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Inleiding 
 

“Overschrijding van de redelijke termijn […] leidt niet tot de niet-ontvankelijkverklaring van het 

openbaar ministerie in de strafvervolging […] ook niet in uitzonderlijke gevallen.”1 

Met deze uitspraak ontketende de Hoge Raad in 2008 een jarenlange discussie over de redelijke 

termijn in jeugdstrafzaken en de consequenties van het overschrijden hiervan. In de literatuur wordt 

ervoor gepleit om het openbaar ministerie (het OM) bij termijnoverschrijdingen in jeugdstrafzaken in 

uitzonderlijke gevallen niet-ontvankelijk te verklaren.2 Lagere rechters verklaarden het OM bovendien 

menigmaal niet-ontvankelijk op grond van artikel 40 IVRK, artikel 3 lid 1 IVRK en het pedagogische 

karakter van het jeugdstrafrecht.3 Op 8 september 2015 heeft de Hoge Raad een einde gemaakt aan 

deze discussie door bovenstaande uitspraak te bevestigen.4 De Hoge Raad deed dit naar aanleiding 

van een cassatie in het belang der wet, ingesteld om voor eens en altijd duidelijkheid te krijgen over 

deze kwestie. De uitspraak werd door velen als zeer teleurstellend beschouwd.  

Het recht op behandeling van een zaak binnen een redelijke termijn maakt deel uit van het recht op 

een eerlijk proces en wordt zowel in de internationale als de Europese wet- en regelgeving erkend. Het 

recht vloeit onder meer voort uit artikel 6 lid 1 EVRM en artikel 14 lid 3 sub c IVBPR. Artikel 40 lid 2 sub 

b iii IVRK bepaalt bovendien dat ieder kind dat wordt verdacht van of vervolgd voor een strafbaar feit, 

het recht heeft dat er zonder vertraging in de aangelegenheid wordt beslist. In dit artikel wordt 

verwezen naar het belang van het kind, zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 IVRK. 

De discussie omtrent de redelijke termijn in jeugdstrafzaken in Nederland heeft mij doen afvragen of 

deze problematiek ook in andere landen speelt en of wij hier wellicht van kunnen leren. In dit 

onderzoek is gekozen voor een vergelijking met Engeland en Wales. Bovendien is het van belang om 

de aanpak te toetsen aan de internationale wet- en regelgeving. Op basis van deze analyse kunnen 

aanbevelingen worden gedaan voor een verdragsconforme en kindgerichte benadering van de 

redelijke termijn in Nederland.  

Dit heeft geleid tot de vraag in hoeverre de redelijke termijn in jeugdstrafzaken en de consequenties 

van het overschrijden hiervan in Nederland overeenkomen met Engeland en Wales en in hoeverre 

hiermee wordt voldaan aan de vereisten uit de internationale en Europese wet- en regelgeving.  

                                                           
1 HR 17 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2578, r.o. 3.21. 
2 bv. Mevis, NJ 2008/358. 
3 bv. Rechtbank Amsterdam 19 maart 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ7798; Rechtbank Arnhem 25 september 
2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BY7720. 
4 HR 8 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2465. 
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Engeland en Wales maken samen met Noord-Ierland en Schotland deel uit van het Verenigd Koninkrijk. 

Noord-Ierland en Schotland hebben echter een eigen rechtssysteem. Aangezien Engeland en Wales 

primair hetzelfde rechtssysteem hebben is dit onderzoek beperkt tot deze landen.  

Met jeugdstrafzaken wordt in Nederland gedoeld op strafzaken die betrekking hebben op kinderen 

tussen de twaalf en achttien jaar oud. In Engeland en Wales hebben jeugdstrafzaken betrekking op 

kinderen tussen de tien en zeventien jaar oud. Adolescenten zijn buiten beschouwing gelaten omdat 

de toepassing van het IVRK op deze doelgroep onduidelijk is.  

Met de internationale wet- en regelgeving wordt met name gedoeld op het EVRM, het IVBPR, het IVRK 

en de bijbehorende General Comments. Er zal daarnaast aandacht worden besteed aan andere 

internationale instrumenten. 

Om tot een beantwoording van de centrale onderzoeksvraag en de deelvragen te komen is een 

literatuurstudie uitgevoerd. Hierbij zijn onder meer handboeken, wet- en regelgeving, parlementaire 

stukken, jurisprudentie en wetenschappelijke artikelen geraadpleegd. 

In het eerste hoofdstuk wordt het internationaal en Europees kader geschetst. Het tweede hoofdstuk 

zal zich richten op de redelijke termijn in Nederland en de consequenties van het overschrijden 

hiervan. In hoofdstuk drie zal de situatie in Engeland en Wales worden beschouwd. In het vierde 

hoofdstuk worden deze rechtssystemen met elkaar vergeleken. Bovendien wordt de vraag 

beantwoord in hoeverre Nederland, Engeland en Wales voldoen aan het in het eerste hoofdstuk 

geschetste internationale en Europese kader.  Tot slot volgt een conclusie en worden enkele concrete 

aanbevelingen voor Nederland gedaan. 
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1. Internationaal en Europees kader 

 

1.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het internationaal en Europees kader van de redelijke termijn geschetst. 

Vervolgens wordt dieper ingegaan op de consequenties van termijnoverschrijdingen.  

 

1.2. De redelijke termijn 

Het recht op afdoening van een strafzaak binnen een redelijke termijn wordt zowel op internationaal 

als op Europees niveau erkend. In deze paragraaf wordt ten eerste dieper op artikel 6 EVRM en artikel 

14 IVBPR ingegaan. Vervolgens worden artikel 40 IVRK, artikel 3 IVRK en overige wet- en regelgeving 

hieromtrent belicht.  

 

1.2.1. Redelijke termijn  

Artikel 6 lid 1 EVRM bepaalt dat een ieder, minderjarigen inbegrepen, recht heeft op een eerlijk proces. 

Dit houdt onder meer behandeling van de zaak “within a reasonable time”, ofwel binnen een redelijke 

termijn in. In zijn rechtspraak heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (het EHRM) nadere 

invulling gegeven aan dit begrip.  

De reden achter het vaststellen van een redelijke termijn is te voorkomen dat een verdachte langer 

dan nodig gebukt gaat onder de dreiging van een strafvervolging.5 Termijnoverschrijdingen brengen 

bovendien de geloofwaardigheid en de effectiviteit van de procedure in gevaar.6 Er moet een balans 

zijn tussen afdoening binnen een redelijke termijn enerzijds en gepaste afdoening van de zaak 

anderzijds.7 

De redelijke termijn begint te lopen vanaf de dag dat er sprake is van een criminal charge, ofwel zodra 

een persoon de officiële notificatie ontvangt van een bevoegde autoriteit dat hij wordt verdacht of 

beschuldigd van het begaan van een strafbaar feit. Het moment waarop de situatie van de verdachte 

substantieel is beïnvloed hangt hier nauw mee samen.8 De termijn vangt aldus aan zodra verdachte in 

onzekerheid verkeert over de strafvervolging.9 

                                                           
5 EHRM 27 juni 1968, 2122/64 (Wemhoff/Duitsland), r.o. 18. 
6 EHRM 24 oktober 1989, 10073/82 (H./Frankrijk), r.o. 58. 
7 EHRM 12 oktober 1992, 12919/87 (Boddaert/België), r.o. 39. 
8 EHRM 27 februari 1980, 6903/75 (Deweer/België), r.o. 46.  
9 Meese e.a., in: Commentaar EVRM 2014, art. 6 EVRM, aant. C.7.2. (online, laatst bijgewerkt op 10 juni 2015). 
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Het recht op een eerlijk proces is van toepassing op de gehele procedure, inclusief het hoger beroep.10 

De redelijke termijn blijft doorlopen totdat er definitief in de zaak wordt beslist. De ratio hierachter is 

dat de verdachte op dat moment niet langer in onzekerheid verkeert.11  

Het EHRM heeft niet exact vastgesteld welke termijn als redelijk kan worden beschouwd. Dit is 

afhankelijk van de omstandigheden van het geval.12 Het EHRM heeft een aantal factoren vastgesteld 

waarmee bij het bepalen van de redelijke termijn rekening moet worden gehouden. Het gaat hierbij 

om “the complexity of the case, the applicant’s conduct and the conduct of the relevant administrative 

and judicial authorities”.13 Er wordt aldus gekeken naar de complexiteit van de zaak, de houding van 

de verdachte en het optreden van de autoriteiten. Een andere factor waarmee rekening wordt 

gehouden zijn de belangen van verdachte.14  

Of een zaak als complex kan worden beschouwd hangt wederom af van de omstandigheden van het 

geval. Hierbij wordt onder meer het aantal aanklachten, het aantal betrokkenen, zoals verdachten en 

getuigen, of het grensoverschrijdende karakter van de zaak beschouwd. Indien er sprake is van 

zogenaamde witteboordencriminaliteit wordt een strafzaak eveneens als complex beschouwd.15 

De houding van de verdachte is een andere factor die kan bijdragen aan het bepalen van een redelijke 

termijn. Verdachten hoeven uiteraard geen actieve medewerking aan hun veroordeling te verlenen. 

Het gedrag van de verdachte kan echter van invloed zijn op de lengte van de procedure en kan niet 

worden toegerekend aan de staat.16 Dit is bijvoorbeeld het geval als de verdachte de zaak bewust 

vertraagt, bewijsmiddelen vernietigt of vlucht.17 

Het optreden van de autoriteiten is een belangrijke factor waarmee rekening moet worden gehouden 

bij de beoordeling van de redelijke termijn. Staten dienen hun rechtsorde zo in te richten dat zij aan 

hun verplichtingen kunnen voldoen.18 Het EHRM acht de schadevergoedingsmaatregelen die staten 

nemen of de enorme werklast zelden een rechtvaardiging voor termijnoverschrijdingen.19  

                                                           
10 EHRM 28 juni 1978, 6232/73 (König/Duitsland), r.o. 98. 
11 Meese e.a., in: Commentaar EVRM 2014, art. 6 EVRM, aant. C.7.3. (online, laatst bijgewerkt op 10 juni 2015). 
12 EHRM 12 oktober 1992, 12919/87 (Boddaert/België), r.o. 36. 
13 Raad van Europa/EHRM 2014, p. 32. 
14 EHRM 26 oktober 2000, 30210/96 (Kudla/Polen), r.o. 124; EHRM 31 maart 1992, 18020/91 (X./Frankrijk), r.o. 
32. 
15 Raad van Europa/EHRM 2014, p. 32. 
16 EHRM 15 juli 1982, 8130/78 (Eckle/Duitsland), r.o. 82. 
17 Raad van Europa/EHRM 2014, p. 33. 
18 EHRM 25 november 1992, 12728/87 (Abdoella/Nederland), r.o. 24. 
19 EHRM 15 juli 1982, 8130/78 (Eckle/Duitsland), r.o. 92. 
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Tot slot wordt er bij de vaststelling van de redelijke termijn rekening gehouden met de belangen van 

de verdachte. Het feit dat iemand in voorarrest zit kan bijvoorbeeld een relevante factor zijn.20 

Minderjarigheid is door het EHRM nog niet als factor meegewogen bij het vaststellen van de redelijke 

termijn. In civiele zaken lijkt de hoge leeftijd van de verdachte wel van enig belang te zijn.21  

 

1.2.2. Zonder onredelijke vertraging  

Artikel 14 lid 3 sub c IVBPR bepaalt dat een ieder het recht heeft om zonder onredelijke vertraging, 

“without undue delay”, te worden berecht.  

Het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties (het Mensenrechtencomité) beschouwt 

voortvarendheid als een belangrijk aspect van een eerlijk proces. Berechting zonder onredelijke 

vertraging heeft het voorkomen van onnodig lange onzekerheid over de strafvervolging tot doel en 

zorgt ervoor dat vrijheidsbeneming niet langer duurt dan noodzakelijk. Bij het bepalen van de termijn 

verwijst het Mensenrechtencomité naar dezelfde factoren als het EHRM. Het gaat aldus om de 

omstandigheden van het geval, waarbij met de complexiteit van de zaak, de houding van verdachte en 

het optreden van de autoriteiten rekening wordt gehouden. De start- en einddatum van de redelijke 

termijn komen ook overeen met het EHRM. De termijn gaat lopen vanaf het moment dat verdachte is 

aangeklaagd en eindigt zodra er definitief, al dan niet in hoger beroep, in de zaak is beslist.22 

Krachtens artikel 14 lid 4 IVBPR moet er rekening worden gehouden met de leeftijd en situatie van de 

minderjarige verdachte. Volgens het Mensenrechtencomité hebben minderjarigen tenminste dezelfde 

rechten als volwassenen hebben ingevolge artikel 14 IVBPR. Daarbij hebben zij volgens het 

Mensenrechtencomité behoefte aan speciale bescherming. Zij dienen zo snel mogelijk te worden 

berecht, tenzij dit niet in het belang van het kind is.23 Men zou hieruit kunnen afleiden dat de redelijke 

termijn bij minderjarigen korter is dan bij volwassenen. 

Artikel 14 IVBPR wordt vaak in één adem genoemd met artikel 6 EVRM. De artikelen komen 

grotendeels overeen en worden als nagenoeg identiek beschouwd.24 Aan de begrippen “redelijke 

termijn” en “zonder onredelijke vertraging” wordt op dezelfde wijze invulling gegeven. Een verklaring 

hiervoor is dat beide artikelen zijn gebaseerd op de Universele Verklaring voor de Rechten van de 

                                                           
20 EHRM 25 november 1992, 12728/87 (Abdoella/Nederland), r.o. 24. 
21 EHRM 16 september 1996, 20024/92 (Süssmann/Duitsland), r.o. 54; EHRM 30 oktober 1998, 28616/95 
(Styranowski/Polen), r.o. 57. 
22 General Comment 32 (2007), par. 27 & 35. 
23 General Comment 32 (2007), par. 42. 
24 Meese e.a., in: Commentaar EVRM 2014, art. 6 EVRM, aant. C.7. (online, laatst bijgewerkt op 10 juni 2015). 
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Mens.25 Artikel 14 lid 4 IVBPR gaat, in tegenstelling tot artikel 6 EVRM, in op de speciale positie van 

minderjarigen in het strafproces. Het EHRM heeft echter gesteld dat artikel 14 lid 4 IVBPR in grote 

lijnen overeenkomt met artikel 6 EVRM.26 Het EHRM heeft de speciale positie van minderjarigen in het 

strafproces bovendien in meerdere zaken erkend.27 

 

1.2.3. Zonder vertraging  

Artikel 6 EVRM en artikel 14 IVBPR zijn op een ieder, dus ook op minderjarigen, van toepassing. In het 

IVRK worden er desondanks specifieke rechten aan minderjarigen toegekend. Voor het jeugdstrafrecht 

is met name artikel 40 IVRK van belang. Deze bepaling geeft de rechten weer van minderjarigen die in 

aanraking komen met politie en justitie.  

Artikel 40 lid 2 sub b iii IVRK bepaalt dat een minderjarige die wordt verdacht van of veroordeeld voor 

een strafbaar feit het recht heeft dat er “without delay”, zonder vertraging, in de aangelegenheid 

wordt beslist. Het Comité voor de Rechten van het Kind (het Kinderrechtencomité) beveelt 

verdragsstaten aan termijnen te stellen waarbinnen de zaak moet worden afgedaan. De termijnen 

beginnen te lopen vanaf het moment dat het delict is begaan en lopen door tot de einduitspraak. De 

startdatum wijkt hiermee af van de startdata van het EHRM en het Mensenrechtencomité. De 

termijnen moeten volgens het Kinderrechtencomité veel korter zijn dan de termijnen voor 

volwassenen vanwege de negatieve invloed van vertraging op het pedagogische effect van de 

procedure. De minderjarige loopt bovendien het risico om te worden gestigmatiseerd. Gedurende het 

voortvarende proces dienen de kinderrechten en de waarborgen niet uit het oog te worden verloren.28  

Uit de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 40 IVRK blijkt dat bewust is gekozen voor strengere 

termijnvereisten bij minderjarigen. In de conceptversie van het IVRK werd de term “reasonable time” 

gehanteerd. Besloten werd om bij artikel 14 lid 3 sub c IVBPR aan te sluiten en deze term te veranderen 

in “without undue delay” om zo het termijnvereiste bij kinderen te versterken. In de eindversie is 

uiteindelijk voor de term “without delay” gekozen.29  

Het Kinderrechtencomité stelt dat de term “zonder vertraging” van artikel 40 IVRK sterker is dan de 

term “zonder onredelijke vertraging” van artikel 14 IVBPR.30 Op de verhoudingen met artikel 6 EVRM 

wordt niet nader ingegaan. Aangezien vaak wordt aangenomen dat artikel 6 EVRM en artikel 14 IVBPR 

                                                           
25 Zie de preambule bij het IVBPR en het EVRM.  
26 EHRM 16 december 1999, 24724/94 (T./Verenigd Koninkrijk), r.o. 46. 
27 bv. EHRM 27 november 2008, 36391/02 (Salduz/Turkije); EHRM 16 december 1999, 24888/94 (V./Verenigd 
Koninkrijk); EHRM 4 december 2008, 30562/04 & 30566/04 (S. & Marper/Verenigd Koninkrijk). 
28 General Comment 10 (2007), par. 51-52. 
29 OHCHR 2007, p. 755 & 773.  
30 General Comment 10 (2007), par. 51.  
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qua aard en inhoud grotendeels overeenkomen, ligt het in de rede dat de term “zonder vertraging” 

sterker is dan de “redelijke termijn” van artikel 6 EVRM. Dit sluit aan bij de visie van het 

Kinderrechtencomité dat de termijn bij minderjarigen korter dient te zijn dan bij volwassenen.31 

Verder wordt in artikel 40 lid 4 IVRK het welzijn van de minderjarige benadrukt. Dit welzijn kan worden 

gewaarborgd door minderjarigen te behandelen op een manier die geen afbreuk doet aan het gevoel 

van waardigheid en eigenwaarde en die de eerbied voor mensenrechten en de fundamentele 

vrijheden van anderen vergroot. Bovendien moet rekening worden gehouden met de leeftijd van de 

minderjarige, de wenselijkheid van het bevorderen van de herintegratie en de aanvaarding door de 

minderjarige van een opbouwende rol in de samenleving (artikel 40 lid 1 IVRK). 32 

Het EHRM verwijst in zijn rechtspraak expliciet naar artikel 40 IVRK.33 In het arrest T. tegen het Verenigd 

Koninkrijk stelde het EHRM dat het IVRK bindende kracht heeft in alle lidstaten van de Raad van 

Europa. Het EHRM stelde verder dat het recht op privacy, een van de minimumwaarborgen van artikel 

40 lid 2 sub b IVRK, bindend is in alle lidstaten.34 De bindende werking van de minimumwaarborgen 

van artikel 40 lid 2 sub b IVRK wordt aldus door het EHRM vastgesteld.   

