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Voorwoord 

 

De interesse om mij te gaan verdiepen in het Jeugdrecht was al ver voor mijn Bachelor op de  

achtergrond aanwezig, maar is ten tijde van mijn Bachelor aan de Universiteit van Amsterdam 

steeds meer gegroeid. Tijdens mijn Bachelor ben ik dan ook begonnen met het werken bij de 

Kinder – en jongerenrechtswinkel Noord-Holland Noord en heb ik, na de Togaminor 

Strafrecht, bij wijze van tweede minor de minor Jeugd en Criminaliteit aan de Universiteit 

Utrecht gevolgd, alwaar ik bekend werd met het bestaan van de Master Jeugdrecht in Leiden. 

Mijn inschrijving hiervoor liet dan ook niet lang op zich wachten. Vanwege mijn eveneens 

grote interesse in het Strafrecht ben ik een jaar later ook aan de Master Straf- en 

strafprocesrecht begonnen en ik verwacht deze in 2018 af te sluiten. 

 

De interesse voor het onderwerp van mijn scriptie kent nog een meer specifieke herkomst. 

Een aantal jaren geleden zag ik namelijk de NCRV-documentaire ''De Kinderrechter''. Een 

deel van deze documentaire werd gewijd aan een minderjarige jongen die in voorlopige 

hechtenis verbleef. Zijn verhaal wekte bij mij de interesse om mij meer te willen verdiepen in 

de voorlopige hechtenis bij minderjarigen en bracht mij ertoe de scriptie voor mijn eerste 

Master aan dit onderwerp te willen wijden.  

 

Vanwege mijn belangstelling voor (de positie van) minderjarigen in justitiële 

jeugdinrichtingen heb ik stage gelopen bij Forensisch Centrum Teylingereind. Tijdens deze 

stage heb ik onder meer door de vele dossiers die ik heb samengevat en de ForCA-

overleggen
1
 die ik heb mogen bijwonen, meer inzicht gekregen in de (veelal zeer nare) 

achtergronden van de minderjarigen die in een justitiële jeugdinrichting terecht komen en de 

ingrijpendheid van vrijheidsbeneming voor deze minderjarigen.  

 

Graag sluit ik mijn voorwoord af met een woord van dank naar een ieder die mij op welke 

wijze dan ook heeft ondersteund bij het schrijven van deze scriptie en mijn studie in het 

algemeen. In het bijzonder wil ik mijn scriptiebegeleidster mevrouw Satink bedanken, die mij 

elke keer weer van nuttige feedback heeft voorzien, heeft meegedacht, maar mij ook de 

ruimte gaf zelf te experimenteren. Ook wil ik Maricha Bakkes, gedragswetenschapper binnen 

                                                 
1 ForCA staat voor Forensisch Consortium Adolescenten. 
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Teylingereind, bedanken voor het interessante interview dat ik bij haar heb mogen afnemen 

en mijn stagebegeleidster bij Teylingereind, Caroline Schalk, voor de zeer interessante en 

leerzame stage die ik daar heb mogen hebben. Daarnaast past hier een woord van dank aan de 

medewerkers van de Finse Criminal Sanctions Agency, die mij van veel bruikbare informatie 

hebben voorzien die ik anders niet had kunnen vergaren en vaak per omgaande reageerden op 

vragen. Ten slotte ook een bijzonder woord van dank aan de mensen in mijn privéomgeving. 

Dit zijn in de eerste plaats mijn ouders, die mij nooit het geloof in mijn eigen kunnen hebben 

laten verliezen en altijd voor mij klaar staan. Ook wil ik mijn zus Nanouschka bedanken, die 

altijd mijn grote voorbeeld is geweest op studie gerelateerd gebied en mij altijd steunt en mijn 

vriend Tomas, die mij altijd laat weten hoe trots hij op mij is en mij op stressvolle momenten 

elke keer weer vertelt dat ‘het wel goed komt’. Als laatste wil ik graag ook mijn vrienden en 

vriendinnen bedanken voor hun steun en motivatie.  

  

Amsterdam, december 2017 

Julia Sophie Isabelle Wamelink 
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1. Inleiding 

 

1.1. Aanleiding en doel 

 

Vrijheidsbeneming is ultimum remedium, zeker indien het minderjarigen betreft. Dit blijkt 

onder andere uit de artikelen 5 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en 37 

van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Ten aanzien van minderjarigen 

heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens daarbij expliciet verwoord dat 

voorlopige hechtenis bij minderjarigen altijd als uiterste middel dient te worden gebruikt.
2 Het 

Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties heeft echter reeds 

herhaaldelijk - zowel in 2009, als wederom in 2015 - zijn zorgen geuit over het aantal 

minderjarigen dat in Nederland in voorlopige hechtenis wordt geplaatst.
3
 Daarbij laten cijfers 

met betrekking tot voorlopige hechtenis bij minderjarigen die zijn opgenomen in een 

onderzoek van Defence for Children (2011) een interessant en belangrijk verschil in aantallen 

minderjarigen in voorlopige hechtenis zien tussen Nederland en een ander Europees land, te 

weten Finland. In hetzelfde onderzoek zijn nog 3 landen onderzocht, te weten: België, 

Duitsland en Engeland & Wales. Uit het onderzoeksrapport is echter gebleken dat in deze 

landen eveneens veel minderjarigen in voorlopige hechtenis worden geplaatst (Duitsland en 

Engeland & Wales) of dat er geen (of geen betrouwbare cijfers) hieromtrent beschikbaar zijn 

