40.2.b.ii Kinderrechtenverdrag).
De aanwezigheid van ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers van het kind of de jongere
tijdens de procedures is aangewezen (art. 40.2.b.iii Kinderrechtenverdrag) en moet zo maximaal
mogelijk worden voorzien. Zij kunnen voorzien in de nodige psychologische en emotionele bijstand.
Aanwezigheid impliceert niet de verdediging van het kind of de jongere op zich nemen noch betrokken
worden bij de uiteindelijke beoordeling. Op verzoek van het kind of de jongere of diens juridische of
ander passende vertegenwoordiger dan wel indien dit in het belang van het kind is (art. 3
Kinderrechtenverdrag) kan de rechter beslissen om de ouderlijke aanwezigheid tijdens de procedure
uit te sluiten (regel 15.2 Beijing Rules, para 53-54 GC 10; art. 14 ERJ).
Het belang van en de nood aan ouderlijke aanwezigheid impliceert niet dat ouders strafrechtelijk
verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de daden van hun kind. Straffen van ouders voor wat
hun kind gedaan heeft, verhindert meer dan waarschijnlijk om hen aan te spreken als actieve partners
in de sociale herintegratie van hun kind (para 55 GC 10).
3.3.4. Positie slachtoffer
Bij de beoordeling voor het opleggen van de meest gepaste niet vrijheidsberovende maatregel moet
de rechtbank of een andere bevoegde en onafhankelijke autoriteit onder meer rekening houden met
de belangen van het slachtoffer. Bovendien moet het slachtoffer steeds worden geraadpleegd
wanneer dit nodig wordt geacht (regel 8.1 Tokyo Rules).
3.4. Afstemming met jeugdhulpverlening
De Minimum regels die door de VN zijn opgesteld voor het beheer van een
jeugd(delinquentie)rechtssysteem zouden eveneens van toepassing moeten zijn op jongeren die in

IV-30

aanraking komen met welzijn en jeugdhulp. Dit past in het streven naar een rechtvaardige, gelijke en
humane justitie voor jongeren (regel 3.2 Beijing Rules).
Jeugddelinquenten die samen met andere jongeren in welzijnsvoorzieningen verblijven, worden op
dezelfde wijze behandeld als deze andere jongeren (art. 116 ERJ).
3.5. Capita selecta
3.5.1. Bestuurlijke interventies
Het CRK uit de bezorgdheid dat het systeem van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) buiten
het jeugd(delinquentie)rechtssysteem om wordt georganiseerd. Het roept België op om de
verenigbaarheid van het systeem van de GAS te toetsen aan de kinderrechten (punt 82.h en 83.h CO
2010).
3.5.2. Bewaren van DNA-materiaal
Het EHRM heeft zich meermaals uitgesproken over de conformiteit van het opslaan van DNA-gegevens
van minderjarige verdachten, beschuldigden of veroordeelden met artikel 8 EVRM. Dit artikel verbiedt
overheidsinmenging in het privéleven, tenzij zulks in overeenstemming is met de wet en noodzakelijk
in een democratische samenleving. Het Hof stelt steevast vast dat het opstellen van een DNA-profiel
moet worden beschouwd als een inmenging in het privéleven, maar laat haar beoordeling van de
“noodzaak in een democratische samenleving” afhangen van de concrete omstandigheden van de
zaak. In S. en Marper v. Verenigd Koninkrijk werd gehekeld dat de DNA-gegevens van verdachten
zonder beperking in de tijd konden worden bijgehouden, zelfs wanneer de persoon in kwestie later
niet veroordeeld werd.89 Hoewel het Hof erkende dat een dergelijke maatregel van belang kon zijn
voor de preventie en de opsporing van misdrijven, stelde het zich toch ernstige vragen bij de wel zeer
uitgebreide regeling van DNA-retentie. Doordat het DNA ongeacht de ernst van het misdrijf of de
schuld van de verdachte in een databank werd opgenomen, werd volgens het Hof al te weinig rekening
gehouden met het bijzonder stigmatiserend effect dat een dergelijke maatregel heeft. Het Hof erkende
bovendien het extra schadelijk effect van dergelijke maatregelen voor minderjarigen, in het bijzonder
voor hun ontwikkeling en integratie in de maatschappij. De minderjarigheid van de verzoeker speelde
in casu dan ook een aanzienlijke rol bij de beoordeling van het proportioneel karakter van de
maatregel. Het Hof wees een schending van artikel 8 EVRM dan weer van de hand in W. v. Nederland,
waar de minderjarige in kwestie wel degelijk veroordeeld was en de DNA-gegevens op een anonieme
en gecodeerde manier opgeslagen werden.90

4. BESLUIT
De uitwerking en de invoering van een Vlaams jeugd(delinquentie)rechtssyteem kan niet los worden
gezien van de internationale 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
jeugd(delinquentie)rechtssysteem, afzonderlijk van het gemeen strafrecht. De uitwerking en de
invoering van een aan de jeugd aangepast rechtssysteem moet in overeenstemming zijn met kinderen mensenrechten.
89
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EHRM 20 januari 2009, W. v. Nederland.
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Een comprehensief jeugd(delinquentie)rechtssysteem 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 jeugdrechtsysteem 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 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 jeugd(delinquentie)rechtssysteem 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. Binnen de gerechtelijke afhandeling 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 proceswaarborgen. Ook de ouders en wettelijke vertegenwoordigers,
genieten, als eerste opvoedingsverantwoordelijkheden, een aantal rechten en rechtswaarborgen.
Een comprehensief jeugd(delinquentie)rechtssysteem 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 van
jeugddelinquentie en over de uitvoering, de impact en het effect van de verschillende soorten
interventies.
Een jeugd(delinquentie)systeem, 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
jeugd(delinquentie)rechtssyteem 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
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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
jeugd(delinquentie)rechtssysteem organiseren en de verenigbaarheid van het systeem van de
GAS toetsen aan de kinderrechten.