Naast artikel 40 IVRK is artikel 3 IVRK binnen het jeugdstrafrecht van belang. Artikel 3 lid 1 IVRK bepaalt 

dat het belang van het kind, in alle maatregelen waarbij kinderen zijn betrokken, de eerste overweging 

dient te vormen. In artikel 40 lid 2 sub b iii IVRK wordt er specifiek naar deze belangen verwezen. Het 

Kinderrechtencomité stelt dat tijdsverloop een negatieve invloed heeft op de belangen van 

minderjarigen. Procedures waarbij kinderen zijn betrokken dienen daarom te worden geprioriteerd en 

binnen de kortste tijd te worden afgedaan.35  

Het Kinderrechtencomité beschouwt artikel 3 lid 1 IVRK als één van de vier fundamentele waarden van 

het IVRK. Elke staat dient dit recht te respecteren en moet alle nodige maatregelen treffen ter volledige 

implementatie hiervan. Artikel 3 lid 1 IVRK is volgens het Kinderrechtencomité een zelfstandig recht 

dat direct kan worden toegepast en bovendien rechtstreekse werking toekomt in de rechtbank.36  

 

1.2.4. Minderjarigen in voorarrest 

Minderjarigen in voorarrest verdienen speciale aandacht in het kader van de redelijke termijn. In het 

internationale recht zijn specifieke bepalingen gewijd aan de bescherming van deze minderjarigen.  

                                                           
31 Jeltes 2015, p. 28. 
32 Van Bueren 2006, p. 11-12.  
33 Mijnarends e.a. 2013, p. 537. 
34 EHRM 16 december 1999, 24724/94 (T./Verenigd Koninkrijk), r.o. 44 & 74. 
35 General Comment 14 (2013), par. 93. 
36 General Comment 14 (2013), par. 1-3, 6(a) & 13. 
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Artikel 5 lid 3 EVRM bepaalt dat een ieder in voorarrest het recht heeft om binnen een redelijke termijn 

te worden berecht of in vrijheid te worden gesteld. Het doel van deze bepaling is dat vrijheidsbeneming 

niet langer duurt dan noodzakelijk.37 De termijn vangt aan zodra de verdachte in hechtenis wordt 

genomen en eindigt op het moment dat deze wordt vrijgelaten of zodra in de zaak in eerste aanleg 

wordt beslist. Deze termijn wijkt aldus af van de redelijke termijn van artikel 6 EVRM.38 

Het EHRM stelt dat voorarrest bij minderjarigen een uiterste maatregel is voor een zo kort mogelijke 

duur.39 Als de rechtmatigheid van het voorarrest wordt betwist, moet er zo spoedig mogelijk worden 

beslist (artikel 5 lid 4 EVRM). De minderjarige heeft recht op schadeloosstelling indien de redelijke 

termijn van artikel 5 lid 3 EVRM wordt overschreden (artikel 5 lid 5 EVRM). Staten moeten een 

schadevergoeding aanbieden met voldoende mate van zekerheid.40  

Het is in het kader van minderjarigen in voorarrest bovendien van belang om artikel 10 lid 2 sub b 

IVBPR te benoemen. Jeugdige verdachten die van hun vrijheid zijn beroofd dienen zo spoedig mogelijk 

voor de rechter te worden geleid. Deze termijn lijkt korter dan het vereiste “zonder onredelijke 

vertraging” van artikel 14 IVBPR.  

Artikel 37 IVRK stelt dat vrijheidsberoving slechts kan dienen als uiterste maatregel voor zo kort 

mogelijke duur. Staten moeten alternatieven voor het voorarrest ontwikkelen en maatregelen treffen 

om het gebruik hiervan tegen te gaan. Artikel 37 sub d IVRK bepaalt dat een minderjarige recht heeft 

op een “prompt decision”, een onverwijlde beslissing, als deze de wettigheid van zijn vrijheidsberoving 

betwist. Dit is een strenger vereiste dan een proces “zonder vertraging” ingevolge artikel 40 IVRK 

vanwege de negatieve effecten van de vrijheidsberoving. Vrijheidsberoving staat aan de harmonieuze 

ontwikkeling van de minderjarige in de weg en belemmert de re-integratie.41 

Het Kinderrechtencomité heeft specifieke termijnen gesteld voor vrijheidsbeneming van 

minderjarigen. De rechtmatigheid hiervan moet binnen vierentwintig uur worden onderzocht door een 

bevoegde autoriteit en moet bovendien bij voorkeur om de twee weken worden getoetst. Indien de 

vrijheidsbeneming voortduurt, dient de minderjarige binnen dertig dagen op zitting te komen. Het 

Kinderrechtencomité dringt aan op een wettelijke afdoeningstermijn van zes maanden.42  

                                                           
37 EHRM 10 november 1969, 1602/62 (Stögmüller/Oostenrijk), r.o. 5.  
38 EHRM 6 januari 2007, 27561/02 (Solmaz/Turkije), r.o. 24. 
39 EHRM 6 mei 2008, 20817/04 (Nart/Turkije), r.o. 31.  
40 EHRM 22 februari 1989, 11152/84 (Ciulla/Italië), r.o. 44. 
41 General Comment 10 (2007), par. 11, 51, 79 & 80. 
42 General Comment 10 (2007), par. 83. 
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1.2.5. Overige wet- en regelgeving  

Naast het EVRM, het IVBPR en het IVRK hebben ook andere internationaal- en Europeesrechtelijke 

instrumenten betrekking op de redelijke termijn in jeugdstrafzaken. In de Guidelines on child-friendly 

justice van de Raad van Europa wordt onder kindvriendelijke rechtsgang onder meer verstaan dat deze 

“speedy” is.43 Artikel 20 van de United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of 

Juvenile Justice (de Beijing Rules) stelt bovendien dat elke jeugdstrafzaak vanaf het begin af aan snel 

en efficiënt moet worden afgehandeld, zonder onnodige vertraging. In de toelichting bij dit artikel staat 

dat de snelle afhandeling van jeugdstrafzaken van het grootste belang is. Eventuele positieve gevolgen 

van de procedure kunnen anders verloren gaan en de minderjarige kan zich na verloop van tijd steeds 

moeilijker met de procedure verenigen. Hoewel de Beijing Rules op zich niet juridisch bindend zijn, 

raadt het Kinderrechtencomité staten aan om de regels in de nationale wetgeving te implementeren.44  

Hetzelfde geldt voor de United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty 

(Havana Rules). De Havana Rules zien op minderjarigen die van hun vrijheid zijn beroofd. Staten 

moeten zaken waarbij minderjarigen in voorlopige hechtenis verkeren prioriteren en zo snel mogelijk 

afdoen. Detentie is daarbij van zo kort mogelijke duur.45 De European Rules for juvenile offenders 

subject to sanctions or measures van de Raad van Europa zijn vergelijkbaar met de Havana Rules. In 

deze regels wordt bepaald dat sancties of maatregelen zonder vertraging moeten worden toegepast 

en slechts indien dit strikt noodzakelijk is. Vrijheidsbeneming is een uiterste maatregel voor zo kort 

mogelijke duur. Staten dienen voorlopige hechtenis bij minderjarigen zo veel mogelijk te voorkomen.46  

Verder bepaalt het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie in artikel 24 lid 2 dat de 

belangen van het kind de eerste overweging vormen bij alle handelingen betreffende kinderen. Deze 

bepaling komt sterk overeen met artikel 3 lid 1 IVRK. Bovendien bevat artikel 47 Handvest eenzelfde 

bepaling over de redelijke termijn als artikel 6 EVRM. De bepalingen van het Handvest zijn gericht tot 

de instellingen en organen van de EU en tot lidstaten die het recht van de EU ten uitvoer leggen.  

Op 16 december is het Comité van Permanente Vertegenwoordigers van de EU akkoord gegaan met 

de tekst van het voorstel voor een Richtlijn betreffende de procedurele waarborgen voor kinderen die 

verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure. Ingevolge artikel 13 van de Richtlijn moeten staten 

alle passende maatregelen treffen om te verzekeren dat strafzaken waarbij kinderen zijn betrokken 

worden behandeld met urgentie en gepaste zorgvuldigheid.47  

                                                           
43 Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice, par. II (c).  
44 General Comment 10 (2007), par. 4. 
45 United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (45/113), par. 17.  
46 European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures, (CM/Rec(2008)11), par. 9 & 10. 
47 Proposal for a Directive on procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings - 
Confirmation of compromise text with a view to reaching an agreement, 16 december 2015 (15272/15), p. 42. 
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1.3. Overschrijding van de redelijke termijn 

In artikel 6 EVRM is, in tegenstelling tot de schadeloosstelling van artikel 5 lid 5 EVRM, niets vastgesteld 

over de consequenties van termijnoverschrijdingen. Hetzelfde geldt voor artikel 14 IVBPR en artikel 40 

IVRK. De nationale rechter is bevoegd om termijnoverschrijdingen vast te stellen en is vervolgens 

verplicht om hier consequenties aan te verbinden.48 De overwegingen die het EHRM en het 

Mensenrechtencomité hieraan hebben gewijd worden in deze paragraaf belicht. Er wordt bovendien 

ingegaan op het pedagogische karakter van het jeugdstrafrecht.  

 

1.3.1. Effectief nationaal rechtsmiddel  

Het EHRM heeft geoordeeld dat staten, ingevolge artikel 13 EVRM, een effectief nationaal 

rechtsmiddel ter beschikking moeten stellen bij termijnoverschrijdingen als bedoeld in artikel 6 lid 1 

EVRM.49 Een rechtsmiddel is effectief indien het de procedure versnelt of als er passend rechtsherstel 

wordt geboden voor een overschrijding die al heeft plaatsgevonden.50 Het EHRM is niet ingegaan op 

specifieke consequenties voor minderjarigen. 

Het EHRM kan ingevolge artikel 41 EVRM een billijke genoegdoening toekennen aan de benadeelde 

indien toepassing van het nationale recht slechts tot gedeeltelijk rechtsherstel leidt. In een groot aantal 

zaken heeft het EHRM het enkele vaststellen van de schending als een billijke genoegdoening 

beschouwd.51 Het EHRM kan de verdachte eveneens een schadevergoeding toekennen.52  

Het Mensenrechtencomité heeft verder menigmaal een termijnoverschrijding als bedoeld in artikel 14 

lid 3 sub c IVBPR vastgesteld.53 Hoewel deze uitspraken officieel niet juridisch bindend zijn, geeft het 

Mensenrechtencomité vaak aan welke stappen een staat zou moeten zetten. Met de erkenning van 

het IVBPR en de communicatieprocedure verplichten staten zichzelf bovendien om het IVBPR te 

goeder trouw ten uitvoer te leggen en om bij schending hiervan een effectief nationaal rechtsmiddel 

ter beschikking te stellen (artikel 2 lid 3 sub a IVBPR).54   

                                                           
48 Meese e.a., in: Commentaar EVRM 2014, art. 6 EVRM, aant. C.7.5. (online, laatst bijgewerkt op 10 juni 2015). 
49 EHRM 26 oktober 2000, 30210/96 (Kudla/Polen). 
50 EHRM 14 juni 2015, 61444/00 (Krasuski/Polen), r.o. 66.  
51 bv. EHRM 10 juni 1996, 19380/92 (Benham/Verenigd Koninkrijk), r.o. 68; EHRM 27 februari 1996, 22107/93 
(Findlay/ Verenigd Koninkrijk), r.o. 85.   
52 EHRM 29 maart 2006, 64699/01 (Musci/Italië), r.o. 145.  
53 Mensenrechtencomité 24 juli 2006, 1421/2005 (Larraña/Filipijnen); Mensenrechtencomité 16 juli 2001, 
818/1998 (Sextus/Tobago en Trinidad).  
54 Barkhuysen e.a. 2008, p. 116-119. 
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1.3.2. Het pedagogische karakter van het jeugdstrafrecht 

In paragraaf 1.2.3. is gebleken dat het pedagogische karakter van het jeugdstrafrecht de duur van de 

redelijke termijn bij minderjarigen beïnvloedt. Het pedagogische karakter zou tevens kunnen leiden 

tot speciale of zwaardere consequenties bij termijnoverschrijdingen.  

In paragraaf 1.2.2. is gebleken dat het EHRM het bijzondere karakter van het jeugdstrafrecht erkent.  

“[…] a child charged with an offence is dealt with in a manner which takes full account of his age, level 

of maturity and intellectual and emotional capacities […].”55 

Het Mensenrechtencomité benadrukt verder dat minderjarigen in het strafproces ingevolge artikel 24 

lid 1 IVBPR recht hebben op speciale bescherming van de staat. Bovendien benadrukt artikel 14 lid 4 

IVBPR de speciale positie van minderjarigen in het strafrecht. Staten moeten maatregelen treffen om 

te waarborgen dat minderjarigen daadwerkelijk gebruik kunnen maken van hun recht op berechting 

zonder onredelijke vertraging.56  

De speciale positie van de minderjarige in het strafrecht komt duidelijk naar voren in het IVRK en in de 

zienswijzen van het Kinderrechtencomité. Artikel 40 IVRK kent minderjarigen enerzijds dezelfde 

rechten toe als volwassenen. Anderzijds geeft het minderjarigen recht op speciale bescherming.57 

Ingevolge artikel 40 lid 3 IVRK dienen staten te streven naar een apart strafrecht voor minderjarigen. 

Het Kinderrechtencomité moedigt staten aan om een jeugdstrafrecht te ontwikkelen in 

overeenstemming met het IVRK.58  

In paragraaf 1.2.3. is verder gebleken dat de belangen van het kind binnen het jeugdstrafrecht de 

primaire overweging dienen te vormen. Het jeugdstrafrecht kent een sterk pedagogisch karakter en is 

onder meer gericht op re-integratie, opvoeding en preventie.59 Het Kinderrechtencomité benadrukt 

dat het beschermen van de belangen van het kind inhoudt dat de traditionele doelen van het 

strafrecht, te weten repressie en vergelding, plaats moeten maken voor rehabilitatie en herstelrecht.60  

Tot slot blijkt het speciale pedagogische karakter van het jeugdstrafrecht uit overige wet- en 

regelgeving, zoals de Beijing Rules en de Guidelines on child-friendly justice.61 

                                                           
55 EHRM 16 december 1999, 24724/94 (T./Verenigd Koninkrijk), r.o. 84. 
56 General Comment 17 (1989), par. 1-3. 
57 Liefaard e.a. 2010, p. 284. 
58 General Comment 10 (2007), par. 4. 
59 Berger 2012, p. 831.  
60 General Comment 14 (2013), par. 28.  
61 Zie paragraaf 1.2.5.  
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1.4. Conclusie 

Berechting binnen een redelijke termijn wordt zowel in de internationale als de Europese wet- en 

regelgeving als een fundamenteel recht beschouwd. De “redelijke termijn” van artikel 6 EVRM komt 

grotendeels overeen met de “onredelijke vertraging” van artikel 14 IVBPR.  