(België). Van Finland zijn wel cijfers opgenomen in het onderzoek en deze zijn opvallend 

laag. In 2008 werden er in Nederland per jaar meer dan 1000 minderjarigen in voorlopige 

hechtenis geplaatst
4
 en in datzelfde jaar was het totaal aantal gedetineerde minderjarigen per 

dag in Finland slechts 6, inclusief de voorlopig gehechten.
5
 Uit cijfers opgevraagd bij de Finse 

Criminal Sanctions Agency is gebleken dat het totaal aantal minderjarigen dat in dat jaar in 

Finland in voorlopige hechtenis werd geplaatst 19 was. Sinds 1960 is het voorkomen van 

                                                 
2
 Zie onder meer EHRM 10 januari 2006, Appl. nr. 21768/02 (Selçuk t. Turkije), par. 35-36, EHRM 6 mei 2008, 

Appl. nr. 20817/04 (Nart t. Turkije), par. 21-22 en EHRM 19 januari 2012, Appl. nr. 39884/05 (Korneykova t. 

Oekraïne), par. 43-44. 
3
 CRC/C/NLD/CO/3, par 77 en CRC/C/NLD/CO/4, par. 58. 

4
 Defence for Children 2011, tabel op p. 21. Uit de toelichting bij de tabel blijkt dat de weergegeven getallen 

mogelijk nog hoger kunnen liggen. 
5
 Ibid., tabel op p. 121. Per email heb ik van Maartje Berger vernomen dat dit cijfer het gemiddelde per dag 

weergeeft. 

https://www.navigator.nl/document/id52200601102176802rvdw2006254dosred/ecli-nl-xx-2006-av6038-rvdw-2006-254-ehrm-10-01-2006-nr-21768-02
https://www.navigator.nl/document/id52200805062081704njb20081329dosred/njb-2008-1329-ehrm-06-05-2008-nr-20817-04
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vrijheidsbeneming bij minderjarigen in Finland dan ook leidraad,
6
 hetgeen strookt met de 

genoemde ultimum remedium-gedachte.   

 Op basis van het voorgaande is het in de eerste plaats van belang om te bezien in 

hoeverre de huidige Nederlandse wetgeving in overeenstemming is met de internationale 

verplichtingen omtrent de ultimum remedium-gedachte en of hierin mogelijk verklaringen 

kunnen worden gevonden voor de zorgwekkend hoge aantallen minderjarigen in voorlopige 

hechtenis in ons land. In de tweede plaats is het interessant om te bekijken wat er in Finland 

mogelijk anders wordt gedaan dan in Nederland - hetgeen klaarblijkelijk leidt tot veel minder 

minderjarigen in voorlopige hechtenis dan in Nederland - en of deze elementen van het Finse 

recht mogelijk ook in Nederland gebruikt zouden kunnen worden om tot een vermindering 

van het aantal voorlopig gehechte minderjarigen te komen en meer in overeenstemming met 

de ultimum remedium-gedachte. Ten slotte kan, aangezien dit onderzoek betrekking heeft op 

minderjarigen, mijns inziens ook enige nadere aandacht aan het 'belang van het kind' niet 

ontbreken. Er zal dan ook worden bekeken of dit 'belang van het kind' bij voorlopige 

hechtenis  - vanuit kinderrechtelijk en gedragswetenschappelijk oogpunt bezien - noopt tot het 

terugdringen van het aantal minderjarigen in voorlopige hechtenis in Nederland. 

 Het doel van deze scriptie is dan ook om erachter te komen of de internationale 

verplichtingen met betrekking tot de ultimum remedium-gedachte en het 'belang van het kind' 

(kinderrechtelijk en gedragswetenschappelijk bezien) nopen tot het terugdringen van het 

aantal minderjarigen in voorlopige hechtenis in Nederland en of het gebruik van elementen 

van de Finse omgangswijze Nederland hierbij mogelijk van dienst zou kunnen zijn. 

 

1.2. Onderzoeksvraag en deelvragen 

 

De onderzoeksvraag luidt als volgt: 

 

Wat kan er gezegd worden over de voorlopige hechtenis van minderjarigen in Nederland 

gelet op de internationaalrechtelijke ultimum remedium-gedachte en het 'belang van het kind' 

en zouden elementen van de Finse toepassing van de voorlopige hechtenis bij minderjarigen 

Nederland van dienst kunnen zijn bij het terugdringen van het aantal voorlopig gehechte 

minderjarigen? 

 

                                                 
6
 Defence for Children 2011, p. 131. 
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Uit deze onderzoeksvraag vloeien de volgende deelvragen voort: 

- Wat houdt de internationaalrechtelijke ultimum remedium-gedachte in het kader van de 

voorlopige hechtenis bij minderjarigen in? 

- Wat is het Nederlandse nationale recht met betrekking tot voorlopige hechtenis bij 

minderjarigen en is dit in overeenstemming met de internationaal rechtelijke ultimum 

remedium-gedachte? 

- Welke elementen van het Finse recht in relatie tot de voorlopige hechtenis van 

minderjarigen in Finland zijn tijdens het onderzoek bekend geworden, kunnen deze mogelijk 

een verklaring vormen voor het verschil in cijfers en zouden deze elementen ook in Nederland 

gebruikt kunnen worden? 

- Wat houdt het 'belang van het kind' in, gedragswetenschappelijk en kinderrechtelijk bezien, 

in relatie tot de voorlopige hechtenis bij minderjarigen in Nederland en nopen de verkregen 

inzichten tot het terugdringen van het aantal minderjarigen in voorlopige hechtenis? 