Een nieuw comprehensief en goed uitgebouwd Vlaams (jeugd)delinquentierechtssysteem voldoet
minstens aan bovenstaande elementen, wil het in overeenstemming zijn met het internationaal
kinderrechtenkader.
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Kinderrechtencommissariaat: www.kinderrechten.be/.
Kinderrechtencoalitie: www.kinderrechtencoalitie.be.
Raad van Europa: www.coe.int. Specifiek m.b.t. kinderen: www.coe.int/children.
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BIJLAGE. Overzicht van relevante internationale en Europese instrumenten voor omgang met jeugddelinquentie
1. Mondiale instrumenten
Afkorting

Regelgeving
Toepasselijke bepalingen
Samenvatting

BUPO-Verdrag

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 19 december 1966

Eerste Optioneel Protocol bij het BUPO-

Optioneel Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 16 maart 1966

Verdrag
Tweede Optioneel Protocol bij het

Tweede Optioneel Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 15 december 1989

BUPO-Verdrag
Arts. 6, lid 5; 10, lid 2, b) en lid 3; 14, lid 4; 18; 23 en 24, lid 1
In Deel I reguleert het BUPO-Verdrag de kwestie rond zelfbeschikkingsrecht. Deel II voorziet in algemene beginselen zoals nondiscriminatie en gelijkheid; Deel III erkent 21 substantiële burgerlijke en politieke rechten; Deel IV richt het
Mensenrechtencomité op; Deel V behandelt de rechten van anderen; en in Deel VI komen een aantal algemene bepalingen
aan bod. Het gehele Verdrag is van toepassing op kinderen en volwassenen. Kinderen worden echter ook bijzonder vermeld in
artikel 6, lid 5 (verbod van doodstraf), art. 10, lid 2, b) (scheiding tussen jeugdige en volwassenen delinquenten), artikel 10, lid
3 (behandeling van jeugdige gevangenen is gericht op heropvoeding en reclassering), artikel 14, lid 1 en lid 4 (procedurele
waarborgen voor jeugddelinquenten), artikel 18 (eerbied voor de ouders, of voogden, die de opvoeding op zich nemen), artikel
23 (gezinsleven als fundament van de samenleving) en artikel 24, lid 1 (recht van kinderen op bescherming zonder enige vorm
van discriminatie).
Het BUPO-Verdrag heeft een periodieke rapportageprocedure, een interstatelijke klachtenprocedure, en een individuele
klachtenprocedure (vastgelegd in het Eerste Aanvullend Protocol). Het Tweede Aanvullend Protocol schaft de doodstraf af.
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ECOSOC-Verdrag

Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten van 19 december 1966

Optioneel Protocol bij het ECOSOC-

Optioneel Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten van 10 december 2008

Verdrag
Art. 10
In Deel I reguleert het ECOSOC-Verdrag de kwestie rond zelfbeschikkingsrecht. Deel II voorziet in algemene beginselen zoals
non-discriminatie en gelijkheid; Deel III erkent 9 substantiële economische, sociale en culturele rechten; Deel IV richt het
Comité op; en in Deel V komen een aantal algemene bepalingen aan bod. Het gehele Verdrag is van toepassing op kinderen en
volwassenen. Kinderen worden echter ook bijzonder vermeld onder meer in artikel 10 (bescherming en ondersteuning van het
gezin en het kind in het bijzonder zonder enige vorm van discriminatie).
Het ECOSOC-Verdrag heeft een periodieke rapportageprocedure en een individuele klachtenprocedure (vastgelegd in het
Eerste Aanvullend Protocol, nog niet in werking getreden).
Anti-Foltering-Verdrag

Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing van 10 december 1984
Aanvullend Protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing

Aanvullend Protocol bij het Anti-

van 18 december 2002

Foltering-Verdrag

In Deel I voorziet het Verdrag tegen foltering 16 substantiële bepalingen. Deel II richt het Comité op en Deel III bevat een aantal
algemene bepalingen. Het Verdrag is zowel op kinderen als op volwassenen van toepassing, maar kinderen worden niet
specifiek vermeld. Het CAT heeft een periodieke rapportageprocedure, een navraagprocedure, een interstatelijke
klachtenprocedure en een individuele klachtenprocedure.
Het Aanvullend Protocol, dat in juni 2006 in werking trad, creëert het sub-Comité inzake de preventie van foltering (SPT), wiens
mandaat het is om plaatsen te bezoeken waar mensen die van hun vrijheid beroofd werden, worden vastgehouden.
VRK

Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989
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Derde Facultatief Protocol bij het VRK

Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake een communicatieprocedure van 19 december 2011
Arts. 37 en 40
Het VRK is het meest comprehensieve instrument rond kinderrechten op internationaal niveau. Vernieuwend is dat het
Kinderrechtenverdrag zowel burgerlijke en politieke rechten, als economische, sociale en culturele rechten waarborgt. Door
deze verschillende soorten rechten samen te brengen in één instrument, wordt het gelijkwaardige belang en de samenhang
van deze rechten benadrukt. Er is wel een differentiatie in de verplichtingen inzake implementatie: ten aanzien van
economische, sociale en culturele rechten zijn de staten die partij zijn enkel verplicht die maatregelen te nemen die de hun ter
beschikking staande middelen toelaten (art. 4).
Een andere nieuw aspect is de idee van participatie: kinderen hebben, naast titularis te zijn van beschermings- en
provisierechten, evenzeer het recht om zelf (actief) bij te dragen aan de vormgeving van hun eigen leefwereld/leefomgeving.
Het Comité voor de Rechten van het Kind heeft vier algemene beginselen uit het verdrag gedistilleerd: het verbod van
discriminatie (art. 2), het belang van het kind (art. 3), het recht op leven, overleven en ontwikkeling (art. 6) en het recht van
het kind om zijn mening te uiten (art. 12).
Voor jeugddelinquentie zijn in het bijzonder de artikelen 37 (verbod van foltering en andere wrede en onterende behandeling
; te respecteren principes bij wettige vrijheidsberoving) en 40 (te respecteren rechten bij de aanpak van jeugddelinquentie)
van belang.
Het derde Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind stelt een communicatieprocedure in, waardoor
kinderen, of hun vertegenwoordigers, klachten inzake vermeende schendingen van kinderrechten voor het Comité voor de
Rechten van het Kind kunnen brengen, als zij voor deze schendingen in hun eigen land geen juridisch herstel hebben kunnen
bekomen.

Detention or imprisonment Principles

VN-resolutie 43/173 betreffende ‘Body of principles for the protection of all persons under any form of detention or
imprisonment’ van 9 december 1988
Principle 16, lid 3
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Deze resolutie bevat 39 principes voor de bescherming van alle personen die zich onder enige vorm van detentie of
gevangenschap bevinden. Principe 5 bespreekt, onder andere, de bescherming van de rechten en speciale statussen van
kinderen. Principe 16, lid 3 waarborgt het recht op kennisgeving aan de ouder of voogden bij de vrijheidsberoving van een
minderjarige. Principe 31 bespreekt de zorg voor kinderen en minderjarige gezinsleden.
Deze resolutie is een verdere uitwerking van een aantal rechten die worden gewaarborgd in het BUPO-Verdrag.
Beijing Rules

VN-resolutie 40/33 betreffende ‘Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice’ van 29 november 1985

De Annex bij de Regels van Beijing bevat beginselen en minimum-standaards voor VN lidstaten inzake de administratie van het
jeugdrecht. In Deel I worden algemene beginselen behandeld (fundamentele perspectieven, bereik van de regels en gebruikte
definities, uitbreiding van de regels, leeftijdsgrens voor strafrechtelijke verantwoordelijkheid, doelen van het jeugdrecht,
omvang van de beoordelingsvrijheid, rechten van jeugddelinquenten, bescherming van de privacy en een
uitzonderingsbepaling). Deel 2 weidt uit over onderzoek en vervolging (eerste contact, afwijking, specialisatie binnen de politie
en voorhechtenis). Deel III gaat over berechting en dispositie (bevoegde autoriteit, juridisch adviseur, ouders en voogden,
sociale onderzoeksrapporten, leidende beginselen, dispositiemaatregelen, het zo weinig mogelijk aanwenden van
institutionalisering, het vermijden van onnodige vertraging, aantekeningen, en de nood aan vakbekwaamheid en training). In
Deel IV wordt niet-institutionele behandeling uiteengezet (effectieve implementatie van dispositie, voorziening van de nodige
assistentie, en mobilisering van vrijwilligers en andere gemeenschapsdiensten). Deel V gaat dan in op behandeling in
instellingen (doelen, toepassing van de minimumregels voor de behandeling van gevangenen, frequent en vroegtijdig
gebruikmaken van voorwaardelijke vrijlating, en semi-institutionele regelingen). Ten slotte concludeert Deel VI met een aantal
bepalingen inzake onderzoek, planning, beleidsformulering en evaluatie
Tokyo Rules

VN-resolutie 45/110 betreffende ‘Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures’ van 14 december 1990
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Deze minimumstandaarden bevatten aan aantal basisbeginselen voor de promotie van maatregelen andere dan hechtenis,
alsook minimumstandaards voor personen die aan alternatieve straffen onderworpen zijn. Deel I begint met algemene
beginselen (fundamentele doelen, bereik, wettelijke beschermingsmechanismes en een uitzonderingsbepaling). Deel II weidt
uit over het vooronderzoek, terwijl Deel III gaat over het proces en de eigenlijke berechting, en Deel IV over de periode daarna.
In Deel V wordt de implementatie van maatregelen ander dan hechtenis uiteengezet (toezicht, duur, voorwaarden,
behandelingsproces, discipline en breuk van de voorwaarden). Deel VI zegt een aantal woorden over personeel, alvorens Deel
VII ingaat op vrijwilligers en gemeenschapsdiensten. Tenslotte concludeert Deel VIII met een aantal bepalingen inzake
onderzoek, planning, beleidsformulering en evaluatie.
Riyadh Guidelines

VN-resolutie 45/112 betreffende ‘Rules for the Prevention of Juvenile Delinquency’ van 14 december 1990