Artikel 40 IVRK bepaalt dat een jeugdstrafzaak zonder vertraging moet worden afgedaan. De term 

“zonder vertraging” wordt door het Kinderrechtencomité als strikter beschouwd dan de term “zonder 

onredelijke vertraging” van artikel 14 IVBPR. Voor minderjarigen zou een kortere termijn moeten 

gelden dan voor volwassenen vanwege de negatieve effecten van het tijdsverloop. Aangezien artikel 

6 EVRM en artikel 14 IVBPR vaak als inwisselbaar worden beschouwd, ligt het in de rede om de bepaling 

van artikel 40 IVRK als zwaarder te beschouwen dan artikel 6 EVRM.  

Minderjarigen in voorarrest verdienen in het kader van de redelijke termijn speciale aandacht. 

Vrijheidsbeneming geldt als uiterste maatregel voor zo kort mogelijke duur vanwege de negatieve 

effecten hiervan op minderjarigen. Er moeten kortere termijnen worden gesteld dan bij minderjarigen 

die hun proces in vrijheid afwachten. 

Het wordt aan de staten overgelaten om termijnen te stellen en om effectieve rechtsmiddelen te 

verbinden aan het overschrijden hiervan. Het EHRM stelt dat consequenties effectief zijn als deze de 

procedure versnellen of passend rechtsherstel bieden. Minderjarigen hebben volgens het 

Mensenrechtencomité en het Kinderrechtencomité recht op speciale bescherming. Het pedagogische 

karakter van het jeugdstrafrecht kan, naast het stellen van kortere termijnen, bovendien ook 

aanleiding geven tot het verbinden van zwaardere consequenties aan het overschrijden hiervan.  

Nu het internationaal en Europees kader is geschetst, wordt er in het navolgende hoofdstuk aandacht 

besteed aan de redelijke termijn in jeugdstrafzaken in Nederland.  
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2. Nederland 

 

2.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de redelijke termijn in Nederland. Ten eerste wordt de doorwerking 

van het internationaal en Europees kader behandeld. Vervolgens wordt de redelijke termijn in 

jeugdstrafzaken belicht. Tot slot komen de consequenties van termijnoverschrijdingen aan bod.  

 

2.2. Doorwerking  

Nederland kent een gematigd monistisch stelsel. Internationaal en Europees recht heeft interne 

werking en hoeft aldus niet te worden omgezet in nationale wetgeving. De wetgevende, 

rechtsprekende en uitvoerende macht zijn aan deze bepalingen gebonden. Men kan zich echter pas 

op deze bepalingen beroepen als zij rechtstreekse werking hebben.62 

Artikel 93 Grondwet bepaalt dat bepalingen van verdragen rechtstreekse werking hebben als zij naar 

aard en inhoud eenieder kunnen verbinden. Een bepaling is eenieder verbindend als verdragsluitende 

staten dit vaststellen of als de rechter dit bepaalt. De inhoud van de bepaling moet onvoorwaardelijk 

en voldoende nauwkeurig zijn om als objectief recht te worden toegepast in de nationale rechtsorde.63 

Ingevolge artikel 94 Grondwet hebben deze verdragsbepalingen voorrang boven nationaal recht. 

Een bepaling kan ook indirect doorwerken in de Nederlandse rechtsorde. De rechter maakt dan 

gebruik van de bepaling als interpretatiemiddel voor het nationale recht.64  

 

2.2.1. Artikel 6 EVRM en artikel 14 IVBPR 

De meeste bepalingen van het EVRM en het IVBPR, waaronder artikel 6 EVRM en artikel 14 IVBPR, 

hebben rechtstreekse werking.65 Daarbij zijn de uitspraken van het EHRM ingevolge artikel 46 EVRM 

juridisch bindend en worden beschouwd als gezaghebbende interpretatie van de verdragsbepaling 

waarop zij betrekking hebben. De Nederlandse wetgever moet hiermee rekening houden, ondanks dat 

de uitspraken slechts bindend zijn voor de betrokken partijen.66 De bepalingen die het EHRM in zijn 

rechtspraak toepast, zoals artikel 14 IVBPR, werken bovendien indirect door.67 

                                                           
62 Limbeek & Bruning 2015, p. 90.  
63 HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2928. 
64 Pulles 2013, p. 111-112. 
65 Kamerstukken II 1992/93, 22855, 3, p. 9. 
66 Van der Pot/Elzinga & De Lange 2006, p. 268-272.   
67 Pulles 2013, p. 113. 
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In paragraaf 1.31. is vastgesteld dat de inzichten van het Mensenrechtencomité niet juridisch bindend 

zijn. De Centrale Raad van Beroep heeft echter bepaald dat deze als gezaghebbend oordeel moeten 

worden aangemerkt, waarvan slechts op zwaarwegende gronden kan worden afgeweken.68 

 

2.2.2. Artikel 40 IVRK en artikel 3 IVRK 

In de Goedkeuringswet bij het IVRK is gesteld dat de rechten van artikel 40 lid 2 IVRK zijn vervat in 

bepalingen van andere mensenrechtenverdragen waarvan de rechtstreekse werking is vastgesteld of 

mogelijk wordt geacht.69 De Hoge Raad lijkt de rechtstreekse werking ook te hebben aanvaard.70 Deze 

concludeerde echter teleurstellend genoeg dat er onvoldoende grond is om aan te nemen dat artikel 

40 lid 2 sub b iii IVRK verdergaande eisen aan de redelijke termijn in jeugdstrafzaken stelt dan artikel 

6 EVRM en artikel 14 IVBPR.71 

De rechtstreekse werking van artikel 3 lid 1 IVRK is minder vanzelfsprekend. In de Goedkeuringswet 

wordt hier niet op ingegaan. De rechter laat zich hier bovendien meestal niet expliciet over uit. De 

Rechtbank Midden-Nederland heeft in 2013 echter bepaald dat artikel 3 lid 1 IVRK rechtstreekse 

werking heeft.72 Er zijn desondanks ook rechtbanken die dit uitsluiten.73 De Raad van State heeft 

hieromtrent het volgende bepaald:  

“ Artikel 3 van het IVRK heeft rechtstreekse werking in zoverre het ertoe strekt, dat bij alle maatregelen 

betreffende kinderen de belangen van het desbetreffende kind dienen te worden betrokken.”74 

Het gewicht dat aan het belang van het kind moet worden toegekend werkt echter niet rechtstreeks.75  

Er wordt tot slot vaak een beroep op deze bepaling gedaan in combinatie met andere artikelen, zoals 

artikel 40 IVRK. De samenhang tussen beide artikelen blijkt uit de bewoordingen van artikel 40 lid 2 

sub b iii IVRK, waarin expliciet naar de belangen van het kind wordt verwezen. Artikel 3 lid 1 IVRK wordt 

bovendien gebruikt om invulling te geven aan andere bepalingen, zoals artikel 8 EVRM.76 

                                                           
68 CRvB 21 juli 2006, ECLI:NL:CRVB:2006:AY5560. 
69 Kamerstukken II 1992/93, 22855, 3, p. 9. 
70 HR 16 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AL9062.  
71 HR 8 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2465, r.o. 3.5.  
72 Rechtbank Midden-Nederland 9 juli 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:2679, r.o. 4.3.  
73 Rechtbank Zutphen 15 december 2006, ECLI:NL:RBZUT:2006:AZ5992.  
74 Raad van State 16 april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:3382, r.o. 2.1. 
75 Raad van State 16 april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:3382, r.o. 2.1. 
76 Van der Meij 2015, p. 240-242.  
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2.3. De redelijke termijn in Nederland 

Aangezien artikel 6 EVRM, artikel 14 IVBPR, artikel 3 IVRK en artikel 40 IVRK (gedeeltelijk) rechtstreeks 

doorwerken dient het Nederlandse jeugdstrafrecht te voldoen aan de vereisten die aan de redelijke 

termijn worden gesteld. Alvorens op deze vereisten in te gaan wordt het jeugdstrafrecht kort belicht.  

 

2.3.1. Jeugdstrafrecht  

Nederland kent een apart jeugdstrafrecht voor minderjarigen tussen de twaalf en achttien jaar oud. 

Sinds de inwerkingtreding van het adolescentenstrafrecht is het bovendien mogelijk om achttien tot 

drieëntwintigjaren te berechten via het jeugdstrafrecht (artikel 77c Sr). Minderjarigen die ten tijde van 

het plegen van het delict zestien of zeventien jaar oud waren kunnen, in bepaalde gevallen, worden 

berecht volgens het volwassenenstrafrecht (artikel 77b Sr).  

Het materiële jeugdstrafrecht is te vinden in artikel 77a tot en met 77hh Sr. De processuele bepalingen 

voor minderjarigen staan in artikel 486 tot en met 505 Sv. In het materiële en in het formele 

jeugdstrafrecht zijn geen bepalingen gewijd aan de redelijke termijn.77 Bepalingen hieromtrent zijn te 

vinden in richtlijnen, beleidsprogramma’s en de rechtspraak. 

 

2.3.2. Kalsbeeknormen 

Het belang van een vroegtijdige, snelle en consequente afdoening van jeugdstrafzaken werd in 1994 

door de Commissie Van Montfrans en in de daaropvolgende nota Vasthoudend en effectief 

benadrukt.78 Op 14 november 2000 is de motie Kalsbeek/Halsema ingediend ten behoeve van snellere 

doorlooptijden in jeugdstrafzaken. Deze motie leidde tot het opstellen van de Kalsbeeknormen, de 

termijnen waarbinnen een jeugdstrafzaak redelijkerwijs zou moeten worden afgedaan.79 

Uit de Kalsbeeknormen en de Richtlijn Strafvordering Jeugd en Adolescenten blijkt dat ernaar wordt 

gestreefd om tachtig procent van de jeugdstrafzaken in eerste aanleg af te doen binnen zes maanden 

na het eerste verhoor.80 In 2014 is dit slechts in veertig procent van de gevallen gelukt. Uit de cijfers 

blijkt een enorme daling ten opzichte van de voorgaande jaren. In 2013 ging het nog om tweeënvijftig 

procent. De doorlooptijden in jeugdstrafzaken zijn over de gehele linie toegenomen. Het gaat met 

name om de periode tussen het eerste verhoor en de vervolgingsbeslissing.81 De Kinderombudsman 

heeft zijn zorgen hieromtrent geuit.82   

                                                           
77 Bruning e.a. 2014, p. 593.  
78 Bruning e.a. 2014, p. 557; Kamerstukken II 2001/02, 28292, 2. 
79 Kamerstukken II 2000/01, 27400 VI, 37; Kamerstukken II 2000/01, 27400 VI, 60. 
80 Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt (R2014005).  
81 Jaarbericht Openbaar Ministerie 2014, p. 86.  
82 Kinderrechtenmonitor 2014, p. 88; Kinderrechtenmonitor 2015, p. 80.  
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2.3.3. De zestien maanden termijn 

De Hoge Raad heeft voorafgaand aan de Kalsbeeknormen en de bovengenoemde Richtlijn bepaald dat 

de redelijke termijn, als bedoeld in artikel 6 EVRM en artikel 14 IVBPR, in jeugdstrafzaken op zestien 

maanden ligt. Deze termijn is korter dan de redelijke termijn van twee jaar die voor volwassenen is 

gesteld. Het stellen van een termijn moet voorkomen dat verdachten onnodig lang gebukt gaan onder 

de dreigende strafvervolging. Er gaat van berechting en bestraffing bovendien een preventieve 

werking uit en slachtoffers hebben belang bij een snelle afdoening. Tijdsverloop heeft verder een 

ongunstige invloed op de beoordeling van feiten.83  

De redelijke termijn vangt aan zodra er “jegens de betrokkene een handeling is verricht waaraan deze 

in redelijkheid de verwachting kan ontlenen dat tegen hem ter zake van een bepaald strafbaar feit door 

het openbaar ministerie een strafvervolging zal worden ingesteld.”84 

De redelijke termijn geldt zowel in eerste aanleg als in het hoger beroep. Voor het beroep in cassatie 

geldt een termijn van zes maanden voor het inzenden van de stukken naar de Hoge Raad.85 

De redelijkheid van de termijn is net als bij het EHRM afhankelijk van een aantal factoren. Het gaat om 

de ingewikkeldheid van de zaak, de invloed van de verdachte en/of zijn raadsman op het procesverloop 

en de wijze waarop de bevoegde autoriteiten de zaak behandelen.86 Op grond van deze factoren kan 

ten nadele van de minderjarige worden afgeweken van de termijn.87 Barkhuysen en Jansen stelden dat 

een termijnoverschrijding onder omstandigheden ook moet kunnen worden aangenomen voordat de 

vastgestelde termijn is verstreken.88 Uit de jurisprudentie blijkt echter dat termijnoverschrijdingen niet 

worden aangenomen voordat de zestien maanden verstreken zijn.89 

De Hoge Raad is in zijn arresten niet ingegaan op het begrip “zonder vertraging”.90 Een verklaring 

hiervoor kan zijn dat de Hoge Raad meent dat artikel 40 IVRK geen verdergaande eisen stelt aan de 

redelijke termijn dan artikel 6 EVRM of artikel 14 IVBPR. De Hoge Raad heeft bovendien geen 

overwegingen gewijd aan de overige wet- en regelgeving van paragraaf 1.2.5.  

                                                           
83 HR 3 oktober 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7309, r.o. 3.11 & 3.14. 
84 HR 3 oktober 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7309, r.o. 3.12. 
85 HR 17 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2578, r.o. 3.16 & 3.17.  
86 HR 3 oktober 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7309, r.o. 3.13. 
87 Van der Meij 2012, p. 243. 
88 Barkhuysen & Jansen 2002 p. 842. 
89 Gerechtshof Amsterdam 20 maart 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2923; Rechtbank Groningen 13 september 
2007, ECLI:NL:RBGRO:2007:BB4075; Rechtbank Zwolle 6 april 2004, ECLI:NL:RBZWO:2004:AO7290.  
90 El Hessaini & Taghi 2013, p. 298.  
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2.3.4. Minderjarigen in voorarrest 

De termijnen van het voorarrest zijn voor minderjarigen in Nederland gelijk aan de termijnen voor 

volwassenen. Minderjarigen moeten binnen drie dagen worden voorgeleid (artikel 58 lid 2 Sv). Het 

voorarrest duurt maximaal honderdtien dagen en vijftien uur voordat de zaak op zitting komt.91 De 

voorlopige hechtenis kan bovendien middels pro forma zittingen worden verlengd.92 Uit cijfers van 

2014 blijkt dat de gemiddelde periode die minderjarigen in voorarrest doorbrengen in een justitiële 

jeugdinrichting lag op zevenenveertig dagen.93  

De minderjarige heeft recht op een schadevergoeding als de redelijke termijn van artikel 5 lid 3 EVRM 

overschreden wordt (artikel 5 lid 5 EVRM). Schadevergoeding wordt op grond van artikel 89 Sv slechts 

toegekend indien de minderjarige onterecht in voorlopige hechtenis is geplaatst. De minderjarige kan 

daarnaast een beroep doen op de onrechtmatige overheidsdaad van artikel 6:162 BW.94  

In Nederland is voor minderjarigen in voorarrest geen aparte redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 

lid 1 EVRM gesteld. De strafzaak moet aldus binnen zestien maanden worden afgedaan.95 De strenge 

termijnen van het voorarrest hebben echter wel tot gevolg dat er minder snel sprake is van een 

overschrijding van de zestien maanden termijn.  

Tot slot is van belang dat de Hoge Raad geen onderscheid maakt tussen minderjarigen in voorarrest 

en andere minderjarige verdachten bij het verbinden van consequenties aan overschrijdingen van de 

zestien maanden termijn.96 De consequenties van paragraaf 2.4. zijn dus ook op deze minderjarigen 

van toepassing. 