 

1.3. Afbakening van het onderzoek 

 

Dit onderzoek betreft, vanwege de beperkte omvang, de taalbarrière en het feit dat geen 

onderzoek kan worden gedaan in Finland zelf, slechts een beperkte rechtsvergelijking. De 

focus wordt daarom gelegd op de conformiteit van het Nederlands wettelijk kader omtrent de 

rechterlijke beslissing tot het toepassen van voorlopige hechtenis bij de minderjarige op grond 

van de artikelen 67, 80 en 493 Sv aan de internationaalrechtelijke ultimum remedium-

gedachte en voorts op de voor dit onderzoek interessante elementen van het Finse recht die 

tijdens het beperkte onderzoek bekend zijn geworden. 

 Daarbij verdient opmerking dat het verschil in cijfers tussen deze beide landen 

vermoedelijk meerdere oorzaken zal hebben dan enkel de juridische omgang met 

minderjarigen die in afwachting zijn van hun strafzaak. Hierbij valt onder meer te denken aan 

mogelijke verschillen in de soorten delicten die worden gepleegd en de aantallen gepleegde 

delicten tussen beide landen, het feitelijke optreden door politie en justitie (onder andere de 

pakkans), maar bijvoorbeeld ook aan verschillen in de zorg en opvoeding voor minderjarigen 

et cetera. Het zal de lezer niet verbazen dat er voor het onderzoeken van al deze aspecten geen 

plaats is in dit onderzoek van beperkte omvang, waardoor de focus dan ook zal liggen op 

juridische verschillen tussen beide landen.  
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 Tevens is van belang te vermelden dat de focus van het onderzoek op minderjarigen 

ligt, hetgeen betekent dat het gaat om kinderen tot achttien jaar oud. Door de vrij recente 

invoering van de Adolescentenwetgeving in Nederland zullen adolescenten echter niet in het 

geheel buiten beschouwing kunnen worden gelaten. Deze groep zal dan ook, waar deze 

noodzakelijkerwijs dient te worden besproken of genoemd, duidelijk worden benoemd.   

 Ten slotte voert het eveneens vanwege de beperkte omvang van dit onderzoek te ver om 

de lezer in hoofdstuk 5 een volledige weergave te verschaffen van alle mogelijke kennis op 

het gebied van de gedragswetenschap omtrent het 'belang van het kind' bij voorlopige 

hechtenis. Dit houdt in dat het hoofdstuk zich zal beperken tot enkele algemene 

uitgangspunten. Tevens wordt in dit hoofdstuk de focus gelegd op een beperkt aantal IVRK-

artikelen en is overige internationale regelgeving hierbij buiten beschouwing gelaten. 

Hiervoor is gekozen om het hoofdstuk enerzijds beperkt en overzichtelijk te houden en 

anderzijds toch een interessante inkijk te kunnen bieden in de gedragswetenschappelijke 

inzichten in wat in het belang van het kind is in het kader van de voorlopige hechtenis met het 

oog op de vrijheidsbeneming. 

 

1.4. Opbouw en onderzoeksmethoden 

 

Door middel van literatuuronderzoek en jurisprudentieonderzoek (bestudeerd voor zover 

relevant) zal in hoofdstuk 2 een overzicht worden geschetst van de internationale 

verplichtingen met betrekking tot de voorlopige hechtenis van minderjarigen. Daarna zal in 

hoofdstuk 3 door middel van literatuuronderzoek een beschrijving worden gegeven van de 

voorlopige hechtenis bij minderjarigen in Nederland en zal worden bekeken in hoeverre deze 

in overeenstemming is met de internationale verplichtingen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 

besproken wat mogelijke verklaringen zijn vanuit het Finse recht voor de lage cijfers omtrent 

de voorlopige hechtenis bij minderjarigen aldaar, waarna tevens zal worden bekeken of 

Nederland mogelijk Finse elementen zou kunnen implementeren. Voor dit hoofdstuk is 

gebruik gemaakt van Engelse literatuur en een (onofficiële) Engelse vertaling van de Finse 

Coercive Measures Act,
7
 alsmede van informatie die is verkregen vanuit e-mailcontact met 

een Senior Researcher en een Senior Specialist van de Criminal Sanctions Agency in 

                                                 
7
 Uit informatie verkregen van de Finse Criminal Sanctions Agency is gebleken dat deze vertaling op het 

moment van schrijven up-to-date is. 
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Finland.
8
 In het vervolg van deze scriptie zal hiernaar worden verwezen door aan te geven dat 

het informatie verkregen vanuit de Finse Criminal Sanctions Agency betreft. Daarna zal in 

hoofdstuk 5 enige aandacht worden besteed aan het 'belang van het kind' bij voorlopige 

hechtenis vanuit kinderrechtelijk en gedragswetenschappelijk perspectief met behulp van 

gedragswetenschappelijke literatuur.
 9

 
 
 Tevens heb ik voor dit hoofdstuk tijdens mijn stage bij 

Forensisch Centrum Teylingereind in Sassenheim een interview gehouden met Maricha 

Bakkes, gedragswetenschapper binnen Teylingereind. In het vervolg van deze scriptie zal 

hiernaar worden verwezen door aan te geven dat het informatie uit het interview betreft. Ten 

slotte zal in hoofdstuk 6 worden besloten met de conclusie en enkele aanbevelingen. 