De Annex bij de Richtlijnen van Riyadh bevat beginselen voor de preventie van jeugddelinquentie. In Deel I worden
fundamentele beginselen behandeld. Deel II weidt uit over het bereik van de Richtlijnen, terwijl Deel III gaat over algemene
preventie. In Deel IV worden socialiseringsprocessen uiteengezet (via het gezin, onderwijs, de gemeenschap en de
massamedia). Deel V gaat dan in op sociaal beleid en Deel VI op wetgeving en administratie van het jeugdrecht. Tenslotte
concludeert Deel VII met een aantal bepalingen inzake onderzoek, beleidsontwikkeling en coördinatie.
Havana Rules

VN-resolutie 45/113 v betreffende ‘Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their liberty’ an 14 december 1990

De Annex bij de Regels van Havana bevat beginselen en minimumstandaarden voor de bescherming van jeugddelinquenten
die van hun vrijheid beroofd werden. In Deel I worden algemene beginselen behandeld. Deel II weidt uit over het bereik en de
toepassing van de Regels, terwijl Deel III gaat over jeugddelinquenten die onder arrest staan of hun proces afwachten. In Deel
IV wordt het beheer van faciliteiten voor jeugddelinquenten uiteengezet (aantekeningen; toelating, inschrijving, beweging en
overplaatsing; classificatie en plaatsing; fysieke omgeving en huisvesting; enz.). Ten slotte concludeert Deel V met een aantal
bepalingen inzake personeel.
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Vienna Guidelines

Resolutie 1997/30 van de Economische en Soicale Raad van de VN betreffende de ‘Guidelines for Action on Children in the
Criminal Justice System’ van 21 juli 1997

De Vienna Guidelines hebben tot doel het Kinderrechtenverdrag en andere VN-standaarden in de context van het
jeugdstrafrecht te implementeren, en om staten hierin bijstand te voorzien.
GC 8

VN-Comité voor de Rechten van het Kind. Algemeen Commentaar nr. 8 (2006) van 2 maart 2007– The right of the child to
protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment (arts. 19; 28, para. 2; and 37, inter
alia)

In deze Algemene Commentaar behandelt het Comité het recht van het kind op bescherming tegen lijfstraffen en andere wrede
of vernederende vormen van straf. In het licht van het doel van het Comité om geweld tegen kinderen uit te roeien,
onderstreept deze tekst het recht van het kind op respect voor zijn of haar menselijke waardigheid, fysieke integriteit en gelijke
bescherming voor de wet. Het Commentaar begint met het schetsen van de achtergrond van het probleem en het definiëren
van een aantal termen. Het gaat verder met mensenrechtenstandaarden en lijfstraffen voor kinderen. Daarna behandelt het
maatregelen en mechanismen (wettelijk, m.b.t. implementatie, onderwijs, toezicht, etc.) om zulke vormen van straf uit te
roeien. Een laatste paragraaf behandelt de rapportagecriteria onder het Verdrag.
GC 10

VN-Comité voor de Rechten van het Kind. Algemeen Commentaar nr. 10 (2007) van 25 april 2007 – Children’s rights in Juvenile
Justice

In deze Algemene Commentaar behandelt het Comité de rechten van kinderen die verdacht worden van, beschuldigd worden
van of erkend worden als inbreuk te hebben gepleegd op het strafrecht. Het Comité stelt vast dat lidstaten vaak niet volledig
voldoen aan hun verplichtingen inzake de rechten van kinderen in conflict met justitie (procedurele rechten, alternatieven
voor wettelijke procedures, vrijheidsberoving enkel als een laatste maatregelen wanneer alle andere opties uitgesloten zijn,
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enz.). Daarom heeft deze tekst als doel om tips te geven inzake een aantal leidprincipes en kernelementen van een omvattend
beleid voor jeugdrecht. Er worden ook aanbevelingen gegeven met betrekking tot de organisatie van het jeugdrecht;
bewustmaking en training; alsook dataverzameling, evaluatie en onderzoek.
GC 12

VN-Comité voor de Rechten van het Kind. Algemeen Commentaar nr. 12 (2009) van 1 juli 2009 – The right of the child to be
heard
In het bijzonder §§ 57-61, 65-67 en 97
In deze Algemene Commentaar behandelt het Comité de verplichtingen van lidstaten onder artikel 12 van het Verdrag, met
een focus op het recht van het kind om gehoord te worden. Aangezien dit één van de fundamentele pijlers van het Verdrag is,
moet dit recht volledig begrepen en in de praktijk toegepast worden. Daarom behandelt deze tekst een aantal basisaspecten
van dit recht en legt het een link naar de concrete verplichtingen van de Staat. Het begint met artikel 12 te identificeren als
een recht dat zowel voor individuele kinderen als voor groepen kinderen geldt. Dit wordt ondersteund door een wettelijke
analyse, een link met andere bepalingen uit het Verdrag, een stuk over implementatie in verschillende omgevingen en situaties,
waaronder omgaan met jeugddelinquentie (§§ 57-61, 65-67 en 97), basisvoorwaarden voor implementatie, en een aantal
conclusies.