 

2.3.5. Kritische kanttekeningen  

De redelijke termijn in jeugdstrafzaken is aan veel kritiek onderhevig. Advocaat-Generaal Spronken 

stelde mede daarom cassatie in het belang der wet in bij de Hoge Raad. Zij acht een termijn van zes 

maanden, gelet op de Kalsbeeknormen en de Richtlijn Strafvordering Jeugd en Adolescenten, redelijk.97  

Naast Spronken zijn ook anderen van mening dat de redelijke termijn in jeugdstrafzaken moet worden 

verkort. Mijnarends stelde bijvoorbeeld een termijn van drie maanden voor bij eenvoudige delicten en 

                                                           
91 Zie voor de termijnen van het voorarrest artikel 58 tot en met 65 Sv. 
92 Van den Brink 2012, p. 11. 
93 Valstar 2015, p. 43; Kalidien & De Heer- de Lange, tabel 7.9; Zie voor de tijd die minderjarigen op het 
politiebureau doorbrengen: Berger & Van der Kroon 2011, p. 40.   
94 HR 7 april 1989, ECLI:NL:HR:1989:AB9739, r.o. 3.2. 
95 HR 3 oktober 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7309, r.o. 3.15. 
96 PHR 19 april 2011, ECLI:NL:PHR:2011:BP5361, r.o. 31. 
97 PHR 30 juni 2015, ECLI:NL:PHR:2015:1295, r.o. 38.  
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zes maanden bij zwaardere delicten. Vertraging staat volgens haar op gespannen voet met de re-

integratie van de minderjarige, één van de doelen van het jeugdstrafrecht. Bovendien brengt het 

strafproces bij minderjarigen eerder onzekerheid teweeg. Minderjarigen moeten snel, duidelijk en 

constructief worden gestraft.98  

Een andere reden voor termijnverkorting is dat berechting “zonder vertraging” strengere vereisten aan 

de termijn stelt dan berechting binnen een “redelijke termijn”.99  Rechters kunnen bovendien eerder 

strafvermindering toepassen als het te verwachten pedagogische effect van de procedure klein is. 100 

Tot slot sluit verkorting aan bij de groeiende kennis over de werking van het puberbrein.101   

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (de RSJ) beveelt ook aan om de doorlooptijd 

te verkorten tot zes maanden. De RSJ sluit aan bij de opvatting van het Kinderrechtencomité dat 

minderjarigen in voorarrest binnen zes maanden moeten worden berecht. 102 Eerder betoogde de RSJ 

dat een termijn van zes maanden niet kan worden aangemerkt als een snelle afdoening, zoals Van 

Montfrans voor ogen had. De RSJ drong aan op een termijn waarbij er daadwerkelijk effect van het 

strafrechtelijke optreden kan worden verwacht. De reactie moet onmiddellijk volgen op het delict.103  

De Rechtbank Amsterdam benadrukte tot slot dat het OM zichzelf heeft gecommitteerd aan de 

Kalsbeeknormen en er aldus in beginsel een termijn van zes maanden moet worden gehanteerd.104 

Hoewel de Hoge Raad een meer voortvarende afdoening gewenst acht, mits dit niet ten koste gaat van 

de kwaliteit van het strafproces, heeft deze de zestien maanden termijn niet verkort.105  

 

2.4. Termijnoverschrijding in Nederland 

Het EHRM heeft het aan nationale overheden overgelaten om consequenties te verbinden aan 

termijnoverschrijdingen. De mogelijke gevolgen van termijnoverschrijdingen worden in deze paragraaf 

belicht. In Nederland verschillen deze bij minderjarigen niet van volwassenen.106 In paragraaf 2.3.4. is 

bovendien gebleken dat deze consequenties ook van toepassing zijn op minderjarigen in voorarrest.  

 

                                                           
98 Mijnarends 1999, p. 236 & 339. 
99 PHR 16 december 2003, ECLI:NL:PHR:2003:AL9062, r.o. 16. 
100 El Hessaini & Taghi 2013, p. 303-304. 
101 Mijnarends e.a. 2013, p. 540. 
102 RSJ-advies jeugdstrafproces 2011, p. 40.  
103 RSJ-advies versterking aanpak jeugdcriminaliteit 2002.  
104 Rechtbank Amsterdam 7 oktober 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:6619. 
105 HR 8 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2465, r.o. 3.4.  
106 Bruning e.a. 2014, p. 593.  
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Alvorens op deze consequenties in te gaan dient te worden opgemerkt dat in Nederland ook kan 

worden volstaan met de erkenning van de termijnoverschrijding. De Hoge Raad heeft in een 

jeugdstafzaak uitdrukkelijk bepaald dat er geen rechtsgevolgen hoeven te worden verbonden aan de 

overschrijding van de redelijke termijn.107  

 

2.4.1. Strafvermindering  

De Hoge Raad heeft bepaald dat termijnoverschrijdingen in de regel tot strafvermindering moeten 

leiden. Mijnarends heeft eveneens gepleit voor strafvermindering bij schending van artikel 40 lid 2 sub 

b iii IVRK.108 Er zijn geen algemene regels opgesteld voor strafvermindering bij minderjarigen.109 Het is 

afhankelijk van de mate waarin de redelijke termijn is overschreden. Er wordt een straf opgelegd die 

minder hoog is dan de straf die zou zijn opgelegd als de termijn niet was verstreken. Bovendien geldt 

een voorwaardelijke straf of de oplegging van een straf die ingevolge artikel 9 Sr als minder zwaar moet 

worden beschouwd als strafvermindering.110  

Het Gerechtshof Amsterdam stelt dat strafvermindering altijd de aangewezen sanctie is. Artikel 3 lid 1 

IVRK en artikel 40 IVRK vormen slechts een instructienorm voor verdragspartijen om zich maximaal in 

te spannen bij de afdoening van jeugdstrafzaken. Er is volgens het Gerechtshof geen reden om aan te 

nemen dat deze bepalingen een aanvulling vormen op het beschermingsniveau van het EVRM. Het 

bijzondere karakter van het jeugdstrafrecht is vervat in de zestien maanden termijn.111 De  Rechtbank 

Amsterdam heeft in 2010 eveneens besloten tot strafvermindering.112 Dit is opvallend aangezien deze 

rechtbank het OM meer dan eens niet-ontvankelijk heeft verklaard.113 

Het Gerechtshof Amsterdam heeft in april 2014 een drietal zaken, waarin het OM niet-ontvankelijk 

was verklaard, terugverwezen. Voor niet-ontvankelijkheid was geen plaats aangezien het recht op een 

eerlijk proces niet was geschonden. De termijnoverschrijding kon volgens het Hof worden verrekend 

met de strafmaat.114  

 

                                                           
107 HR 30 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL3228, r.o. 2.  
108 Mijnarends 1999, p. 237.  
109 De Hoge Raad heeft in het volwassenenstrafrecht, voor de gevallen waarin hij als feitenrechter optreed, wel 
algemene regels voor strafvermindering opgesteld. HR 17 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2578, r.o. 3.6.2.- 3.6.4. 
110 HR 3 oktober 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7309, r.o. 3.22. 
111 Gerechtshof Amsterdam 23 juli 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:2556. 
112 Rechtbank Amsterdam 17 mei 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BM6566. 
113 El Hessaini & Taghi 2013, p. 303.  
114 Gerechtshof Amsterdam 24 april 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:1602; ECLI:NL:GHAMS:2014:1603; 
ECLI:NL:GHAMS:2014:1604. 
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2.4.2. Niet-ontvankelijkheid   

De ontvankelijkheid van het OM is een van de formele voorvragen van artikel 348 Sv en kan zowel 

wettelijk als buitenwettelijk zijn. Schendingen van vormvoorschriften in het vooronderzoek kunnen 

bijvoorbeeld leiden tot niet-ontvankelijkheid ingevolge artikel 359a Sv. De schending van de beginselen 

van een behoorlijke procesorde, voortvloeiend uit artikel 6 EVRM en artikel 14 IVBPR, kunnen leiden 

tot buitenwettelijke niet-ontvankelijkheid.115 De maatregel volgt slechts op vormverzuimen die een 

ernstige inbreuk maken op deze beginselen, waarbij doelbewust of met grove veronachtzaming van 

de belangen van verdachte, tekort is gedaan aan het recht op een eerlijke behandeling van de zaak. 

Dit wordt het Zwolsmancriterium genoemd.116  

De niet-ontvankelijkheid van het OM wordt ook in het jeugdstrafrecht uitgesproken. Het OM is in 2009 

door de Rechtbank Roermond niet-ontvankelijk verklaard vanwege een schending van de beginselen 

van een behoorlijke procesorde en artikel 3 lid 1 en 40 lid 1 IVRK. Er was sprake van een grove 

veronachtzaming van de belangen van de minderjarige.117  

De overschrijding van de redelijke termijn is een vormverzuim en kan dus in beginsel leiden tot niet-

ontvankelijkheid.118 De Hoge Raad achtte termijnoverschrijdingen in eerste instantie dusdanig in strijd 

met de beginselen van een behoorlijke procesorde dat niet-ontvankelijkheid volgde.119 Later bepaalde 

deze echter dat dit slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk was.120 In 2008 stelde de Hoge Raad 

dat termijnoverschrijdingen, zelfs in uitzonderlijke gevallen, niet tot niet-ontvankelijkheid kunnen 

leiden. De Hoge Raad heeft dit specifiek voor jeugdstrafzaken bevestigd.121 

Advocaat-Generaal Spronken stelde cassatie in het belang der wet in naar aanleiding van een niet-

ontvankelijkverklaring van het OM door de Rechtbank Amsterdam in 2012. Zij trachtte de Hoge Raad 

tot aanpassing van zijn rechtspraak omtrent termijnoverschrijdingen in jeugdstrafzaken te bewegen. 

Volgens Spronken zou niet-ontvankelijkheid in uitzonderlijke gevallen mogelijk moeten zijn.122 De Hoge 

Raad bleef op 8 september 2015 echter bij het standpunt dat overschrijding van de redelijke termijn 

nooit tot niet-ontvankelijkheid kan leiden. De Hoge Raad erkent het bijzondere karakter van het 

                                                           
115 Duker 2013, p. 673. 
116 HR 19 december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZD0328. 
117 Rechtbank Roermond 16 februari 2009, ECLI:NL:RBROE:2009:BH7431. Zie ook: Gerechtshof Amsterdam 19 
april 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BY5970. In deze zaak werd het OM niet-ontvankelijk verklaard vanwege de 
schending van artikel 6 EVRM en 40 IVRK.  
118 Van der Wal e.a., in: Commentaar Strafvordering 2015, art. 348, aant. C.5.2.2. (online, laatst bijgewerkt op 
18 augustus 2015). 
119 HR 23 september 1980, ECLI:NL:HR:1980:AC6987, r.o. 5.3.4.  
120 HR 3 oktober 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7309, r.o. 3.21.  
121 HR 17 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2578, r.o. 3.5.1; HR 30 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL3228, r.o. 2.2. 
122 PHR 8 september 2015, ECLI:NL:PHR:2015:2465. 
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jeugdstrafrecht en het belang van de voortvarende afdoening maar achtte de niet-

ontvankelijkverklaring niet passend en geboden. Verdragsbepalingen schrijven dit niet dwingend voor 

en in sommige gevallen is straffen bovendien pedagogisch verantwoord. De mogelijke belangen van 

anderen, zoals slachtoffers, maken dat er onvoldoende reden is om het OM in dergelijke gevallen niet-

ontvankelijk te verklaren. Er kan worden volstaan met een minder verstrekkend rechtsgevolg.123 

Ondanks de duidelijke lijn van de Hoge Raad zijn er drieëndertig uitspraken gepubliceerd waarbij het 

OM door lagere rechtbanken niet-ontvankelijk werd verklaard.124 De meeste uitspraken zijn afkomstig 

van de Rechtbank Amsterdam. De niet-ontvankelijkverklaring is vaak uitgesproken op grond van artikel 

3 lid 1 IVRK, artikel 40 IVRK en het bijzondere karakter van het jeugdstrafrecht.125 De Hoge Raad zou 

hieraan, bij de formulering van de regel dat overschrijding van de redelijke termijn nooit tot niet-

ontvankelijkheid kan leiden, geen overwegingen hebben gewijd. Evenmin was duidelijk in welke 

uitzonderlijke gevallen niet-ontvankelijkheid wel mogelijk was. Rechters achtten zich daarom vrij om 

per individuele zaak te onderzoeken of deze aspecten tot niet-ontvankelijkheid konden leiden.126 

Vaak wordt door lagere rechters geconcludeerd dat termijnoverschrijdingen het pedagogische effect 

van de straf tenietdoen en de ontwikkeling van de minderjarige doorkruisen.127 Een andere reden voor 

niet-ontvankelijkheid is dat er binnen het OM meer druk gevoeld zal worden om jeugdstrafzaken 

voortvarend af te handelen. Er wordt bovendien meer recht gedaan aan de internationale 

verplichtingen en het pedagogisch belang van de minderjarige.128 Verder leidt de vuistregel omtrent 

niet-ontvankelijkheid in de praktijk niet tot een voortvarende afhandeling van jeugdstrafzaken.129 

Daarbij biedt het vereiste van berechting “zonder vertraging” van artikel 40 IVRK de minderjarige meer 

rechtsbescherming dan artikel 6 EVRM en artikel 14 IVBPR. Er is daardoor meer ruimte voor niet-

ontvankelijkheid.130 Een laatste knelpunt zijn de per 1 april 2013 verruimde verjaringsregels. Er wordt 

betwijfeld of deze verjaringsregels nog voldoende bescherming bieden tegen inactiviteit van politie en 

justitie.131 

                                                           
123 HR 8 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2465, r.o. 3.3. 
124 Zie Bijlage 1.   
125 Rechtbank Amsterdam 19 maart 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ7798; Rechtbank Amsterdam 2 april 2013, 
ECLI:NL:RBAMS:2013:3967; Rechtbank Arnhem 25 september 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BY7720. 
126 Rechtbank Amsterdam 22 maart 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BY2411; Rechtbank Amsterdam 29 november 
2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BV2783. 
127 Rechtbank Amsterdam 20 september 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BY3871; Rechtbank Limburg 18 augustus 
2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:7758; Rechtbank Zwolle-Lelystad 21 december 2012, ECLI:NL:RBZLY:2012:BZ3522. 
128 Rechtbank Amsterdam 19 november 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:8587; Rechtbank Amsterdam 21 november 
2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:9468. 
129 Rechtbank Amsterdam 7 oktober 2013,  ECLI:NL:RBAMS:2013:6632.  
130 Rechtbank Amsterdam 7 november 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:8048. 
131 Rechtbank Amsterdam 2 april 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:3967; zie Stb. 2012, 572. 
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2.4.3. Zwolsmancriterium 

Enkele rechtbanken trachten de uitspraak van de Hoge Raad omtrent de niet-ontvankelijkheid te 

omzeilen door het eerdergenoemde Zwolsmancriterium aan te halen.132 Het Gerechtshof Amsterdam 

verklaarde het OM niet-ontvankelijk aangezien de beginselen van een goede procesorde bij 

voortzetting van de jeugdstrafzaak zouden worden geschonden.133 De Rechtbank Midden-Nederland 

verklaarde het OM niet-ontvankelijk vanwege de belangen van het kind ingevolge artikel 3 lid 1 IVRK 

en artikel 24 lid 2 Handvest. De Rechtbank verklaarde jeugdstrafzaken, waarbij de belangen van het 

kind een spoedige behandeling vereisen, in strijd met de beginselen van een goede procesorde indien 

de redelijke termijn fors wordt overschreden zonder dat bijzondere omstandigheden dit 

rechtvaardigen. Termijnoverschrijdingen zijn bij minderjarigen, anders dan bij meerderjarigen, 

dusdanig van invloed op de ontwikkeling dat er sprake is van een grove veronachtzaming van de 

belangen.134  

Jeltes ziet het Zwolsmancriterium als mogelijke oplossing voor de problematiek omtrent de redelijke 

termijn. Met behulp van het Zwolsmancriterium kan het OM bij termijnoverschrijdingen immers alsnog 

niet-ontvankelijk worden verklaard op grond van een inbreuk op de goede procesorde.135 

 

2.4.4. Rechterlijk pardon  

Het rechterlijk pardon van artikel 9a Sr is door de Hoge Raad aangedragen als mogelijke consequentie 

van termijnoverschrijdingen. De rechter kan, op grond van de geringe ernst van het feit, de 

omstandigheden van het geval en de persoon van de verdachte, besluiten tot schuldigverklaring 

zonder het opleggen van een straf of maatregel.   

In 2001 zond het Gerechtshof ’s-Gravenhage een jeugdstrafzaak, waarin het OM niet-ontvankelijk was 

verklaard, terug naar de rechtbank en verwees hierbij expliciet naar de mogelijkheden van artikel 9a 

Sr.136 Het Gerechtshof Amsterdam besliste tot toepassing van artikel 9a Sr in een zaak waarbij, wegens 

tijdsverloop en persoonlijke omstandigheden van de minderjarige, geen pedagogische meerwaarde 

werd gezien in een strafvervolging.137 De Rechtbank Amsterdam oordeelde in een tweetal zaken dat 

strafoplegging geen ander doel kon dienen dan leedtoevoeging. Bestraffing had geen pedagogische 

                                                           
132 Rechtbank Noord-Holland 23 september 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:9157; Rechtbank Midden-Nederland 16 
mei 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:1945. 
133 Gerechtshof Amsterdam 28 november 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BH2214. 
134 Rechtbank Midden-Nederland 6 november 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:6021. 
135 Jeltes 2015, p. 29-30.; Zie ook Duker 2013, p. 674. 
136 Gerechtshof ’s-Gravenhage 7 januari 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BP1548. 
137 Gerechtshof Amsterdam 13 mei 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:1894; zie ook Gerechtshof ’s-Gravenhage 27 
april 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY7739. 
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meerwaarde en zou de minderjarige in de toekomst bovendien kunnen belemmeren bij het verkrijgen 

van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).138 

 

2.4.5. Verzoek tot niet verdere vervolging  

Een andere optie om tegen termijnoverschrijdingen op te komen is een verzoek tot niet verdere 

vervolging als bedoeld in artikel 36 Sv. De Baar ziet de oplossing voor de problematiek omtrent de niet-

ontvankelijkheid in een actieve verdediging. Een geslaagd beroep op artikel 36 Sv leidt tot hetzelfde 

resultaat als niet-ontvankelijkheid. Een enkele termijnoverschrijding is hiervoor echter niet voldoende. 