 Voor deze opbouw is gekozen om eerst het puur juridische deel te behandelen waar 

onder meer de mogelijke verklaringen voor het verschil in cijfers uit voortvloeien en 

vervolgens pas uit te wijken naar de gedragswetenschappelijke aspecten, waarbij bij wijze van 

interessante toevoeging aan deze scriptie inzichten aan bod zullen komen die wellicht, naast 

de puur juridische, ook nopen tot het terugdringen van het aantal minderjarigen in voorlopige 

hechtenis in Nederland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Het hierboven genoemde cijfer dat is verkregen van de Criminal Sanctions Agency is op de valreep verkregen 

van een andere medewerker van deze organisatie, van wie de functie mij niet bekend is. 
9
 De gebruikte literatuur betreft literatuur die ik tijdens de minor Jeugd en Criminaliteit aan de Universiteit 

Utrecht heb bestudeerd. Deze was toendertijd (in 2014-2015) nog actueel. Het betreft vrij algemene 

uitgangspunten en mij is niet gebleken dat er anno 2017 andere standpunten worden gehanteerd. 
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2. De ultimum remedium-gedachte in het kader van voorlopige hechtenis bij 

minderjarigen in het internationale recht 

 

In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan wat het internationale recht van Nederland 

verwacht omtrent de toepassing van de voorlopige hechtenis bij minderjarigen, waarbij de 

focus zal liggen op de wijze waarop de ultimum remedium-gedachte uit vele verschillende 

internationale instrumenten blijkt. Vermelding verdient hierbij dat deze regels en richtlijnen 

ook voor Finland gelden, zij het wel dat beide landen hun eigen nationale recht hebben, 

hetgeen maakt dat de uitwerking in nationaal recht van elkaar kan verschillen. 

 In dit hoofdstuk zal allereerst een overzicht worden gegeven van alle van belang zijnde 

internationale instrumenten. Zowel internationale (niet specifiek Europese) als specifiek 

Europese instrumenten zullen worden besproken en zowel verdragen, als richtlijnen, als 

internationale jurisprudentie. Daarna zullen de verplichtingen omtrent de ultimum remedium-

gedachte die uit de instrumenten voortvloeien worden besproken. Verwacht wordt dat op deze 

wijze voor de lezer een zo duidelijk mogelijk beeld ontstaat van de ultimum remedium-

gedachte in het kader van de voorlopige hechtenis bij minderjarigen zoals deze uit alle 

verschillende internationale instrumenten voortvloeit. Het hoofdstuk zal worden afgesloten 

met een deelconclusie. 

 

2.1. Internationale instrumenten (niet specifiek Europees) 

 

De internationale instrumenten die zullen worden besproken zijn achtereenvolgens het 

Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (hierna: IVRK), de zienswijze van het 

Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties (hierna: VN-

Kinderrechtencomité) en een tweetal internationale richtlijnen, te weten: de United Nations 

Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (hierna: Beijing Rules) en 

de United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (hierna: 

Havana Rules). 
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2.1.1. Het IVRK en het VN-Kinderrechtencomité 

 

Het IVRK is in 1989 door de Verenigde Naties verwelkomd en op 8 maart 1995 door 

Nederland geratificeerd.
10

 Door ratificering heeft Nederland zich verplicht tot nakoming van 

dit internationale verdrag. Dit betekent dat andere staten Nederland kunnen aanspreken op de 

naleving ervan. Naast dat dit door andere staten kan gebeuren, kan Nederland ook op zijn 

nakomingsverplichting worden aangesproken door het VN-Kinderrechtencomité. Daarbij 

kunnen bepalingen uit het IVRK doorwerken in de Nederlandse rechtsorde middels uitspraken 

van het Europese Hof waarin zij het IVRK betrekt. Indien Nederland in de toekomst het derde 

facultatief protocol bij het IVRK zou ratificeren, zouden kinderen ook zelf een klacht kunnen 

indienen bij het kinderrechtencomité.
11

 Het VN-Kinderrechtencomité geeft in zijn General 

Comments commentaar (of nadere uitleg) bij de artikelen uit het IVRK. 

 

2.1.2. Internationale richtlijnen 

 

De Beijing Rules en de Havana Rules zijn beiden VN-Resoluties en dus niet op zichzelf 

juridisch bindend. Het VN-Kinderrechtencomité heeft echter wel aanbevolen om de 

instrumenten te implementeren, om zo invulling te geven aan de verdragsverplichtingen die 

voortvloeien uit het IVRK.
12

 Ook het Europese Hof heeft het belang van de instrumenten 

onderstreept in haar jurisprudentie met betrekking tot art. 3, 5 en 6 EVRM.
13

 Ook de door het 

Hof gebruikte bepalingen uit deze internationale instrumenten vinden aldus doorwerking in de 

Nederlandse rechtsorde. De Beijing Rules stammen uit 1985 en bevatten bepalingen die 

gericht zijn op de gehele jeugdstrafrechtspleging. De Havana Rules zijn in 1990 tot stand 

gekomen en bevatten bepalingen die specifiek gericht zijn op de bescherming van 

minderjarigen die van hun vrijheid beroofd zijn. 