GC 13

VN-Comité voor de Rechten van het Kind. Algemeen Commentaar nr. 13 (2011) van 18 april 2011 - Article 19: The right of the
child to freedom from all forms of violence

In deze Algemene Commentaar behandelt het Comité het recht van het kind om vrij te zijn van alle vormen van geweld. Het
Comité maakt zich zorgen over de omvang en intensiteit van geweld dat op kinderen wordt uitgeoefend. Daarom roept het op
om wettelijke, gerechtelijke, administratieve, sociale en educatieve maatregelen massief te versterken en uit te breiden om
hier een punt achter te zetten. Eerst en vooral werkt de tekst een aantal algemene bepalingen uit. Daarna maakt het een
wettelijke analyse van artikel 19 VRK, interpreteert het dit artikel in het breder kader van het Verdrag, voorziet het in suggesties
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inzake een nationaal coördinatie-kader inzake geweld tegen kinderen, en behandelt het de middelen voor implementatie en
de nood aan internationale samenwerking.
GC 14

VN-Comité voor de Rechten van het Kind. Algemeen Commentaar nr. 14 (2013) van 29 mei 2013 - on the right of the child to
have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)

Deze Algemene Commentaar wenst de toepassing van en het respect voor het belang van het kind door de Lidstaten bij het
Verdrag te verzekeren. Het definieert de vereisten voor de nodige overwegingen, vooral in gerechtelijke en administratieve
beslissingen, alsook in andere acties die betrekking hebben op het kind als individu, en in alle fasen van de aanneming van
wetten, beleidslijnen, strategieën, programma’s, plannen, budgetten, wetgevende en budgettaire initiatieven en richtlijnen –
i.e. alle implementerende maatregelen die betrekking hebben op kinderen in het algemeen of als specifieke groep. Het Comité
verwacht dat deze algemene commentaar de beslissingen van hen die bij kinderen betrokken zijn, waaronder de ouders en
zorgverleners, zal begeleiden. Het belang van het kind is een dynamisch concept, dat vele ladingen dekt die continu
veranderen. Deze Algemene Commentaar biedt een kader voor het inschatten en bepalen van het belang van het kind. Het
tracht niet voor te schrijven wat best is voor een kind in elke situatie op elk moment.
CO 1995

Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention. Concluding observations of the
Committee on the Rights of the Child: Belgium – 22 juni 1995
Arts. 11, 15 en 18
In dit document legt het VN-Comité voor de Rechten van het Kind haar Slotbeschouwingen voor inzake de uitdagingen en
verwezenlijkingen met betrekking tot de implementatie van het Verdrag in België. De verschillende onderdelen behandelen
een aantal positieve factoren, belangrijke werkpunten, en suggesties en aanbevelingen. België dient vooral aandacht te
besteden aan coördinatie en dataverzameling, het asielbeleid, non-discriminatie en jeugd(straf)recht.
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CO 2002

Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention. Concluding observations of the
Committee on the Rights of the Child: Belgium – 13 juni 2002
Arts. 14, 15, 17 (b), 31 en 32
In dit document legt het VN-Comité voor de Rechten van het Kind haar Slotbeschouwingen voor inzake de uitdagingen en
verwezenlijkingen met betrekking tot de implementatie van het Verdrag in België. De verschillende onderdelen behandelen
de genomen follow-up maatregelen en geboekte vooruitgang; alsook de belangrijkste werkpunten en aanbevelingen. België
dient vooral een aantal algemene implementatiemaatregelen te nemen; de beginselen van non-discriminatie en het recht van
het kind op zinvolle participatie te respecteren; geweld, misbruik, verwaarlozing en mishandeling tegen te gaan; en bijzondere
beschermingsmaatregelen te nemen voor niet-begeleide minderjarigen, slachtoffers van seksueel geweld en mensenhandel,
en kinderen in jeugd(straf)rechterlijke procedures.

CO 2010

Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention. Concluding observations of the
Committee on the Rights of the Child : Belgium – 28 juni 2010
Arts. 26, 34, 82 en 83
In dit document legt het VN-Comité voor de Rechten van het Kind haar Slotbeschouwingen voor inzake de uitdagingen en
verwezenlijkingen met betrekking tot de implementatie van het Verdrag in België. De verschillende onderdelen behandelen
de genomen follow-up maatregelen en geboekte vooruitgang, alsook de belangrijkste werkpunten en aanbevelingen. Het
Comité vraagt België om zich op alle voorstellen te concentreren, maar vooral op een verbeterde coördinatie, dataverzameling,
discriminatie tegen kinderen die in armoede leven, het recht van het kind om gehoord te worden, lijfstraffen en
jeugd(straf)recht.

2. Raad van Europa
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EVRM

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4 november 1950
Arts. 2, 3, 5, 6 en 8
Het belangrijkste mensenrechteninstrument van de Raad van Europa is het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
(EVRM). Hierin worden de burgerlijke en politieke rechten vastgelegd die door de lidstaten gewaarborgd dienen te worden.
Het EVRM is complementair met het Europees Sociaal Handvest, wat op zijn beurt economische, sociale en culturele rechten
beschermt. Hoewel het Verdrag geen expliciete melding van kinderrechten maakt, zijn kinderen inbegrepen in de term
“eenieder die ressorteert onder de rechtsmacht” van een lidstaat (art. 1). Het EVRM wordt ten uitvoer gebracht onder het
toezicht van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Het Hof is bevoegd uitspraak te doen in individuele
en interstatelijke verzoekschriften, alsook adviezen te verschaffen. Iedere Verdragsluitende Partij moet zich houden aan de
uitspraken van het Hof en alle nodige maatregelen treffen om deze na te leven. De uitvoering van de vonnissen staat onder
toezicht van het Comité van Ministers. De Theseus databank bevat analyses van rechtspraak van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens, die relevant is voor kinderrechten.
De belangrijkste bepalingen uit het EVRM inzake de omgang met jeugddelinquentie zijn de artikelen 2 (recht op leven), 3
(verbod van foltering en van onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing), 5 (recht op vrijheid), 6 (recht op een
eerlijk proces) en 8 (recht op gezinsleven).