Er dienen zeer bijzondere omstandigheden te zijn.139 Het OM moet echt ‘stilzitten’, ondanks actieve 

pogingen van de verdediging om het OM weer op gang te krijgen.140 

Het Gerechtshof Amsterdam stelde in een jeugdstrafzaak dat de verdediging had nagelaten om een 

beroep te doen op artikel 36 Sv.141  

 

2.4.6. Kritische kanttekeningen  

Er is veel kritiek geuit op de consequenties van termijnoverschrijdingen in jeugdstrafzaken.142 

Advocaat-Generaal Vellinga stelde in zijn conclusie bij het arrest van de Hoge Raad van 16 december 

2003 dat artikel 40 lid 2 IVRK rechtstreekse werking heeft en strengere vereisten aan de redelijke 

termijn bij minderjarigen stelt. Hij zag mogelijkheden om het OM bij overschrijding hiervan niet-

ontvankelijk te verklaren.143  

Mevis acht het begrijpelijk dat niet-ontvankelijkheid slechts bij uitzondering kan worden uitgesproken. 

Er zijn volgens hem echter gevallen waarbij de belangen van de verdachte prevaleren boven het belang 

van de samenleving. Dit is ten eerste het geval bij zeer grove termijnoverschrijdingen en ten tweede 

in zaken waarbij de rechter zijn ergernis over de enorme laksheid van het OM tot uitdrukking wil 

brengen. Niet-ontvankelijkheid kan bovendien worden uitgesproken indien een vervolging wegens de 

termijnoverschrijding, in samenhang met bijzondere omstandigheden, in strijd is met beginselen van 

een behoorlijke procesorde. Deze beginselen zijn een zelfstandige bron van niet-ontvankelijkheid. 

                                                           
138 Rechtbank Amsterdam 6 oktober 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:6554; ECLI:NL:RBAMS:2014:7023. Zie ook: 
Rechtbank Den Haag 18 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:15974. 
139 Gerechtshof ’s-Gravenhage 23 februari 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BV9767. 
140 Baar 2015, p. 620-623. 
141 Gerechtshof Amsterdam 24 april 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:1602. 
142 bv. Anker 2011, p. 802, Bruning 2015, p. 221.  
143 PHR 16 december 2003, ECLI:NL:PHR:2003:AL9062, r.o. 14-16. 
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Mevis achtte de kans dat de Hoge Raad dit zou toelaten klein.144 In paragraaf 2.4.3. is echter gebleken 

dat zowel gerechtshoven als rechtbanken het Zwolsmancriterium hanteren.  

Spronken stelt dat elke termijnoverschrijding in strijd is met artikel 40 lid 2 sub b iii IVRK en zou moeten 

leiden tot strafvermindering en in uitzonderlijke gevallen tot niet-ontvankelijkheid. Het is aan de 

kinderrechter om een balans te slaan tussen de belangen van de minderjarige en de belangen van de 

samenleving.145 

Een veelgehoord kritiekpunt is dat de Hoge Raad in zijn jurisprudentie onvoldoende rekening heeft 

gehouden met het IVRK en het bijzondere karakter van het jeugdstrafrecht.146 Het vereiste van 

berechting zonder vertraging van artikel 40 IVRK zou meer ruimte bieden voor niet-ontvankelijkheid 

dan artikel 6 EVRM en artikel 14 IVBPR.147 Naast de internationale verplichtingen en het pedagogische 

belang wordt de signaalfunctie vaak aangedragen als reden om het OM niet-ontvankelijk te verklaren. 

Een volgend punt van kritiek is dat de bescherming tegen termijnoverschrijdingen sinds de verruiming 

van de verjaringsregels is afgenomen.148 De Hoge Raad benadrukte in 2008 dat de verjaringsregels 

bescherming bieden tegen inactiviteit.149 De Rechtbank Amsterdam besloot in 2013 echter tot niet-

ontvankelijkheid wegens het wegvallen van deze bescherming.150 Het Gerechtshof Amsterdam meent 

dat de verjaringsregels desondanks nog steeds bescherming bieden tegen inactiviteit.151  

Tot slot is de rechtsonzekerheid rondom de niet-ontvankelijkheid problematisch. De Hoge Raad heeft 

vuistregels gesteld om te voorkomen dat gelijke gevallen ongelijk worden behandeld.152 In de 

afgelopen jaren is de niet-ontvankelijkheid echter menigmaal toegepast. Het is de vraag in hoeverre 

de rechtbanken zich gaan conformeren aan de nieuwste uitspraak van de Hoge Raad.  

 

 

 

                                                           
144 Mevis, NJ 2008/358.  
145 PHR 30 juni 2015, ECLI:NL:PHR:2015:1295, r.o. 38. 
146 El Hessaini & Taghi 2013, p. 302-303; De Jong 2016, p. 25. 
147 Rechtbank Amsterdam 7 november 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:8048. 
148 Vreede 2013, p. 1716. Enkele specifieke misdrijven en misdrijven waarop een gevangenisstraf van twaalf 
jaar of meer staat kunnen niet meer verjaren. Misdrijven waarop acht jaar gevangenisstraf staat verjaren pas 
na twintig jaar. Zie: Stb. 2012, 572. 
149 HR 17 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2578, r.o. 3.5.1.  
150 bv. Rechtbank Amsterdam 7 oktober 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:6632. 
151 Gerechtshof Amsterdam 24 april 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:1602.  
152 HR 8 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2465, r.o. 3.3.  



Masterscriptie Jeugdrecht  Anne Bleeker  2016 

27 
 

2.5. Conclusie 

De redelijke termijn is, behoudens een aantal factoren, door de Hoge Raad vastgesteld op zestien 

maanden. Deze factoren zijn de ingewikkeldheid van de zaak, de invloed van de verdachte en/of zijn 

raadsman op het procesverloop en de wijze waarop de bevoegde autoriteiten de zaak behandelen. 

Een termijn van zestien maanden is opvallend aangezien uit de Kalsbeeknormen en de Richtlijn 

Strafvordering Jeugd en Adolescenten blijkt dat het streven is om tachtig procent van de 

jeugdstrafzaken binnen zes maanden af te doen. Er is dan ook veel kritiek op de duur van de termijn.  

Mogelijke consequenties die aan termijnoverschrijdingen kunnen worden verbonden zijn 

strafvermindering, niet-ontvankelijkheid en het rechterlijk pardon. Verder kan de verdediging een 

verzoek tot niet verdere vervolging indienen of kan de rechtbank volstaan met een erkenning van de 

schending. Met name de sanctie van niet-ontvankelijkheid is omstreden aangezien de Hoge Raad in 

2008 heeft gesteld dat overschrijding van de redelijke termijn nooit tot niet-ontvankelijkheid kan 

leiden. Sindsdien is de niet-ontvankelijkheid echter menigmaal door lagere rechters uitgesproken op 

grond  van artikel 3 IVRK, artikel 40 IVRK en de pedagogische notie van het jeugdstrafrecht. Er is 

bovendien veel kritiek vanuit de literatuur op het feit dat niet-ontvankelijkheid bij 

termijnoverschrijding wordt uitgesloten.  

Nu de redelijke termijn in Nederland is behandeld, wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan op de 

situatie in Engeland en Wales, teneinde beide rechtssystemen met elkaar te kunnen vergelijken. 
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3. Engeland en Wales 

 

3.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de redelijke termijn in jeugdstrafzaken in Engeland en Wales behandeld. Ten 

eerste wordt de doorwerking van het internationaal en Europees kader belicht. Vervolgens wordt 

ingegaan op de redelijke termijn en de consequenties van het overschrijden hiervan. Wanneer in het 

vervolg naar Engeland wordt gerefereerd, wordt hier tevens Wales mee bedoeld. 

 

3.2. Doorwerking  

Engeland is partij bij het EVRM, het IVRK en het IVBPR. Het internationaal en Europees kader is aldus 

van toepassing. Engeland kent echter een dualistisch stelsel waarbij nationaal recht is gescheiden van 

internationaal recht.153 Er is geen rechtstreekse werking en de verdragsbepalingen moeten worden 

omgezet in nationaal recht door een “Act of Parliament” alvorens men zich hierop kan beroepen.  

 

3.2.1. Artikel 6 EVRM en artikel 14 IVBPR 

Het EVRM is in Engeland geïmplementeerd middels de Human Rights Act 1998 (de HRA). Men kan zich 

beroepen op de meeste rechten uit het verdrag, waaronder artikel 6 EVRM.154 Het is, enkele 

uitzonderingen daargelaten, verboden voor alle publieke autoriteiten om in strijd met het EVRM te 

handelen (sectie 6 HRA). Slachtoffers van mensenrechtenschendingen kunnen ingevolge sectie 7 HRA 

een beroep doen op het EVRM. De nationale wetgeving dient overeenkomstig het EVRM te worden 

geïnterpreteerd (sectie 3 HRA). Nationale rechters kunnen ingevolge sectie 4 HRA vaststellen dat deze 

strijdig is met het EVRM. Zij zijn bovendien verplicht om bij hun uitspraken rekening te houden met de 

uitspraken van het EHRM (sectie 2(1) HRA). De uitspraken van het EHRM worden zo precedenten in de 

Engelse rechtbanken.155  

De rechten uit artikel 14 IVBPR worden volgens het Parlement beschermd door het EVRM.156 Het 

Mensenrechtencomité heeft vastgesteld dat bepalingen uit het IVBPR, die worden beslagen door het 

EVRM, rechtelijk afdwingbaar zijn in het Verenigd Koninkrijk op grond van de HRA.157 Aangezien eerder 

is vastgesteld dat artikel 14 IVBPR dezelfde strekking heeft als artikel 6 EVRM, wordt er van de 

doorwerking uitgegaan. 

                                                           
153 Williams 2015, p. 54. 
154 HRA 1998, section 1(1)(a). 
155 Williams 2015, p. 54-56. 
156 Rapport Verenigd Koninkrijk 2013, par. 866. 
157 Mensenrechtencomité 2015, par. 5; Equality and Human Rights Committee 2015, p. 7.  
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3.2.2. Artikel 40 IVRK en artikel 3 IVRK 

Het IVRK is nog niet geïmplementeerd in Engeland. In het vijfde periodieke rapport voor het 

Kinderrechtencomité verwijst de overheid naar een nota hieromtrent.158 Gesteld wordt dat enkele 

fundamentele rechten uit het EVRM, die relevant zijn voor de bescherming van de rechten uit artikel 

40 IVRK, doorwerken via de HRA. Volgens deze nota wordt het recht op een proces zonder vertraging 

van artikel 40 lid 2 sub b iii IVRK beschermd door artikel 6 lid 1 EVRM.159  

Voor de doorwerking van artikel 3 lid 1 IVRK moet de Children and Young Persons Act 1933 (de CYPA) 

worden beschouwd.160 Ingevolge sectie 44 CYPA moet iedere rechtbank in zaken waarbij minderjarigen 

betrokken zijn, als overtreder of anderszins, het welzijn van het kind in overweging nemen. De 

bewoordingen van deze wet lijken minder strikt dan de bewoordingen van artikel 3 lid 1 IVRK, dat stelt 

dat de belangen van het kind de éérste overweging vormen. Er wordt bovendien niet ingegaan op het 

gewicht dat aan deze belangen moet worden toegekend. Sectie 44 CYPA lijkt qua bewoordingen meer 

aan te sluiten bij het eerdergenoemde welzijn van artikel 40 lid 4 IVRK.161  

Het Kinderrechtencomité heeft haar zorgen geuit over de implementatie van het IVRK. Zij raadt het 

Verenigd Koninkrijk aan om de internationale standaarden van het jeugdstrafrecht volledig te 

implementeren.162 Het IVRK wordt ondanks de minimale implementatie veelal gebruikt als 

interpretatiemiddel bij het EVRM.163 De House of Lords164 heeft bovendien expliciet verwezen naar 

artikel 40 lid 1 IVRK.165  

In Wales is tot slot de Rights of Children and Young Persons Measure aangenomen. Deze maatregel 

bepaalt onder meer dat Ministers uit Wales het IVRK in acht moeten nemen in hun functie-uitoefening 

en bij beslissingen.166   

 

3.3. De redelijke termijn in Engeland en Wales 

Aangezien artikel 6 EVRM, artikel 14 IVBPR, artikel 3 IVRK en artikel 40 IVRK (gedeeltelijk) in Engeland 

doorwerken, dient het jeugdstrafrecht te voldoen aan de vereisten van de redelijke termijn. Alvorens 

op deze vereisten in te gaan wordt het jeugdstrafrechtsysteem kort belicht.  

                                                           
158 Rapport Verenigd Koninkrijk 2014, par. 8.  
159 Department for Education 2010, p. 165.  
160 Department for Education 2010, p. 27.  
161 Zie paragraaf 1.2.3.  
162 Kinderrechtencomité 2008, par. 78.  
163 Williams 2015, p. 54.  
164 De Supreme Court heeft vanaf 1 oktober 2009 de House of Lords vervangen als hoogste rechtbank in het 
Verenigd Koninkrijk; Williams 2015, p. 55. 
165 R. v G. and another [2003] UKHL 50 (16 October 2003), r.o. 53. 
166 Rights of Children and Young Persons Measure 2011, section 1. 
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3.3.1. Jeugdstrafrecht 

Het Engelse Common Law systeem kent een apart jeugdstrafrecht. Het jeugdstrafrecht is terug te 

vinden in de “Acts of Parliament”, de primaire wetgeving van het Verenigd Koninkrijk.167 Verder is 

Wales bevoegd om “Acts of Measures” in te voeren, zoals de eerdergenoemde Rights of Children and 

Young Persons Measure. Beslissingen van de rechtbanken maken eveneens een belangrijk deel uit van 

het Engelse jeugdstrafrecht.168  

Het primaire doel van het jeugdstrafrecht is ingevolge sectie 37(1) van de Crime and Disorder Act 1998 

de preventie van jeugdcriminaliteit. Het jeugdstrafrecht geldt voor verdachten tussen de tien en 

zeventien jaar oud. Minderjarigen worden in beginsel berecht in jeugdrechtbanken en kennen speciale 

straffen en detentiecentra.169 Achttienjarigen worden berecht via het volwassenenstrafrecht.  

Minderjarigen worden in beginsel “summary”, ofwel verkort, berecht in een jeugdrechtbank zonder 

jury. In het geval van een “indictable offence” als moord, of één van de gevallen genoemd in sectie 24 

van de Magistrates’ Court Act 1980 (de MCA), wordt de minderjarige berecht voor de Crown Court.170 

De rechter neemt een “summary offence” niet in behandeling als de vervolging meer dan zes maanden 

nadat het delict is gepleegd wordt ingesteld.171 Op overschrijding van deze termijn kan een “stay of 

proceedings”, ofwel opschorting, volgen.172 Het uitgangspunt van verkorte berechting heeft minder 

vertraging tot gevolg.173 Uit cijfers van 2014 en 2015 blijkt dat het gemiddeld aantal dagen tussen het 

delict en de einduitspraak bij minderjarigen lag op honderdnegentien dagen.174  

 

3.3.2. Redelijke termijn 

De wetgever en de rechterlijke macht in Engeland hebben geen redelijke termijn vastgesteld voor 

(jeugd)strafzaken. De termijn vangt aan zodra de situatie van de verdachte substantieel is beïnvloed 

en loopt door totdat er definitief in de zaak is beslist.175 De Judicial Committee of the Privy Council (het 

Gerechtelijk Comité) heeft in een tweetal Schotse arresten, Watson en Burrows en JK, echter wel 

overwegingen aan de redelijke termijn gewijd.176 Hoewel uitspraken van het Gerechtelijk Comité geen 

                                                           
167 bv. Crime and Disorder Act 1998, section 37-42; CYPA 1963, section 31-76.  
168 ‘Member State law - England and Wales’, European Justice 22 juni 2015, e-justice.europa.eu (zoek op: 
England and Wales). 
169 CYPA 1963, section 16(2), 31 & 44. 
170 bv. EHRM 16 december 1999, 24724/94 (T./Verenigd Koninkrijk). 
171 MCA 1980, section 127(1).  
172 Choo 2010, p. 56. Zie paragraaf 3.4.1.  
173 ‘Dangerousness’, The Crown Prosecution Service, cps.gov.uk (zoek op Youth Offenders). 
174 Youth Justice Board 2016, p. 101.  
175 Hoffman & Rowe 2010, p. 210. 
176 Het Gerechtelijk Comité is de hoogste rechtsinstantie van een groot aantal landen. Engeland en Wales vallen 
hier niet onder. ‘Role of the JCPC’, Judicial Committee of the Privy Council, jcpc.uk (zoek op role of the JCPC). 
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precedentenwerking hebben in Engeland worden deze als “persuasive”, overtuigend, beschouwd.177 

De House of Lords heeft in zijn uitspraken bovendien menigmaal naar deze zaken verwezen.178  

Het vaststellen van de hoeveelheid tijd die is verstreken is volgens het Gerechtelijk Comité de eerste 

stap in alle zaken waarbij er sprake zou zijn van een overschrijding van de redelijke termijn. Indien deze 

periode aanleiding geeft tot oprechte zorgen, beschouwt de rechter de feiten en omstandigheden van 

de zaak. De rechtbank let hierbij, evenals het EHRM, op de complexiteit van de zaak, de houding van 

de verdachte en het optreden van de autoriteiten. De staat moet termijnoverschrijdingen bovendien 

verantwoorden en rechtvaardigen.179  

In de zaak Watson en Burrows, waarbij twee politieagenten werden vervolgd voor meineed, besliste 

het Gerechtelijk Comité dat het verstrijken van twintig maanden geen overschrijding van de redelijke 

termijn inhield. Zaken betreffende politie-integriteit staan onder publieke belangstelling en dienen 

voorzichtig en onafhankelijk te worden onderzocht. Deze procedures zijn zeer tijdrovend. De 

politieagenten verkeerden bovendien niet in voorarrest. Het was geen complexe zaak en de houding 

van de verdachten zorgde niet voor vertraging. Er werd tot slot overwogen dat de verdachten, als 

volwassen politieagenten zijnde, niet tot een kwetsbare groep behoorden.180 

De zaak JK betrof een minderjarige jongen die werd vervolgd voor seksuele misdrijven. Er waren 

zevenentwintig maanden verstreken tussen het begin van de strafvervolging en de aanklacht. JK 

verkeerde net als Watson en Burrows niet in voorarrest. Het Gerechtelijk Comité stelde dat zaken 

waarbij kinderen zijn betrokken op voorzichtige en nauwkeurige wijze moeten worden afgehandeld 

door experts. Het vereiste van de redelijke termijn moet worden gelezen in het licht van het IVRK en 

de Beijing Rules. Aangezien het tijdsverloop aanleiding gaf tot zorgen, werd er dieper op de feiten en 

omstandigheden ingegaan en moest Schotland de overschrijding verantwoorden en rechtvaardigen. 