 

 

 

 

                                                 
10

 Trb. 1995, 92. 
11

 Dit protocol behelst een klachtenprocedure door middel waarvan kinderen, of hun vertegenwoordigers, een 

klacht kunnen indienen over een schending van hun rechten bij het VN-Kinderrechtencomité (zie: 

https://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/CTC_4-11d.pdf). 
12

 CRC/C/GC/10, par. 4 en 88. 
13

 Van den Brink en Liefaard 2014, p. 46. 
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2.2. Internationale instrumenten (specifiek Europees) 

 

De Europese instrumenten die zullen worden besproken zijn het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens (hierna: EVRM), de jurisprudentie van het Europese Hof voor de 

Rechten van de Mens (hierna: Europese Hof) en een drietal Europese richtlijnen, te weten: de 

European rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures (hierna: European 

rules), de Guidelines on Child-Friendly Justice en de Richtlijn 2016/800 betreffende 

procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure 

(hierna: Richtlijn 2016/800). 

 

2.2.1. Het EVRM en het Europese Hof 

 

In 1953 trad het EVRM, dat in 1950 door de Raad van Europa  werd opgesteld, in werking. 

Door de rechtstreekse werking van dit Europese verdrag op grond van art. 93 en 94 Gw is de 

Nederlandse Staat verplicht tot nakoming van de verplichtingen die uit dit verdrag 

voortvloeien. Het Europese Hof is belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen 

uit het EVRM. De uitspraken van het Europese Hof worden volgens de Nederlandse 

heersende leer - ongeacht of Nederland partij was in de procedure - gezien als onderdeel van 

de verdragsbepaling waarop zij betrekking hebben.
14

 De Nederlandse rechter is dan ook 

verplicht om het wettelijk kader van de voorlopige hechtenis van jeugdigen conform de 

rechtspraak van het Europese Hof te interpreteren en toe te passen.
15

 Ook betekent dit dat de 

doorwerking van de internationale bronnen die het Hof raadpleegt bij haar uitspraken, 

waaronder bijvoorbeeld geraadpleegde bepalingen uit het IVRK, een feit is.
16 

 

2.2.2. Europese richtlijnen 

 

De Raad van Europa heeft een tweetal richtlijnen ontwikkeld die van belang zijn voor de 

voorlopige hechtenis bij minderjarigen in Nederland. Dit zijn de European rules uit 2008 en 

de Guidelines on Child-Friendly Justice uit 2010. Daarnaast is recentelijk door het Europees 

Parlement en de Raad van de Europese Unie de nieuwe Richtlijn 2016/800 opgesteld. Al deze 

                                                 
14

 Pulles 2013 (online). 
15

 Van den Brink en Liefaard 2014, p. 47. 
16

 Pulles 2013, (online), onder verwijzing naar de noot van mr. dr. J.R. de Graaf onder het arrest EVRM 20 maart 

2012, Appl. nr. 26692/05, (C.A.S. en C.S. t. Roemenië). 
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instrumenten zijn niet juridisch bindend, maar dienen net als de internationale richtlijnen wel 

geïmplementeerd te worden in de Nederlandse wetgeving. 

 

2.3. De ultimum remedium-gedachte zoals deze uit de internationale instrumenten 

voortvloeit 

 

In deze paragraaf zal worden besproken op welke wijze de ultimum remedium-gedachte bij 

voorlopige hechtenis bij minderjarigen uit het de hierboven besproken internationale 

instrumenten voortvloeit. Hierbij zal getracht worden middels een logische opbouw te 

bespreken hoe uit de hierboven besproken internationale instrumenten blijkt dat 

vrijheidsbeneming als uiterste maatregel dient te worden gehanteerd. Allereerst zal de 

noodzakelijkheid van een wettelijke grond voor voorlopige hechtenis worden besproken. 

Daarna zal worden besproken op welke wijze uit de internationale instrumenten blijkt dat 

voorlopige hechtenis daadwerkelijk als ultimum remedium gehanteerd dient te worden. Ten 

slotte zal besproken worden wat de internationale instrumenten voorschrijven omtrent het 

gebruik van alternatieven voor voorlopige hechtenis. 

 

2.3.1. De wettelijke gronden voor voorlopige hechtenis 

 

Als belangrijk vertrekpunt bij de ultimum remedium-gedachte in het internationaal recht kan 

worden genoemd dat het Europese Hof heeft bepaald dat er ''four basic acceptable reasons'' 

(gronden) bestaan waarop voorlopige hechtenis is toegestaan, die gelden voor zowel 

volwassenen als voor minderjarigen. Dit zijn: het risico dat de verdachte niet komt opdagen 

bij de rechtszaak; het risico dat de verdachte het Openbaar Ministerie tracht te beïnvloeden, 

het risico dat de verdachte opnieuw een strafbaar feit begaat; en het risico dat de verdachte de 

openbare orde zal verstoren.
17

 Een verdachte mag zijn vrijheid niet worden ontnomen tenzij er 

'relevant en sufficient reasons' zijn om dit te doen.
18

 Anders gezegd moet er dus een goede 

reden bestaan om een verdachte überhaupt in voorlopige hechtenis te kunnen plaatsen. 

 Ook het VN-Kinderrechtencomité heeft hier in General Comment no. 10 aandacht aan 

besteed door te stellen dat duidelijk in de wetgeving moet zijn opgenomen wat de 

omstandigheden zijn waaronder een kind in voorlopige hechtenis mag worden geplaatst, met 

                                                 
17

 EHRM 24 juli 2003, Appl. Nrs. 46133/99 en 48184/99 (Smirnova t. Rusland), par. 59. 
18

 Ibid., par. 58. 
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name om zijn aanwezigheid bij het proces te garanderen en wanneer het kind een gevaar is 

voor zichzelf of anderen.
19

 Voorlopige hechtenis is dus naar internationaal recht enkel 

toegestaan indien er een duidelijke wettelijke grond voor bestaat. 