ESH (herzien)

Europees Sociaal Handvest (herzien) van 3 mei 1966
Art. 17
Het Europees Sociaal Handvest (herzien in 1996) garandeert de fundamentele economische, sociale en culturele rechten van
personen in hun dagelijks leven. Het brengt alle rechten van het originele Handvest van 1961, het aanvullend protocol van
1988 en een aantal nieuwe rechten en amendementen van de Verdragspartijen samen in een enkel instrument. Kinderen en
jongeren worden onder meer in artikel 17 specifiek vermeld met betrekking tot (1) hun recht op bijzondere bescherming
tegen fysische en morele risico’s waaraan ze worden blootgesteld, en (2) hun recht op passende sociale, juridische en
economische bescherming.
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Europees Anti-Folterverdrag

Europees Verdrag ter voorkoming van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling van 26 november 1987

Het Verdrag voorziet in de oprichting van een internationaal comité, bevoegd om alle plaatsen waar mensen door een
overheidsinstantie van hun vrijheid benomen werden, te bezoeken. Het comité wordt samengesteld uit onafhankelijke
deskundigen. Deze kunnen aanbevelingen formuleren en verbeteringen voorstellen, zodat, waar nodig, de bescherming van
de bezochte personen tegen foltering en onmenselijke of vernederende behandeling kan worden versterkt. Deze preventieve,
niet-gerechtelijke instantie is een belangrijke toevoeging aan het bestaande systeem onder het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens.
Rec(87)20

Recommendation No. R (87) 20 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on social reactions to juvenile
delinquency van 17 september 1987

Dit document beveelt de lidstaten van de Raad van Europa aan om hun wetgeving en praktijken te herzien met het oog op de
preventie van jeugdcriminaliteit, de ontwikkeling van afleiding en bemiddelingsprocedures, en de verzekering van
kindgevoeligheid tijdens procedures en interventies.
Rec(88)6

Recommendation No. R (88) 6 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on social reactions to juvenile
delinquency among young people coming from migrant families van 18 april 1988

Met het oog op het verhinderen van discriminatie tegen jonge migranten in het jeugdstrafrechtelijk systeem, nodigt deze
aanbeveling lidstaten uit om preventieve maatregelen te nemen, specifieke interventies te doen en onderzoek in dit gebied
te promoten.
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Rec(2000)20

Recommendation Rec(2000)20 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on early psychosocial intervention in
the prevention of criminality van 6 oktober 2000

Het Comité van Ministers van de Raad van Europa beveelt lidstaten aan om nationale strategieën van vroegtijdige
psychosociale interventie te bevorderen. Het herhaalt in grote lijnen de Riyadh Richtlijnen inzake de preventie van
jeugdcriminaliteit, maar is ook gericht op het vroegtijdig opsporen van risicofactoren. Regeringen moeten zich laten leiden
door de tekst en deze ook onder de aandacht van de relevante nationale autoriteiten brengen. De aanbeveling behandelt ook
onderwerpen zoals het bepalen van de inhoud van vroegtijdige psychosociale interventieprogramma’s en het bevorderen van
onderzoek op dit gebied. De rol van ouders en onderwijsondersteunende programma’s voor de preventie van criminaliteit
wordt benadrukt.
Rec (2003)20

Recommendation Rec(2003)20 of the Committee of Ministers of the Council of Europe concerning new ways of dealing with
juvenile delinquency and the role of juvenile justice van 24 september 2003

Deze aanbeveling behandelt de aanpak van jeugddelinquentie. Ze is gebaseerd op aanbeveling uit 1987, die een actualisering
moest ondergaan vanwege de toetreding van nieuwe lidstaten en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Enkele
belangrijke punten zijn:
- jeugd(straf)rechtssysteem slechts onderdeel van een meer omvattend maatschappelijk antwoord op jeugdcriminaliteit;
- repressieve aanpak moet worden vermeden; aandacht moet gericht zijn op opvoeding, scholing en herintegratie;
- jongeren moeten minstens op dezelfde procedurele aanpak en waarborgen aanspraak kunnen maken als volwassenen;
- vrijheidsberoving dient uitsluitend als laatste middel te worden toegepast en interventies moeten zoveel mogelijk worden
uitgevoerd in de eigen woonomgeving.
European Prison Rules

Recommendation Rec(2006)2 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the European Prison Rules van 11
januari 2006
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Arts. 35 en 36
Gevangenisregels weerspiegelen de verbintenis om gevangenen rechtvaardig en eerlijk te behandelen. Ze hebben tot doel de
behoeften en wensen van de gevangenisbeheerders, de gevangenen en het personeel te omvatten in een coherente aanpak.
Beheer en behandeling dienen positief, realistisch en eigentijds te zijn, met recente ontwikkelingen indachtig. Deze
aanbeveling vervangt de eerdere versie over Europese gevangenisregels uit 1987 (COE Document Rec (87) 3). Ze gaat onder
andere over de accommodatie van gevangenen, kleding en hygiëne, werk en onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid en
disciplinaire maatregelen. Ook gaat de aanbeveling over het management en het personeel van een gevangenis. Twee
artikelen zijn apart gewijd aan kinderen, namelijk artikel 35 over kinderen in detentie en artikel 36 over kinderen die bij hun
gedetineerde ouder(s) verblijven. Artikel 35 lijkt een uitwerking van artikel 11. In artikel 11 staat net als in artikel 35 dat
kinderen niet in dezelfde gevangenissen gedetineerd mogen worden als volwassenen. Als dit wel gebeurt dienen daarvoor
speciale voorschriften te zijn. Zij moeten in een apart gedeelte van de gevangenis worden geplaatst, gescheiden van
volwassenen, tenzij dit niet in het belang van het kind is. Gedetineerde kinderen moeten toegang hebben tot sociale en
onderwijsvoorzieningen, religieuze ondersteuning en recreatieprogramma's. Elke minderjarige die verplicht is om onderwijs
te volgen moet daartoe toegang hebben. Als een minderjarige vrijgelaten wordt moet hij of zij daarbij voldoende
ondersteuning krijgen. In artikel 36 staat dat een minderjarige bij zijn ouder in de gevangenis mag verblijven, indien dit in het
belang van het kind is. Het kind mag dan echter niet behandeld worden als een gevangene. Er moeten speciale voorzieningen
getroffen worden voor de verzorging en ter bescherming van het welzijn van het kind.
Rec(2006)19