De zaak was niet complex en de vertraging was niet aan verdachte te wijten. Het optreden van de 

autoriteiten was aldus in het geding. Het proces werd vertraagd vanwege de jonge getuigen en de 

zware vervolgingsbeslissing. Desondanks was er de eerste tien maanden van de zaak te weinig actie 

ondernomen. Er konden geen toereikende redenen worden gegeven voor het tijdsverloop. Er werd in 

deze zaak een schending van de redelijke termijn aangenomen. 181 

Het Gerechtelijk Comité verwees in JK naar een Schotse zaak om de onwenselijkheid van vertraging in 

jeugdstrafzaken aan te tonen. Vertraging staat in de weg aan een eerlijk proces. Minderjarigen maken 

                                                           
177 Martin 2013, p. 36. 
178 bv. Attorney General's Reference (No 2 of 2001) [2003] UKHL 68 (13 December 2003). 
179 Dyer v Watson and Burrows [2002] UKPC D1 (29 January 2002), r.o. 52.  
180 Dyer v Watson and Burrows [2002] UKPC D1 (29 January 2002), r.o. 56-68. 
181 Her Majesty’s Advocate v JK [2002] UKPC D1 (29 January 2002), r.o. 61-64. 
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een andere indruk op de jury dan ontwikkelde volwassenen. De lengte van het proces verhoogt de 

stress van de kwetsbare verdachte. De achterliggende problematiek kan bovendien pas in een later 

stadium worden behandeld. Teneinde bewijskleuring te voorkomen krijgen jonge slachtoffers tot slot 

niet op tijd de benodigde hulp.182 

Uit de overwegingen van het Gerechtelijk Comité blijkt de speciale positie van minderjarigen. Het 

vereiste van berechting binnen een redelijke termijn is bij minderjarigen strenger dan bij volwassenen. 

Het Gerechtelijke Comité verwijst hierbij expliciet naar het IVRK en de Beijing Rules.  

De Crown Prosecution Service, de openbare aanklager in Engeland, erkent verder dat alle zaken waarbij 

minderjarige verdachten zijn betrokken voortvarend moeten worden afgehandeld en dat vertraging 

moet worden voorkomen. Een eerlijk proces heeft bij minderjarigen weinig betekenis als de vervolging 

lang na het feit plaatsvindt. De minderjarige kan de straf moeilijker met het delict verenigen. Voor het 

maximale effect moeten zaken zo snel mogelijk worden afgedaan.183 

Tot slot is de zaak Boolell van belang voor de redelijke termijn in het Verenigd Koninkrijk. Als er sprake 

is van een overschrijding van de redelijke termijn, dan is dit een schending van artikel  6 lid 1 EVRM. 

De  verdachte hoeft geen nadeel van de termijnoverschrijding te hebben ondervonden.184 

 

3.3.3. Minderjarigen in voorarrest 

In Engeland gelden er bij minderjarigen in voorarrest strengere termijnen dan bij volwassenen. De 

vrijheidsbeneming duurt maximaal vierentwintig uur, alvorens de minderjarige wordt voorgeleid. De 

initiële voorlopige hechtenis duurt maximaal acht dagen maar kan tot achtentwintig dagen worden 

verlengd. De voorlopige hechtenis duurt maximaal zeventig dagen en wordt ten uitvoer gelegd in een 

jeugddetentiecentrum.185 Uit cijfers van 2014 en 2015 blijkt dat het gemiddeld aantal dagen van het 

voorarrest bij minderjarigen op eenenvijftig dagen ligt.186  

Zodra de termijnen van het voorarrest zijn verstreken moet de minderjarige worden vrijgelaten onder 

borgtocht.187 Bij overschrijdingen van de redelijke termijn van artikel 5 lid 3 EVRM heeft de 

minderjarige recht op schadevergoeding ingevolge artikel 5 lid 5 EVRM. De doorwerking van dit artikel 

is vastgesteld in sectie 9 lid 3 HRA.  

                                                           
182 Her Majesty’s Advocate v DP en SM [2001] ScotHC 115 (16 February 2001), r.o. 12. 
183 ‘Handling of Youth Files’, The Crown Prosecution Service, cps.gov.uk (zoek op Youth Offenders). 
184 Boolell v The State (Mauritius) [2006] UKPC 46 (16 October 2006), r.o. 32.   
185 Berger & Van der Kroon 2011, p. 129. 
186 Youth Justice Board 2015, p. 42. 
187 McPeake 2015, p. 39. 
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De termijnen van het voorarrest moeten los worden gezien van de redelijke termijn als bedoeld in 

paragraaf 3.3.2. In Engeland geldt voor minderjarigen in voorarrest, net als in Nederland, geen aparte 

redelijke termijn zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 EVRM.188 De uitgebreide regulering omtrent het 

voorarrest biedt desondanks meer bescherming tegen termijnoverschrijdingen.189  

Uit de jurisprudentie vloeien voor minderjarigen in voorarrest tot slot geen strengere consequenties 

bij termijnoverschrijdingen voort. De consequenties van termijnoverschrijdingen van paragraaf 3.4. 

zijn dus ook op deze minderjarigen van toepassing. Wanneer de termijnoverschrijding wordt 

geconstateerd voordat de zaak op zitting komt, is vrijlating onder borgtocht mogelijk.190  

 

3.3.4. Kritische kanttekeningen  

Een punt van kritiek op de Engelse aanpak is dat er geen redelijke termijn is vastgesteld waarop 

minderjarigen zich kunnen beroepen. Er wordt door Jackson, Johnstone en Shapland bepleit dat het 

invoeren van wettelijke termijnen de meest geschikte manier is om vertraging in jeugdstrafzaken tegen 

te gaan.191 Anderzijds kan er, bij een termijn die afhangt van de omstandigheden van het geval, per 

zaak een individuele afweging worden gemaakt.  

Een tweede knelpunt is dat de internationale en Europese bepalingen omtrent de redelijke termijn in 

Engeland geheel doorwerken via de HRA. De rechten uit artikel 40 lid 2 sub iii IVRK en artikel 14 lid 3 

sub c IVBPR worden bestreken door artikel 6 lid 1 EVRM en lijken geen zelfstandige betekenis toe te 

komen. Aangezien het IVRK strengere vereisten aan de redelijke termijn stelt dan het EVRM en het 

IVBPR kan dit als problematisch worden beschouwd. De bewoordingen van artikel 3 lid 1 IVRK zijn 

bovendien strenger dan de bewoordingen van de CYPA. In 2008 stelde het Kinderrechtencomité dat, 

met name binnen het jeugdstrafrecht, het belang van het kind nog steeds niet als eerste overweging 

in de wetgeving of het beleid was opgenomen. Zij raadde bovendien aan om artikel 37 en 40 IVRK 

volledig te implementeren.192 Het vijfde periodieke rapport van het Verenigd Koninkrijk zal tijdens de 

tweeënzeventigste sessie van het Kinderrechtencomité worden besproken.193 Dan zal blijken in 

hoeverre Engeland en Wales de aanwijzingen van het Kinderrechtencomité hebben opgevolgd. 

 

                                                           
188 McPeake 2015, p. 39. 
189 Moules 2004, p. 266-267. 
190 Attorney General's Reference (No 2 of 2001) [2003] UKHL 68 (13 December 2003), r.o. 24. 
191 Jackson e.a. 2003, p. 524. 
192 Kinderrechtencomité 2008, par. 26 & 79. 
193 ‘2016 Expected date of consideration for CRC’, United Nations Human Rights Office of the High 
Commissioner, ohchr.org (zoek op Calender). 
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Momenteel ligt er een voorstel om de HRA te vervangen door de Bill of Rights. Het 

Kinderrechtencomité ziet mogelijkheden om de rechten van minderjarigen hierin te incorporeren.194 

In 2015 stelde het Mensenrechtencomité echter dat zij vreest dat de bescherming van mensenrechten 

door de Bill of Rights zal worden verzwakt.195 

 

3.4. Termijnoverschrijdingen in Engeland en Wales 

Staten zijn ingevolge artikel 13 EVRM verplicht om bij termijnoverschrijdingen een effectief nationaal 

rechtsmiddel ter beschikking te stellen. Het Verenigd Koninkrijk achtte het opnemen van deze bepaling 

in de HRA niet noodzakelijk wegens sectie 8 HRA.196 De rechtbank kan via deze bepaling een passend 

rechtsmiddel ter beschikking stellen wanneer mensenrechten door een overheidsinstantie worden 

geschonden. De rechtsmiddelen worden in deze paragraaf belicht.  

 

3.4.1. Stay of proceedings 

Een mogelijke consequentie van termijnoverschrijdingen is de zogenaamde “stay of proceedings” op 

grond van procesmisbruik.197 Bij een stay wordt de procedure al dan niet voor onbepaalde tijd gestopt. 

De stay verschilt van een vrijspraak aangezien de aanklacht in het systeem blijft en door de rechtbank 

kan worden hervat. Het hervatten van een dergelijke procedure ligt volgens Choo in de praktijk echter 

niet voor de hand.198 In de rechtspraak wordt de stay vaak als permanent rechtsmiddel beschouwd.199 

Navraag heeft geleerd dat de hervatting van een procedure in de praktijk niet of nauwelijks voorkomt. 

Het ligt bovendien niet in de rede om een proces te hervatten dat is gestopt wegens vertraging.   

Het toekennen van een stay bij termijnoverschrijdingen, als bedoeld in artikel 6 lid 1 EVRM, is 

uitzonderlijk. De rechtbank kan hiertoe slechts overgaan indien er sprake is van “abuse of process”, 

ofwel procesmisbruik.200 Er is sprake van procesmisbruik indien het onmogelijk is om het recht op een 

eerlijk proces te waarborgen of als het om andere redenen oneerlijk is om de verdachte te vervolgen. 

De stay wordt bovendien slechts uitgesproken als de vertraging tot enig nadeel heeft geleid bij de 

verdachte.201 Dit is opvallend aangezien in paragraaf 3.3.2. is gebleken dat de HRA geen nadeel vereist 

bij het vaststellen van de redelijke termijn. De belangen van de maatschappij worden bij het vaststellen 

                                                           
194 Kinderrechtencomité 2008, par. 11. 
195 Mensenrechtencomité 2015, par. 5.  
196 Hoffman & Rowe 2010, p. 110. 
197 Lambert & Strugo 2005, p. 262-263; Hoffman & Rowe 2010, p. 210-211. 
198 Choo 2010, p. 8-9. 
199 Crawley [2014] EWCA Crim 1028 (12 may 2014) r.o. 16; R. v Stephen Paul [2006] EWCA Crim 756 (6 March 
2006), r.o. 21. 
200 Choo 2010, p. 87.  
201 Bennett v Horseferry Road Magistrates' Court and Another [1993] 1 A.C. 42 (24 June 1993).  

http://login.westlaw.co.uk.ezproxy.leidenuniv.nl:2048/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&context=65&crumb-action=replace&docguid=I6328A880E10211E38EC985FC03A175D5
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van het nadeel afgewogen tegen de belangen van de verdachte.202 Een stay wordt niet uitgesproken 

indien de rechten van verdachte met minder zwaarwegende rechtsmiddelen, zoals strafvermindering 

of schadevergoeding, gewaarborgd kunnen worden.203 Verdachten kunnen bij de Crown Court zelf ook 

een verzoek tot de stay of proceedings indienen.204 

Het toekennen van de stay bij minderjarigen is zeldzaam. Navraag heeft geleerd dat verdachten door 

het tijdsverloop vaak volwassen zijn zodra dergelijke zaken worden behandeld. In de zaak JK was de 

verdachte echter nog wel minderjarig. Er werd uiteindelijk besloten dat er zevenentwintig maanden 

na het delict geen eerlijk proces meer mogelijk was en dat de nadelen voor de minderjarige verdachte 

bij voortzetting hiervan aanzienlijk zouden zijn.205  

Wanneer er geen sprake is van procesmisbruik, moet er een passend rechtsmiddel worden verbonden 

aan de termijnoverschrijding. Dit hangt onder meer af van de omstandigheden van het geval, zoals de 

ernst van de inbreuk en de fase van het proces waarin de overschrijding plaatsvindt.206 Er kan worden 

volstaan met een erkenning, procedure versnellende maatregelen of een vrijlating onder borgtocht als 

de termijnoverschrijding wordt vastgesteld voordat de zaak ter zitting is gebracht. Erkenning, 

strafvermindering of schadevergoeding zijn mogelijk als de termijnoverschrijding tijdens of na de 

terechtzitting wordt vastgesteld.207  

 

3.4.2. Erkenning, schadevergoeding en strafvermindering 

De zaak Greenfield van de House of Lords uit 2005 is richtinggevend voor het bepalen van de 

consequenties van termijnoverschrijdingen in strafzaken. Lord Bingham stelt dat de zienswijzen van 

het EHRM hierbij in overweging moeten worden genomen. Het EHRM heeft bepaald dat het enkele 

vaststellen van een termijnoverschrijding, de “finding of the violation”, als billijke genoegdoening kan 

worden beschouwd. De House of Lords volgt het EHRM in deze benadering.208 De Royal Courts of 

Justice stelde bovendien vast dat bij een schending van mensenrechten van primair belang is dat deze 

schending ophoudt. De vraag naar de compensatie van de schending is van secundair belang.209 

                                                           
202 De zaak Attorney-General's Reference (No 1 of 1990) [1992] QB 630, CA (3 June 1992) is hierbij 
richtinggevend. zie CPS v F [2011] EWCA Crim 1844 (21 July 2011. 
203 Lambert & Strugo 2005, p. 259-263; Attorney General's Reference (No 2 of 2001) [2003] UKHL 68 (13 
December 2003), r.o. 4 & 25. 
204 Criminal Procedure Rules 2015, section 3.20.  
205 Her Majesty’s Advocate v JK [2002] UKPC D1 (29 January 2002). 
206 Moules 2004, p. 266.  
207 Attorney General's Reference (No 2 of 2001) [2003] UKHL 68 (13 December 2003), r.o. 24.  
208 R. (Greenfield) v Secretary of State for the Home Department [2005] UKHL 14 (16 February 2005), r.o. 6-9. 
209 Anufrijeva v Southwark London Borough Council [2003]  EWCA Civ 1406, QB 1124 (16 October 2003), r.o. 53. 
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De “award of damages”, de schadevergoeding, wordt eveneens als mogelijke consequentie van 

termijnoverschrijdingen aangemerkt. De schadevergoeding wordt niet snel toegekend.210 Sectie 8 HRA 

stelt strenge vereisten aan de toekenning hiervan. De rechtbank moet hierbij de overwegingen van het 

EHRM in ogenschouw nemen (sectie 8(4) HRA). De House of Lords verwijst naar de rechtspraak van 

het EHRM die, als deze al tot schadevergoeding besluit, geen hoge bedragen vaststelt. Het is niet 

vereist dat het nationaal recht benadeelden sterkere rechtsmiddelen toekent dan het EHRM. De House 

of Lords stelt bovendien dat schadevergoedingen niet bedoeld zijn als motivatie voor staten om de 

rechten van het EVRM te waarborgen.211 De schadevergoeding dient de benadeelde in de positie te 

brengen waarin deze verkeerde voordat de schending plaatsvond.212  

Tot slot is de “reduction in sentence”, de strafvermindering, een mogelijkheid. Minderjarigen kunnen 

bijvoorbeeld aanvoeren dat zij voldoende gestraft zijn door de stress en onzekerheid die door het 

dreigende strafproces teweeg zijn gebracht. In de eerdergenoemde zaak Boolell besloot het 

Gerechtelijke Comité dat er geen sprake was geweest van een oneerlijk proces. Desondanks achtte 

deze het onacceptabel dat een gevangenisstraf zou worden opgelegd voor een misdrijf dat meer dan 

vijftien jaar geleden plaatsvond.  De gevangenisstraf werd vervangen door een geldboete.213 

 

3.4.4. Kritische kanttekeningen  

Het eerste dat opvalt bij de consequenties van termijnoverschrijdingen is dat er in Engeland weinig tot 

geen overwegingen aan minderjarigen zijn gewijd. Hoewel het pedagogische karakter van het 

jeugdstrafrecht reden geeft tot het hanteren van strengere consequenties, wordt bij minderjarigen 

dezelfde benadering gevolgd als bij volwassenen. Jackson en Johnstone pleiten voor een strengere 

aanpak in jeugdstrafzaken. Het is oneerlijk om minderjarigen verantwoordelijk te houden voor delicten 

die zij jaren geleden hebben gepleegd. Zij hebben zich ontwikkeld tot andere personen dan zij waren 

ten tijde van het plegen van het delict. Op het moment dat de onzekerheid over de procedure een 

negatieve invloed heeft op de ontwikkeling en opleiding van de minderjarige, dient de stay volgens 

hen te worden uitgesproken. Er hoeft geen sprake te zijn van procesmisbruik.214  

Een verdergaand punt van kritiek is dat het onrechtmatig is voor de openbare aanklager om een zaak 

te vervolgen nadat de redelijke termijn is verstreken. De rechter die deze zaak in behandeling neemt 

zou op zijn beurt ook onrechtmatig handelen en een inbreuk maken op artikel 6 lid 1 EVRM.215 

                                                           
210 Lambert & Strugo 2005, p. 261. 
211 R. (Greenfield) v Secretary of State for the Home Department [2005] UKHL 14 (16 February 2005), r.o. 17-19. 
212 Hoffman & Rowe 2010, p. 93. 
213 Boolell v The State (Mauritius) [2006] UKPC 46 (16 October 2006), r.o. 40. 
214 Jackson & Johnstone 2005, p. 15-20. 
215 Webster 2001, p. 791-792. 
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3.5. Conclusie 

Engeland kent evenals Nederland een apart jeugdstrafrecht. Er is echter geen specifieke redelijke 

termijn voor minderjarigen vastgesteld. Het verschilt per geval of de redelijke termijn is overschreden. 