 

2.3.2. Vrijheidsbeneming als uiterste maatregel 

 

Voorts moet er naar internationaal recht niet alleen een goede reden (wettelijke grond) bestaan 

om een minderjarige verdachte vast te kunnen houden, maar moet het benemen van de 

vrijheid van de minderjarige verdachte ook strikt noodzakelijk zijn om de risico's die de reden 

voor de voorlopige hechtenis inhoudt, af te wenden. In het internationaal recht wordt dit 

bepaald door te stellen dat voorlopige hechtenis (zeker bij minderjarigen) een uiterste 

maatregel moet zijn. In elk van de hierboven besproken internationale instrumenten wordt 

hierop gewezen. 

 In de eerste plaats wordt in art. 37 sub b IVRK duidelijk bepaald dat vrijheidsberoving 

bij minderjarigen als uiterste maatregel dient te worden gehanteerd. Het VN-

Kinderrechtencomité benadrukt daarbij in General Comment no. 10 nog eens dat een van de 

leidende beginselen voor vrijheidsbeneming bij minderjarigen is dat dit enkel gebruikt mag 

worden als een uiterste maatregel.
20 

 Ten tweede heeft ook het Europese Hof specifiek met betrekking tot minderjarigen 

bepaald dat voorlopige hechtenis altijd als uiterste middel dient te worden gebruikt.
21

 

Specifiek voor minderjarigen stelt het Europese Hof dan ook dat uitdrukkelijk en op basis van 

concrete argumenten gemotiveerd dient te worden waarom voorlopige hechtenis in het licht 

van de specifieke omstandigheden van het geval noodzakelijk en proportioneel is. De rechter 

moet motiveren waarom het belang van het afwenden van het gevaar dat van de minderjarige 

uitgaat zwaarder weegt dan het belang van de minderjarige om zijn proces in vrijheid af te 

wachten. Indien het een minderjarige betreft, dient aan het belang van invrijheidstelling altijd 

extra gewicht te worden toegekend.
22 

 Ten derde wordt ook in de richtlijnen duidelijk bepaald dat vrijheidsbeneming als 

uiterste maatregel moet worden gehanteerd. Voor wat betreft de niet specifiek Europese 

                                                 
19

 CRC/C/GC/10, par. 80. 
20

 Ibid., par. 79. 
21

 Zie onder meer EHRM 10 januari 2006, Appl. nr. 21768/02 (Selçuk t. Turkije), par. 35-36, EHRM 6 mei 2008, 

Appl. nr. 20817/04 (Nart t. Turkije), par. 21-22 en EHRM 19 januari 2012, Appl. nr. 39884/05 (Korneykova t. 

Oekraïne), par.  43-44. 
22

 EHRM 19 januari 2012, Appl. nr. 39884/05 (Korneykova t. Oekraïne), par. 43-44. 

https://www.navigator.nl/document/id52200601102176802rvdw2006254dosred/ecli-nl-xx-2006-av6038-rvdw-2006-254-ehrm-10-01-2006-nr-21768-02
https://www.navigator.nl/document/id52200805062081704njb20081329dosred/njb-2008-1329-ehrm-06-05-2008-nr-20817-04
https://www.navigator.nl/document/id52200805062081704njb20081329dosred/njb-2008-1329-ehrm-06-05-2008-nr-20817-04
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internationale richtlijnen is in regel 13.1 en 19.1 van de Beijing Rules opgenomen dat 

opsluiting als uiterste maatregel dient te worden gezien. Ditzelfde is bepaald in regel 2 van de 

Havana Rules. Daarbij benadrukt deze laatste regel nogmaals dat vrijheidsbeneming enkel in 

uitzonderlijke gevallen mag worden toegepast en wordt dit specifiek voor voorlopige 

hechtenis herhaald in regel 17. In de specifiek Europese richtlijnen is eveneens opgenomen 

dat voorlopige hechtenis bij minderjarigen enkel mag worden gebruikt als uiterste maatregel. 

Dit is te vinden in regel 10 van de European rules, in regel 19 van de Guidelines on Child-

Friendly Justice en in art. 10 lid 2 van de Richtlijn 2016/800. 

 

2.3.3. Alternatieven voor voorlopige hechtenis 

 

Het zijn van een uiterste maatregel impliceert dat er in het concrete geval niets anders 

mogelijk is dan het toepassen van voorlopige hechtenis om het risico dat de grond voor 

voorlopige hechtenis in dat geval inhoudt af te wenden. Ook hierop wordt in de internationale 

instrumenten uitvoerig ingegaan. 

 In de eerste plaats is in art. 40 lid 4 IVRK bepaald dat er alternatieven voor 

institutionele zorg beschikbaar dienen te zijn. Door het VN-Kinderrechtencomité is daarbij in 

General Comment no. 10 bepaald dat er effectieve alternatieve maatregelen voor voorlopige 

hechtenis beschikbaar moeten zijn willen staten aan hun verplichting onder art. 37 sub B 

IVRK voldoen om vrijheidsbeneming daadwerkelijk als laatste maatregel te gebruiken.
23

 Bij 

het gebruik van deze alternatieven moet echter volgens het VN-Kinderrechtencomité wel 

voorzichtigheid worden betracht om het gebruik van voorlopige hechtenis daadwerkelijk 

terug te dringen en de toepassing van alternatieven niet een 'aanzuigende werking' met zich 

mee mag brengen.
24 

 Ten tweede stelt ook het Europese Hof duidelijk dat - zeker bij minderjarigen - 

alternatieven voor voorlopige hechtenis nadrukkelijk door de rechter dienen te worden 

overwogen.
25 

 Tot slot is ook in de internationale richtlijnen het nodige bepaald over alternatieven 

voor voorlopige hechtenis bij minderjarigen. Allereerst in de niet specifiek Europese 

internationale richtlijnen. In regel 13.2 van de Beijing Rules is bepaald dat er alternatieven 

                                                 
23

 CRC/C/GC/10, par. 80. 
24

 Ibid. 
25

 EHRM 9 juli 2013, Appl. nr. 66066/09 (Dinç and Çakır t. Turkije), par. 59-66.  