Recommendation Rec(2006)19 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on policy to support positive parenting
van 13 december 2006

Deze aanbeveling moet worden gesitueerd in de context van respect voor en implementatie van de rechten van het kind.
Lidstaten wordt aangeraden positief ouderschap te stimuleren, op vrijwillige basis en in dialoog met de ouders. Een aantal
belangrijke kwesties in verband met positief ouderschap en geweldloze opvoeding worden aangebracht, met een bijzondere
nadruk op het recht van ouders om door de Staat te worden ondersteund in het uitvoeren van hun ouderlijke taken.
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ERJ

Recommendation Rec(2008)11 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the European Rules for juvenile
offenders subject to sanctions or measures

Deze aanbeveling is gericht op het handhaven van de rechten en veiligheid van jeugddelinquenten die onderworpen zijn aan
sancties of maatregelen. Daarnaast streeft zij naar de bevordering van het lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn van
kinderen die aan zulke maatregelen of aan enige andere vorm van vrijheidsberoving onderworpen zijn, ongeacht waar ze
worden vastgehouden (zij het in een penitentiaire inrichting, een welzijnsinstelling of een instelling voor geestelijke
gezondheidszorg).
Rec(2012)12

Recommendation Rec(2012)12 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on children’s rights and social services
friendly to children and families van 16 november 2011

Deze aanbeveling focust op kinderrechten in het plannen, verlenen en evalueren van sociale diensten, die aangepast moeten
zijn aan de noden van kinderen en van hun families. Hij is gebaseerd op het principe van het belang van het kind en de rechten
van het kind op provisie, participatie en bescherming. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene sociale diensten,
gespecialiseerde sociale diensten en intensieve sociale diensten. Sleutelstrategieën voor een kindvriendelijke sociale
dienstverlening zijn: informatie en advies, toegankelijkheid van diensten, beschikbaarheid, aangepastheid, interdisciplinaire
en dienstensamenwerking, professionele competentie, veiligheid van het kind, vertrouwelijkheid en privacyrechten,
klachtenmechanismen en herziening van beslissingen die impact hebben op het kind, en kwaliteitsstandaarden, monitoring
en evaluatie.
Rec(2012)2

Recommendation CM/Rec(2012)2 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the participation of children and
young people under the age of 18 van 28 maart 2012
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De regeringen van de lidstaten van de Raad van Europa worden aanbevolen om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren
hun recht kunnen uitoefenen om gehoord te worden en om te participeren in besluitvorming over alle zaken die hen aangaan,
waarbij aan hun mening passend belang geacht wordt in overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid. De Annex bevat een
aantal beginselen, en maatregelen m.b.t. volgende thema’s: het beschermen van het recht op participatie, het bevorderen
van en informeren over participatie, en het creëren van ruimtes voor participatie.
Guidelines Child-friendly justice

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice van 17 november 2010

In november 2010 heeft de Raad van Europa richtlijnen aangenomen inzake kindvriendelijke justitie. Dit zijn nieuwe regels
die de overheid helpen ervoor te zorgen dat kinderen goed worden behandeld door en in het rechtssysteem. De regels gelden
voor iedereen onder de 18 jaar die in aanraking komt met justitie. “Kindvriendelijke justitie” betekent dat beslissingen over
kinderen genomen moeten worden op een manier die hun rechten respecteert. De richtlijnen zijn gebaseerd op een aantal
principes: participatie, belang van het kind, zorg en respect, gelijke behandeling en de rechtsstaat. De richtlijnen zijn van
toepassing

voor,

tijdens

en

na

de

procedure.