Indien de verstreken periode aanleiding geeft tot serieuze zorgen, worden de omstandigheden van de 

zaak bekeken. De rechtbank kijkt hierbij naar de complexiteit van de zaak, de houding van de verdachte 

en het optreden van de autoriteiten. De staat moet de termijnoverschrijding bovendien 

verantwoorden en rechtvaardigen. Uit de jurisprudentie blijkt dat termijnoverschrijdingen bij 

minderjarigen sneller worden aangenomen.  

De Engelse rechter kan een aantal consequenties verbinden aan termijnoverschrijdingen. Ten eerste 

kan de stay of proceedings worden uitgesproken. De stay is echter een uitzonderlijke maatregel die 

slechts kan worden uitgesproken als er sprake is van procesmisbruik en als de verdachte nadeel van 

de vertraging heeft ondervonden. Meestal wordt volstaan met het enkele vaststellen van de 

schending. Eventueel kan er een schadevergoeding worden toegewezen of vindt er strafvermindering 

plaats. Er zijn echter geen specifieke rechtsmiddelen voor minderjarigen.   

Nu de redelijke termijn en de gevolgen van het overschrijden hiervan in Nederland, Engeland en Wales 

uiteen zijn gezet, worden beide rechtssystemen in het volgende hoofdstuk met elkaar vergeleken. Er 

wordt eveneens geanalyseerd in hoeverre deze rechtssystemen voldoen aan het in het eerste 

hoofdstuk geschetste internationale en Europese kader. 
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4. De redelijke termijn vergeleken  

  

4.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de redelijke termijn in Nederland, Engeland en Wales vergeleken. Daarnaast 

wordt beschouwd in hoeverre deze aanpak strookt met het internationaal en Europees kader. 

Vervolgens worden de consequenties van termijnoverschrijdingen vergeleken en getoetst aan het 

geschetste kader.  

 

4.2. De redelijke termijn in jeugdstrafzaken  

De verschillen en overeenkomsten tussen de redelijke termijn in Nederland en Engeland worden in 

deze paragraaf uiteengezet en getoetst aan het internationaal en Europees kader.  

 

4.2.1. De redelijke termijn 

Het eerste dat bij deze vergelijking opvalt is dat Nederland een vastgestelde termijn heeft. In Engeland 

wordt per geval bezien welke termijn redelijk is. Indien de verstreken tijd aanleiding geeft tot zorgen 

worden de complexiteit van de zaak, de houding van verdachte en het optreden van de autoriteiten 

beschouwd. Opvallend is dat de Nederlandse rechter deze factoren hanteert om de termijn van zestien 

maanden te verlengen. Engelse rechters kunnen termijnoverschrijdingen vaststellen voordat er zestien 

maanden verstreken zijn.  

Ondanks de verschillende benaderingen komt de op redelijkheid te beoordelen periode overeen. De 

termijn vangt in Nederland aan zodra verdachte weet of moet weten dat er een strafvervolging tegen 

hem wordt ingesteld. In Engeland vangt deze aan zodra de situatie van verdachte substantieel is 

beïnvloed. In beide rechtssystemen start de termijn aldus zodra verdachte in onzekerheid verkeert 

over de strafvervolging. De gedachte hierachter is dat verdachten niet langer dan nodig gebukt gaan 

onder de dreiging van de strafvervolging. Gebleken is dat deze onzekerheid bij minderjarigen groter is. 

De dreigende strafvervolging is bovendien nadelig voor de ontwikkeling van de minderjarige. De 

termijn eindigt zowel in Nederland als in Engeland zodra er definitief in de zaak is beslist. 

Een andere overeenkomst is dat Nederland en Engeland een apart jeugdstrafrecht kennen met een 

kortere redelijke termijn voor minderjarigen. De termijn voor volwassenen in Nederland is immers 

vierentwintig maanden. In Engeland blijkt uit de overwegingen van het Gerechtelijk Comité in JK dat 

termijnoverschrijdingen bij minderjarigen eerder worden aangenomen. Het is in beide rechtssystemen 

niet vereist dat de termijnoverschrijding heeft geleid tot enig nadeel.  
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Tot slot verdient vermelding dat jeugdstrafzaken in Engeland in beginsel verkort door een 

jeugdrechtbank worden berecht. De verkorte behandeling heeft minder vertraging en dus minder 

termijnoverschrijdingen tot gevolg. Bovendien kan de rechter een misdrijf dat verkort wordt berecht 

slechts in behandeling nemen indien de vervolging binnen zes maanden na het delict is ingesteld.  

 

4.2.2. Internationaal en Europees kader 

De vervolgvraag is of Nederland en Engeland met de bovengenoemde aanpak voldoen aan de vereisten 

uit het internationaal en Europees kader. Het is het opvallend dat beide rechtssystemen met name 

gewicht toekennen aan artikel 6 EVRM en de opvattingen van het EHRM. In Nederland wordt artikel 

14 IVBPR als vergelijkbare bepaling beschouwd. De Hoge Raad heeft bovendien bepaald dat artikel 40 

lid 2 sub b iii IVRK geen verdergaande eisen aan de redelijke termijn in jeugdstrafzaken stelt dan artikel 

6 EVRM en artikel 14 IVBPR. In Engeland werken mensenrechten door via de HRA. De rechten van 

artikel 14 IVBPR en artikel 40 IVRK worden volgens het Verenigd Koninkrijk beschermd door het EVRM. 

Met de nadruk op artikel 6 EVRM komt de speciale positie van minderjarigen in het jeugdstrafrecht in 

het geding. Het druist bovendien in tegen de opvatting van het Kinderrechtencomité dat artikel 40 

IVRK strengere vereisten aan de redelijke termijn bij minderjarigen stelt.  

Het Kinderrechtencomité heeft verdragsstaten aanbevolen om bij minderjarigen vaste termijnen te 

stellen die korter zijn dan de termijnen voor volwassenen. In paragraaf 3.3.2. is gebleken dat in 

Engeland niet aan deze aanbeveling wordt voldaan. Hoewel Nederland aan deze aanbeveling voldoet, 

wordt in de literatuur en in de rechtspraak gepleit voor een verkorting van de redelijke termijn. 

Ten eerste geven de bewoordingen “zonder vertraging” van artikel 40 lid 2 sub b iii IVRK, ondanks de 

uitspraak van de Hoge Raad, aanleiding tot het hanteren van een kortere termijn dan de “redelijke 

termijn” van artikel 6 EVRM en berechting “zonder onredelijke vertraging” van artikel 14 IVBPR.  

Een tweede reden is het pedagogische karakter van het jeugdstrafrecht. Jeugdstrafzaken moeten 

volgens het Kinderrechtencomité worden geprioriteerd en zo snel mogelijk worden afgedaan. 

Tijdsverloop heeft een negatieve invloed op de belangen van minderjarigen, als bedoeld in artikel 3 lid 

1 IVRK. Gedurende de procedure loopt de minderjarige het risico om te worden gestigmatiseerd. 

Minderjarigen kunnen zich na verloop van tijd steeds moeilijker met de procedure verenigen. 

Vertraging staat bovendien op gespannen voet met re-integratie.216  

Verder heeft het lange verloop van de procedure een negatieve invloed op het welzijn van het kind, 

ingevolge artikel 40 lid 4 IVRK. De strafprocedure brengt bij minderjarigen eerder stress en onzekerheid 

                                                           
216 Mijnarends 1999, p. 236. 
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teweeg. Het kan bovendien niet van minderjarigen worden verwacht dat zij de rechten en vrijheden 

van anderen eerbiedigen als hun recht op een proces zonder vertraging wordt geschonden.  

Tot slot zijn zowel Nederland als Engeland partij bij de Beijing Rules en de Guidelines on child-friendly 

justice. In paragraaf 1.2.5. is gebleken dat de snelle en efficiënte afhandeling van jeugdstrafzaken als 

grootste belang wordt aangemerkt. Hoewel deze instrumenten niet juridisch bindend zijn, kunnen zij 

invulling geven aan artikel 40 lid 2 sub b iii IVRK.   

Op basis van het bovenstaande zou Nederland de redelijke termijn moeten verkorten. Nederland kan 

bij het bestaande nationale beleid van de Kalsbeeknormen en de Richtlijn Strafvordering Jeugd en 

Adolescenten aansluiten en de termijn op zes maanden stellen.  

Daarnaast vereisen het EHRM en het Mensenrechtencomité dat staten bij het stellen van een termijn 

rekening houden met de complexiteit van de zaak, de houding van de verdachte en het optreden van 

de autoriteiten. De Engelse aanpak sluit hierbij aan. In Nederland worden deze factoren echter 

gebruikt om de vastgestelde termijn te verlengen. Indien omstandigheden dit vereisen moeten op 

grond van deze factoren echter ook termijnoverschrijdingen kunnen worden vastgesteld voordat de 

zestien maanden zijn verstreken.217   

Verder noemt het EHRM de belangen van de verdachte als vierde factor bij het vaststellen van de 

redelijke termijn. In Nederland en Engeland worden deze belangen desondanks nooit specifiek als 

factor genoemd. De belangen van het kind dienen ingevolge artikel 3 lid 1 IVRK de eerste overweging 

te vormen in alle maatregelen waarbij kinderen zijn betrokken. Deze bepaling is volgens het 

Kinderrechtencomité direct en rechtstreeks toepasbaar. In Nederland en Engeland wordt er echter 

niets gesteld over het gewicht dat aan deze belangen moet worden toegekend. In Engeland wordt 

bovendien slechts het welzijn van het kind in overweging genomen. Nederland en Engeland zouden de 

belangen van de verdachte als vierde factor moeten hanteren bij het vaststellen van de redelijke 

termijn. Bij minderjarigen kan deze term worden ingevuld aan de hand van artikel 3 lid 1 IVRK en  

General Comment 14.   

Wat de begin- en einddatum van de redelijke termijn betreft volgen beide rechtssystemen de lijn van 

het EHRM en het Mensenrechtencomité. De termijn vangt aan zodra dat de situatie van verdachte 

substantieel is beïnvloed en eindigt zodra er definitief, al dan niet in hoger beroep, in de zaak is beslist. 

In paragraaf 1.2.3. is gebleken dat het Kinderrechtencomité begint te rekenen vanaf de dag dat het 

delict is begaan. De Nederlandse en Engelse aanpak is hiermee niet in lijn.  

                                                           
217 Zie paragraaf 2.3.3. en Barkhuysen & Jansen 2002, p. 842. 
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4.2.3. Minderjarigen in voorarrest 

In paragraaf 1.2.4. is gebleken dat het EHRM, artikel 10 lid 2 sub b IVBPR en artikel 37 sub d IVRK 

strengere termijnen voorschrijven bij minderjarigen in voorarrest. In de Beijing Rules, Havana Rules en 

de European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures wordt bovendien gesteld dat 

deze zaken zo snel mogelijk moeten worden afgedaan. In Engeland worden, in tegenstelling tot 

Nederland, bij minderjarigen in voorarrest strengere termijnen gehanteerd dan bij volwassenen.  

In Nederland wordt, ondanks aandringen van de RSJ, niet aangesloten bij de door het 

Kinderrechtencomité aanbevolen termijnen.218 De voorgeleiding zou binnen vierentwintig uur moeten 

plaatsvinden. Deze termijn is in Nederland gesteld op drie dagen (artikel 58 lid 2 Sv). De voorgeleiding 

in Engeland strookt wel met de termijnen van het Kinderrechtencomité. De maximale duur van de 

voorlopige hechtenis ligt in beide rechtssystemen echter ruim boven de aanbevolen dertig dagen.  

In de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat in Nederland en Engeland mogelijkheden bestaan tot 

schadevergoeding op grond van artikel 5 lid 5 EVRM indien de redelijke termijn van het voorarrest, 

ingevolge artikel 5 lid 3 EVRM, wordt overschreden.  

Tot slot heeft het Kinderrechtencomité voor minderjarigen in voorarrest een afdoeningstermijn van 

zes maanden aanbevolen. Desondanks hanteren Nederland en Engeland voor deze minderjarigen 

dezelfde redelijke termijn, als bedoeld in artikel 6 lid 1 EVRM, als voor andere minderjarige verdachten. 

Bovendien is in de voorgaande hoofdstukken gebleken dat beide rechtssystemen bij minderjarigen in 

voorarrest geen strengere consequenties aan termijnoverschrijdingen verbinden.  

 

4.3. Overschrijding van de redelijke termijn  

De mogelijke consequenties van termijnoverschrijdingen in jeugdstrafzaken in Nederland en Engeland 

worden in deze paragraaf vergeleken en getoetst aan het internationaal en Europees kader.  

 

4.3.1. Consequenties van termijnoverschrijdingen  

Bij het verbinden van consequenties aan termijnoverschrijdingen is de fase van het proces van belang. 

In paragraaf 3.4.3. is gebleken dat versnelling van de procedure, vrijlating onder borgtocht of erkenning 

van de termijnoverschrijding in Engeland als daadwerkelijke rechtsmiddelen, ingevolge artikel 13 

EVRM, worden aangemerkt als de zaak nog niet op zitting is geweest. Nederland kent geen preventieve 

rechtsmiddelen tegen termijnoverschrijdingen in (jeugd)strafzaken.219 

                                                           
218 RSJ-advies Jeugdstrafproces 2011, p. 40 & 45.  
219 De preventieve of versnellende rechtsmiddelen spelen een grotere rol in het bestuursrecht; zie RvS 23 
oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1586.  
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Als de termijnoverschrijding reeds heeft plaatsgevonden dan is strafvermindering zowel in Nederland 

als in Engeland mogelijk. De Hoge Raad heeft vastgesteld dat termijnoverschrijdingen, ook bij 

minderjarigen, in de regel moeten leiden tot strafvermindering. In Engeland wordt strafvermindering 

eveneens toegepast, hoewel de nadruk lijkt te liggen op erkenning of de schadevergoeding.  

Erkenning wordt in Engeland gezien als effectief rechtsmiddel tegen termijnoverschrijdingen. Er wordt 

volstaan met de constatering dat inbreuk is gemaakt op artikel 6 lid 1 EVRM. De Hoge Raad heeft in 

een jeugdstrafzaak ook beslist om geen consequenties aan de termijnoverschrijding te verbinden.220  

In Engeland is het mogelijk om bij termijnoverschrijdingen een schadevergoeding toe te kennen. In 

het Nederlandse strafrecht wordt er bij termijnoverschrijdingen, als bedoeld in artikel 6 lid 1 EVRM, 

geen schadevergoeding toegekend.221 Er worden wel aanknopingspunten gezien voor immateriële 

schadevergoeding vanwege de spanning en frustratie die een strafprocedure met zich meebrengt.222 

In paragraaf 2.3.4. is gebleken dat de schadevergoeding wel wordt toegekend als de redelijke termijn 

van de voorlopige hechtenis is overschreden. 