19 

 

voor voorlopige hechtenis moeten zijn en dat deze, waar mogelijk, de voorkeur dienen te 

krijgen. De regel noemt tevens een aantal voorbeelden, te weten: toezicht, intensieve zorg, 

plaatsing bij een familielid, een educatieve instelling of thuis. De regel houdt tevens in dat 

gezocht dient te worden naar nieuwe en innovatieve maatregelen om voorlopige hechtenis in 

het belang van het kind te vermijden.
26

 Ook regel 17 van de Havana Rules bepaalt dat er door 

staten naar alternatieven voor voorlopige hechtenis dient te worden gezocht. Voor wat betreft 

de specifiek Europese richtlijnen bepaalt regel 10 van de European rules dat speciale 

inspanningen moeten worden betracht om voorlopige hechtenis te voorkomen en in de 

Richtlijn 2016/800 wordt bepaald dat alternatieven voor vrijheidsbeneming waar mogelijk 

moeten worden gebruikt (art. 11). 

 

2.6. Deelconclusie 

 

Uit het voorgaande blijkt dat op grond van de besproken internationale instrumenten kan 

worden vastgesteld dat van Nederland wordt verwacht dat het er alles aan doet om voorlopige 

hechtenis bij minderjarigen daadwerkelijk als ultimum remedium te gebruiken. Uit dit 

hoofdstuk kunnen een drietal duidelijke punten worden opgesomd waar Nederland wat betreft 

voorlopige hechtenis bij minderjarigen aan zou moeten voldoen om in overeenstemming te 

handelen met de ultimum remedium-gedachte: 

 

- een minderjarige verdachte moet enkel voor voorlopige hechtenis in aanmerking kunnen 

komen wanneer er sprake is van een van de wettelijk vastgelegde gronden voor voorlopige 

hechtenis, welke blijkens het Europese Hof kunnen zijn het risico dat de verdachte niet komt 

opdagen bij de rechtszaak; het risico dat de verdachte het Openbaar Ministerie tracht te 

beïnvloeden, het risico dat de verdachte opnieuw een strafbaar feit begaat; en het risico dat de 

verdachte de openbare orde zal verstoren; 

- voorlopige hechtenis mag enkel kunnen worden toegepast indien dit daadwerkelijk strikt 

noodzakelijk is om het risico die de grond voor voorlopige hechtenis inhoudt, af te wenden, 

hetgeen betekent dat er alternatieven beschikbaar moeten zijn en moeten worden overwogen; 

- Nederland dient te blijven zoeken naar nieuwe alternatieven om voorlopige hechtenis bij 

minderjarigen zoveel mogelijk terug te dringen. 

 

                                                 
26

 Zie de toelichting bij regel 13 Beijing Rules. 
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3. Nederlands nationaal recht 

 

In het vorige hoofdstuk is besloten met een drietal punten waar Nederland aan zou moeten 

voldoen om in overeenstemming te handelen met de ultimum remedium-gedachte. In dit 

hoofdstuk zal allereerst dieper worden ingegaan op de huidige cijfermatige stand van zaken 

omtrent de voorlopige hechtenis bij minderjarigen in Nederland en de zorgen van het VN-

Kinderrechtencomité. Vervolgens zal het huidige wettelijke kader worden besproken, waarna 

enkele interessante huidige ontwikkelingen zullen worden besproken. Daarna zal worden 

bekeken of het huidige wettelijk kader in overeenstemming is met de eerste twee 

toetsingspunten, namelijk de aanwezigheid van wettelijke gronden voor voorlopige hechtenis 

en of de wetgeving zodanig is dat alternatieven voor voorlopige hechtenis aanwezig zijn en 

ook het voorop plaatsen van alternatieven mogelijk is. Tevens zal worden bekeken of 

Nederland voldoet aan het derde toetsingspunt, te weten het blijven zoeken naar nieuwe 

alternatieven om het gebruik van voorlopige hechtenis zo veel mogelijk terug te dringen. Het 

hoofdstuk zal worden afgesloten met een deelconclusie.  

 

3.1. Recente cijfers en zorgen van het VN-Kinderrechtencomité 

 

Zoals in de inleiding reeds werd aangegeven, zijn er zorgen omtrent de aantallen 

minderjarigen die in Nederland in voorlopige hechtenis worden geplaatst. In deze paragraaf 

zal hier nadere aandacht aan worden besteed door zowel nader in te gaan op de recente cijfers 

omtrent het aantal minderjarigen in voorlopige hechtenis, als op de zorgen die het VN-

kinderrechtencomité heeft geuit. 