Concreet zeggen de regels dat:
- besluiten moeten worden genomen op een manier die de rechten van het kind respecteert;
- men dient altijd rekening te houden met de leeftijd en behoeften van het kind, alsook met zijn of haar privacy;
- kinderen moeten weten wat hun rechten zijn en wie hen kan helpen;
- kinderen hebben het recht om gehoord te worden bij beslissingen die hen aangaan, en volwassenen moeten de opvattingen
van kinderen serieus nemen;
- de rechten van kinderen moeten gewaarborgd worden en kinderen moeten gelijk behandeld worden;
- kinderen en hun ouders moeten informatie krijgen over het recht van het kind om eerlijk en correct behandeld te worden.
Dit moet worden uitgelegd op een manier die begrijpbaar is voor min-18 jarigen;
- al wie met kinderen werkt moet een opleiding krijgen over de rechten van kinderen, hoe met kinderen te praten en wat hun
behoeften zijn;
- speciale regels moeten gelden wanneer kinderen de wet overtreden. Deze regels moeten door de politie worden nageleefd;
- kinderen die begrijpen wat hun rechten zijn moeten de mogelijkheid hebben om naar de rechtbank te gaan om deze rechten
te laten beschermen. Zij moeten hun eigen advocaat hebben en inspraak hebben in zaken die hen aanbelangen. De
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beslissingen moeten zo snel mogelijk worden genomen en moeten worden uitgelegd aan kinderen op een manier die ze
begrijpen. Voordat ze naar de rechtbank gaan, moeten kinderen weten wat hen te wachten staan. Speciale regels moeten
gelden voor kinderen die gekwetst werden;
- de overheid moet stappen ondernemen om kindvriendelijke justitie te bevorderen en moet blijven proberen om de situatie
van kinderen te verbeteren.
Rec 1071(1988) PACE

Recommendation 1071 (1988) PACE on child welfare - Providing institutional care for infants and children

In deze aanbeveling vraagt PACE het Comité van Ministers om lidstaten te verzoeken om in het kader van Europese
samenwerking een permanent orgaan in te stellen om het welzijn van kinderen in een instelling te beoordelen en vooruitgang
te controleren. De aanbeveling stimuleert eveneens de invoering van geschikte methoden, strategieën en
onderzoeksinitiatieven; de herverdeling van het budget om zo prioriteit te verlenen aan innovatieve vormen van kinderzorg
en gezinsondersteuning; een regelmatige evaluatie van het beleid; onderwijs; en de uitroeiing van belemmeringen voor het
welzijn van kinderen.
Rec 1864(2009) PACE

Recommendation 1864 (2009) PACE on promoting the participation by children in decisions affecting them – 13 maart 2009

In deze aanbeveling nodigt PACE het Comité van Ministers uit er bij lidstaten op aan te dringen hun wetgeving, beleid en
praktijk inzake de betrokkenheid van kinderen bij beslissingen onder de loep te nemen, om ervoor te zorgen dat kinderen
gehoord en serieus genomen worden. De mening en ervaring van het kind moeten centraal staan in dit onderzoek. In het
bijzonder moet aandacht gegeven worden aan de volgende zaken:
- de specifieke behoeften van bijzonder kwetsbare groepen, waaronder kinderen met een beperking in residentiële
zorginstellingen, mogen niet uit het oog verloren worden;
- openbare educatieve programma’s moeten opgestart worden voor kinderen, ouders en al diegenen die betrokken zijn bij
besluitvorming die kinderen aanbelangt;
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- alle wetten en praktijken die kinderen als mensen denigreren moeten worden uitgeroeid (inclusief schadelijke wetgeving
inzake lijfstraffen);
- leeftijdgerelateerde beperkingen inzake stemrecht moeten herzien worden;
- een ombudsdienst voor kinderen moet worden opgericht.
Res 1796(2011) PACE

Resolution 1796(2011) PACE on Young offenders: social measures, education and rehabilitation

In deze resolutie nodigt de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa de lidstaten uit om een aantal maatregelen te
nemen inzake het voorkomen van jeugdcriminaliteit. Jeugddelinquenten moeten worden (her)opgevoed om herval te
vermijden.

3. Europese Unie
Handvest EU

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000
Art. 24
Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie bevat, voor het eerst in de geschiedenis van de Europese Unie, het
hele gamma van burgerlijke, politieke, economische en sociale rechten van Europese burgers en alle inwoners van de EU in
een enkele tekst. Deze rechten zijn verdeeld in zes hoofdstukken: waardigheid, vrijheden, gelijkheid, solidariteit, burgerschap
en rechtvaardigheid. Het Handvest laat ook zien dat de Europese Unie kinderen als zelfstandige burgers met eigen belangen
en behoeften erkent. In tegenstelling tot bestaande Verdragen, voorziet het Handvest in een meer coherente verklaring van
de fundamentele rechten van kinderen. Het is een opmerkelijk instrument dat kinderen niet enkel ziet als mensen die
bescherming nodig hebben, maar ook als onafhankelijke en zelfstandige rechthebbenden. Bovendien suggereert het
Handvest dat rekening gehouden moet worden met de belangen van kinderen op alle beleidsterreinen die voor hen relevant
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zijn. Indien het volledig wordt uitgevoerd, betekent dit een belangrijke stap naar de Europese 'childproofing' van EUwetgeving en beleid. Artikel 24 is volledig gewijd aan de rechten van het kind, en artikel 32 verbiedt kinderarbeid.
Salduz-richtlijn

Richtlijn 2013/48/EU van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in
procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevelen het recht om een derde op de hoogte te laten brengen
vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming

Deze Richtlijn bevat onder meer minimumvoorschriften betreffende het recht van de verdachte op toegang tot een advocaat
in strafprocedures. De advocaat moet op zijn beurt de fundamentele aspecten van de verdediging onverkort kunnen
waarborgen.
Jeugddelinquentie-resolutie

Resolutie van het Europees Parlement P6 TA(2007)0283 van 21 juni 2007 over jeugddelinquentie: de rol van de vrouw, het
gezin en de samenleving

Deze resolutie behandelt het onderwerp jeugddelinquentie, en focust hierbij op de rol van de vrouw, het gezin en de
samenleving. Zowel het beleid op nationaal niveau als de Europese strategie wordt besproken.

IV-54