In Nederland kan daarnaast het rechterlijk pardon worden toegepast. De minderjarige wordt 

veroordeeld maar krijgt geen straf opgelegd. In paragraaf 2.4.4. is gebleken dat het rechterlijk pardon 

vaak wordt uitgesproken wegens het gebrek aan pedagogische meerwaarde van de strafvervolging en 

de mogelijke belemmering bij het verkrijgen van een VOG. Engeland kent het vergelijkbare 

rechtsmiddel van de “absolute discharge”.223 Uit de jurisprudentie blijkt niet dat de absolute discharge 

bij termijnoverschrijdingen wordt uitgesproken. 

Verder kan men in Nederland een verzoek tot niet verdere vervolging indienen. In paragraaf 2.4.5. is 

gebleken dat dit ook in jeugdstrafzaken van de verdediging kan worden verwacht.  

Een rechtsmiddel waar ten slotte aandacht aan wordt besteed is de niet-ontvankelijkheid van het OM. 

De Hoge Raad heeft dit in 2008 uitgesloten als mogelijke consequentie van termijnoverschrijdingen. 

Desondanks is gebleken dat lagere rechters het OM sindsdien menigmaal niet-ontvankelijk hebben 

verklaard bij termijnoverschrijdingen in jeugdstrafzaken op grond van artikel 3 en artikel 40 IVRK. 

Termijnoverschrijdingen zouden het pedagogische effect van het strafproces tenietdoen en de 

ontwikkeling van de minderjarige doorkruisen. In de bewoordingen van artikel 40 lid 2 sub b iii IVRK 

wordt meer ruimte gezien voor niet-ontvankelijkheid dan in artikel 6 EVRM of artikel 14 IVBPR.  

                                                           
220 HR 30 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL3228, r.o. 2.  
221 Van der Veer 2011, p. 105.  
222 A. Feenstra, ‘Spanning en Frustratie: Immateriële  Schadevergoeding in Strafzaken’, Bijzonder Strafrecht  10 
juni 2011, bijzonderstrafrecht.nl (zoek op schadevergoeding strafzaken). 
223 Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000, section 12(1)(a).  
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De niet-ontvankelijkheid wordt ook wel vergeleken met de stay of proceedings.224 In hoofdstuk 3.4.1. 

is gebleken dat de stay in het zeer uitzonderlijke geval van procesmisbruik kan worden uitgesproken.  

In Nederland wordt getracht om de problematiek omtrent de niet-ontvankelijkheid te omzeilen door 

middel van het Zwolsmancriterium. Niet-ontvankelijkheid wordt uitgesproken als tijdsverloop leidt tot 

een schending van de beginselen van een goede procesorde. Er is sprake van een grove 

veronachtzaming van de belangen van de minderjarige, ingevolge artikel 3 lid 1 IVRK, indien forse 

termijnoverschrijdingen niet door bijzondere omstandigheden kunnen worden gerechtvaardigd.225 

 

4.3.2. Internationaal en Europees kader 

Verdragsstaten moeten volgens het EHRM en het Mensenrechtencomité effectieve nationale 

rechtsmiddelen aan termijnoverschrijdingen verbinden. In paragraaf 1.3.2. is gebleken dat het EHRM 

een rechtsmiddel als effectief beschouwt als deze de procedure versnelt of passend rechtsherstel 

biedt. Nederland kent, in tegenstelling tot Engeland, alleen compensatoire rechtsmiddelen. Het 

verdient echter de aanbeveling dat Nederland de mogelijkheden tot versnellende maatregelen 

onderzoekt. Versnellende maatregelen kunnen verdere schending van de rechten van minderjarigen 

voorkomen. Bovendien gaat dit het opzettelijk vertragen van de strafprocedure tegen.   

Bij het verbinden van consequenties aan termijnoverschrijdingen is de pedagogische notie van het 

jeugdstrafrecht van groot belang. In paragraaf 1.3.2. is gebleken dat deze notie zowel door het EHRM 

als het Mensenrechtencomité en het Kinderrechtencomité wordt benadrukt. Op grond van deze 

pedagogische notie kan beargumenteerd worden dat bij minderjarigen strengere consequenties aan 

termijnoverschrijdingen moeten worden verbonden dan bij volwassenen.226 In de voorgaande 

hoofdstukken is echter gebleken dat in Nederland en Engeland geen onderscheid wordt gemaakt 

tussen consequenties voor minderjarigen en volwassenen.  

In Nederland wordt er vanuit de literatuur en de rechtspraak voor gepleit om niet-ontvankelijkheid in 

uitzonderlijke omstandigheden mogelijk te maken bij termijnoverschrijdingen in jeugdstrafzaken. Een 

dergelijke uitzondering doet zich volgens Spronken voor als de rechter niet kan volstaan met 

strafvermindering, bijvoorbeeld in gevallen waarbij berechting door de termijnoverschrijding geen of 

een negatief pedagogische effect heeft.227  

                                                           
224 Meese 2006, p. 298; Pitcher 2013, p. 293. 
225 Rechtbank Midden-Nederland 6 november 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:6021. 
226 PHR 8 september 2015, ECLI:NL:PHR:2015:1295, r.o. 35. 
227 PHR 8 september 2015, ECLI:NL:PHR:2015:1295, r.o. 34. 
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Een veelgenoemde reden om het OM bij termijnoverschrijdingen in jeugdstrafzaken niet-ontvankelijk 

te verklaren is dat het vereiste van berechting “zonder vertraging” van artikel 40 IVRK meer 

rechtsbescherming aan minderjarigen biedt dan artikel 6 EVRM en artikel 14 IVBPR.228 Bovendien 

moeten de belangen van het kind, ingevolge artikel 3 lid 1 IVRK, de eerste overweging vormen bij alle 

maatregelen waarbij kinderen betrokken zijn. Termijnoverschrijdingen doen het pedagogische effect 

van de procedure echter teniet en belemmeren bovendien de ontwikkeling van de  minderjarige.  

De mogelijke niet-ontvankelijkverklaring zal het OM bovendien stimuleren om jeugdstrafzaken 

voortvarender af te handelen. Verder komt de niet-ontvankelijkheid tegemoet aan de bezwaren dat 

de verruimde verjaringsregels minder bescherming tegen termijnoverschrijdingen bieden. 

Tot slot leiden de verschillende consequenties die rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad in 

Nederland aan termijnoverschrijdingen verbinden tot rechtsonzekerheid.229 Rechters passen 

bijvoorbeeld het rechterlijk pardon toe of hanteren het Zwolsmancriterium om het OM alsnog niet-

ontvankelijk te verklaren.  

Nederland zou met de niet-ontvankelijkheid kunnen aansluiten bij de stay of proceedings. De stay is, 

net als de niet-ontvankelijkheid, een uitzonderlijke maatregel. Bij de stay is echter niet vereist dat er 

doelbewust of met grote veronachtzaming van de belangen van de verdachte inbreuk is gemaakt op 

het recht op een eerlijk proces.230 In Engeland hoeft geen ernstige inbreuk te worden gemaakt op de 

rechten van verdachte, noch hoeft er sprake te zijn van een ernstig delict of opzet bij politie en 

justitie.231 Vereist is slechts dat het onmogelijk is om het recht op een eerlijk proces te waarborgen of 

dat het om andere redenen oneerlijk is om de verdachte te vervolgen. Het voor de stay vereiste nadeel 

is bij minderjarigen gemakkelijk aan te tonen. Het Mensenrechtencomité en het Kinderrechtencomité 

hebben immers bevestigd dat tijdsverloop altijd nadelig is voor de ontwikkeling van de minderjarige.  

 

 

 

 

                                                           
228 Rechtbank Amsterdam 7 november 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:8048. 
229 PHR 8 september 2015, ECLI:NL:PHR:2015:1295, r.o. 22. 
230 Pitcher 2013, p. 293. 
231 Choo 2010, p. 189.  
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Conclusies en aanbevelingen 

 

Het besluit van de Hoge Raad om niet-ontvankelijkheid van het OM bij overschrijding van de redelijke 

termijn in jeugdstrafzaken uit te sluiten heeft veel commotie veroorzaakt. In de literatuur en in de 

rechtspraak wordt al jarenlang gepleit voor aanpassing van de redelijke termijn en de consequenties 

van het overschrijden hiervan in jeugdstrafzaken. In dit onderzoek is de Nederlandse aanpak 

hieromtrent vergeleken met de aanpak in Engeland en Wales om te bezien of wij hier wellicht van 

kunnen leren. Beide rechtssystemen zijn bovendien getoetst aan het internationaal en Europees kader.  

Concluderend kan worden gesteld dat de redelijke termijn in jeugdstrafzaken in Nederland 

overeenkomsten vertoont met Engeland en Wales. Beide rechtssystemen hanteren bij minderjarigen 

kortere termijnen dan bij volwassenen. De op redelijkheid te beoordelen periode komt daarbij 

overeen. In Nederland wordt, in tegenstelling tot Engeland, echter een vaste redelijke termijn 

gehanteerd. In Engeland wordt de redelijkheid van de termijn gebaseerd op de complexiteit van de 

zaak, de houding van verdachte en het optreden van de autoriteiten. Nederland kan van de Engelse 

aanpak leren door, in enkele gevallen, op grond van bovenstaande factoren ten voordele van de 

verdachte van de vastgestelde termijn af te wijken. Er kan hierbij worden gedacht aan de eenvoudige 

delicten, waarbij Mijnarends een termijn van drie maanden heeft voorgesteld. Hierbij verdient het 

bovendien de aanbeveling dat de belangen van de verdachte, zoals voorgeschreven door het EHRM, 

als vierde factor worden meegewogen. Bij minderjarigen kan dit begrip worden ingevuld aan de hand 

van artikel 3 lid 1 IVRK en General Comment 14. 

Nederland voldoet met een vaste en bovendien verkorte redelijke termijn in jeugdstrafzaken in 

beginsel aan de internationaal- en Europeesrechtelijke vereisten. De nadruk ligt echter voornamelijk 

op artikel 6 EVRM. Gebleken is dat er vanuit de literatuur en de rechtspraak een roep is om de termijn 

van zestien maanden te verlagen op grond van artikel 3 lid 1 IVRK, artikel 40 lid 2 sub iii IVRK en het 

pedagogische karakter van het jeugdstrafrecht. Het wordt hoog tijd dat Nederland het beleid van de  

Kalsbeeknormen en de Richtlijn Strafvordering Jeugd en Adolescenten volgt en de redelijke termijn 

vaststelt op zes maanden.  

Verder schrijft de internationale en Europese wet- en regelgeving voor dat er effectieve nationale 

rechtsmiddelen aan termijnoverschrijdingen moeten worden verbonden. In Nederland, Engeland en 

Wales zijn bij termijnoverschrijdingen verschillende consequenties mogelijk. In beide rechtssystemen 

kan bovendien worden volstaan met de erkenning van de overschrijding. De Engelse rechter kan 

besluiten tot strafvermindering, schadevergoeding of de stay of proceedings. In Nederland kunnen 

strafvermindering, het rechterlijk pardon of een verzoek tot niet verdere vervolging uitkomst bieden. 
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Meer omstreden is de niet-ontvankelijkheid van het OM, vaak vergeleken met de stay of proceedings. 

De Hoge Raad acht de niet-ontvankelijkheid van het OM niet passend en geboden. Verdragsbepalingen 

schrijven het niet dwingend voor en in sommige gevallen zou het straffen bovendien pedagogisch 

verantwoord zijn. Daarbij moet er rekening worden gehouden met de mogelijke belangen van 

anderen. De argumentatie van de Hoge Raad is mijns inziens geenszins overtuigend. Onderzoek wijst 

uit dat het pedagogisch effect van straffen na verloop van tijd afneemt en zelfs verdwijnt. In dit 

onderzoek is bovendien gebleken dat de verdragsbepalingen wel degelijk meer ruimte bieden voor 

niet-ontvankelijkheid bij minderjarigen. Het is tot slot aan de kinderrechter om een balans te slaan 

tussen de belangen van de minderjarige en de belangen van de samenleving. 

Nederland kan bij de niet-ontvankelijkheid van minderjarigen een voorbeeld nemen aan de stay of 

proceedings. Het strafproces wordt gestopt in het uitzonderlijke geval dat het recht op een eerlijk 

proces niet kan worden gewaarborgd. Mocht een eerlijk proces nog wel mogelijk zijn, dan zijn minder 

verstrekkende maatregelen, zoals strafvermindering, passend.  

Het valt nog te bezien of lagere rechters de meest recente uitspraak van de Hoge Raad gaan volgen. 

Gezien de teleurgestelde reacties hierop verwacht ik dat de discussie nog niet ten einde is. Met de 

onderstaande aanbevelingen hoop ik aan deze discussie bij te dragen en te komen tot een meer 

kindgerichte en verdragsconforme toepassing van de redelijke termijn in jeugdstrafzaken. 

 

Aanbevelingen  
 

Aanbeveling 1: verkort de redelijke termijn in jeugdstrafzaken tot zes maanden.  

Aanbeveling 2: hanteer de factoren van het EHRM ook om ten voordele van de minderjarige van 

vastgestelde termijn af te wijken.   

Aanbeveling 3: hanteer de belangen van de verdachte als vierde factor voor het vaststellen van de 

redelijke termijn. Vul deze belangen bij minderjarigen in aan de hand van artikel 3 lid 1 IVRK en General 

Comment 14.  

Aanbeveling 4: onderzoek de mogelijkheden tot procedure versnellende rechtsmiddelen.  

Aanbeveling 5: verklaar het OM bij termijnoverschrijdingen in jeugdstrafzaken niet-ontvankelijk in de 

uitzonderlijke gevallen dat het onmogelijk is om het recht op een eerlijk proces te waarborgen. 
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10. Rechtbank Amsterdam 7 oktober 2013,  ECLI:NL:RBAMS:2013:6632. 

11. Rechtbank Amsterdam 7 oktober 2013,  ECLI:NL:RBAMS:2013:6619.  

12. Rechtbank Amsterdam 7 oktober 2013,  ECLI:NL:RBAMS:2013:6633.  

13. Rechtbank Amsterdam 2 april 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:3973.  

14. Rechtbank Amsterdam 2 april 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:3968.  

15. Rechtbank Amsterdam 2 april 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:3967.  

16. Rechtbank Amsterdam 19 maart 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ7798.  

17. Rechtbank Amsterdam 20 september 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BY3871. 
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18. Rechtbank Amsterdam 22 maart 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BY2411.  

19. Rechtbank Amsterdam 29 november 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BV2783.  

20. Rechtbank Amsterdam 29 november 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BV2784.  

21. Rechtbank Amsterdam 20 mei 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BP1210.  

22. Rechtbank Amsterdam 12 mei 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BM5290.  

23. Rechtbank Amsterdam 12 mei 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BM5292.  

24. Rechtbank Arnhem 25 september 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BY7720.  

25. Rechtbank Arnhem 5 juni 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BY2419.  

26. Rechtbank Limburg 18 augustus 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:7758. 

27. Rechtbank Midden-Nederland 16 mei 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:1945. 

28. Rechtbank Midden-Nederland 6 november 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:6021. 

29. Rechtbank Noord-holland 16 juni 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:9991.   

30. Rechtbank Noord-Holland 23 september 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:9157.  

31. Rechtbank Roermond 22 december 2008, ECLI:NL:RBROE:2008:BG7851.  

32. Rechtbank Rotterdam 16 februari 2010 ECLI:NL:RBROT:2010:BL4514.  

33. Rechtbank Zwolle-Lelystad 21 december 2012, ECLI:NL:RBZLY:2012:BZ3522.  

 

Rechterlijk pardon 

1. Gerechtshof Amsterdam 13 mei 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:1894. 

2. Gerechtshof ’s-Gravenhage 27 april 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY7739.  

3. Rechtbank Amsterdam 6 oktober 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:6554. 

4. Rechtbank Amsterdam 6 oktober 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:7023. 

5. Rechtbank Den Haag 18 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:15974.  

 

Verzoek niet verdere vervolging 

1. Gerechtshof ’s-Gravenhage 23 februari 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BV9767. 

 

Overig 

Terugzending met expliciete verwijzing naar de optie van strafvermindering 

1. Gerechtshof Amsterdam 24 april 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:1602. 

2. Gerechtshof Amsterdam 24 april 2014; ECLI:NL:GHAMS:2014:1603. 

3. Gerechtshof Amsterdam 24 april 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:1604. 
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Terugzending met expliciete verwijzing naar de optie van rechterlijk pardon 

1. Gerechtshof ’s-Gravenhage 7 januari 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BP1548. 

 

Zestien maanden termijn niet overschreden  

1. Gerechtshof Amsterdam 20 maart 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2923. 

2. Rechtbank Den Haag 23 januari 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:1020. 

3. Rechtbank Groningen 13 september 2007, ECLI:NL:RBGRO:2007:BB4075. 

4. Rechtbank Zwolle 6 april 2004, ECLI:NL:RBZWO:2004:AO7290. 

 

 

 