 

3.1.1. De recente cijfers 

 

Tabel 1 laat het aantal minderjarigen in voorlopige hechtenis zien in de jaren 2012 t/m 2016 

en tabel 2 de procentuele leeftijdsverdeling bij instroom. 
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Tabel 1: recente cijfers voorlopige gehechten in justitiële jeugdinrichtingen in Nederland  

(bron: DJI in getal 2012-2016, p. 81) 

 

 

Tabel 2: leeftijd bij instroom in justitiële jeugdinrichtingen procentueel 

(bron: DJI in getal 2012-2016, p. 82) 

 

De waar te nemen stijging vanaf 2014 hangt nauw samen met de stijging van het aantal 

adolescenten dat instroomde in een JJI.
27

 Dit is toe te schrijven aan de invoering van het 

Adolescentenstrafrecht in april 2014, waarmee het mogelijk werd het jeugdstrafrecht in 

bepaalde gevallen op jongeren tot drieëntwintig jaar toe te passen en waardoor ook de 

voorlopige hechtenis van deze jongeren in een justitiële jeugdinrichting ten uitvoer kan 

worden gelegd.
28

 Het aantal minderjarigen in voorlopige hechtenis is echter in de jaren 2012-

2016 gedaald van 88,9% in 2012 tot 64,1% in 2015, gevolgd door een lichte stijging in 2016 

                                                 
27

 DJI in getal 2011-2015, p. 79. 
28

 Wet van 27-11-2013, Stb. 2013, 485 en zie tevens art. 63 lid 5 Sv. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-485.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-485.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-485.html
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(64,7%).
29

 In het meest recente jaar (2016) zaten er (ongeveer) 804 minderjarigen in 

voorlopige hechtenis. 

 

3.1.2. De zorgen van het VN-Kinderrechtencomité 

 

Het VN-Kinderrechtencomité heeft zowel in 2009, als ook weer in 2015 zijn zorgen geuit ten 

aanzien van het aantal minderjarigen in voorlopige hechtenis in Nederland.
30

 In zijn 

Concluding Observations van 2015 aan Nederland heeft het Comité Nederland dan ook 

aangeraden om alternatieven voor vrijheidsbeneming te promoten.
31

 Hoewel er blijkens de 

vorige paragraaf (behoudens de lichte stijging tussen 2015-2016) wel een daling waar te 

nemen is in het aantal minderjarigen in voorlopige hechtenis, worden er dus volgens het VN-

Kinderrechtencomité nog altijd te veel minderjarigen in Nederland in voorlopige hechtenis 

geplaatst en is actie vanuit de Nederlandse overheid noodzakelijk om dit aantal terug te 

dringen. 

 

3.2. Het Nederlandse wettelijke kader 

 

De rechterlijke besluitvorming met betrekking tot voorlopige hechtenis bij minderjarigen 

bestaat uit een tweetal beslissingen, de bevelsbeslissing en de tenuitvoerleggingsbeslissing.  

  

3.2.1. De bevelsbeslissing 

 

De bevelsbeslissing ziet op het al dan niet geven van een bevel tot voorlopige hechtenis. De 

minimumleeftijd waarop een minderjarige strafrechtelijk vervolgd kan worden en ook in 

voorlopige hechtenis kan worden geplaatst is twaalf.
32

  Met betrekking tot de bevelsbeslissing 

wijkt de wetgeving voor minderjarigen niet af van die voor volwassenen. 

 

De bevelsbeslissing vangt aan met het bepalen of er een grond is voor voorlopige hechtenis. 

Op grond van art. 67 lid 1 Sv kan voorlopige hechtenis worden bevolen in twee gevallen: 

                                                 
29

 Deze percentages kunnen mogelijk specifiek voor voorlopige hechtenis iets afwijken, gezien de tabel de 

percentages over de gehele instroom in de JJI (elke titel) betreft. 
30

 CRC/C/NLD/CO/3, par. 77 en CRC/C/NLD/CO/4, par. 58. 
31

 CRC/C/NLD/CO/4, par. 59. 
32

 Art. 486 Sv. 
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ofwel in het geval dat sprake is van een verdenking van een misdrijf waarop naar de 

wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van ten minste vier jaren is gesteld, of in het 

geval dat sprake is van een van de in het artikel opgenoemde feiten. Daarbij kan op grond van 

lid 2 voorlopige hechtenis worden bevolen wanneer geen vaste woon- of verblijfplaats van de 

verdachte in Nederland kan worden vastgesteld en er sprake is van een verdenking van een 

misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf is gesteld. Het woordje 

'kan' in de bepaling betekent dat deze bepaling enkel de gevallen bepaalt waarin de 

mogelijkheid bestaat om voorlopige hechtenis te bevelen, het houdt aldus geen verplichting in 

voor de rechter om dit te doen. 

 Wanneer er sprake is van een feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten moet de 

rechter namelijk op grond van art. 67 lid 3 Sv ook nog vaststellen of er sprake is van 'ernstige 

bezwaren' jegens de verdachte. Dit betekent dat de rechter op basis van feiten en 

omstandigheden dient vast te stellen of het aannemelijk is dat de verdachte zich schuldig heeft 

gemaakt aan het feit.
33

 Een vermoeden in de zin van art. 27 Sv is hierbij niet voldoende; er 

dient een stevige verdenking te zijn.
34 

 Indien de rechter ook de tweede vraag (naar de 'ernstige bezwaren') bevestigend heeft 

beantwoord, dient hij op grond van art. 67a lid 1 te beoordelen of er aan wettelijke gronden 

wordt voldaan die een bevel tot voorlopige hechtenis noodzakelijk maken. Er dient ofwel een 

ernstig gevaar te zijn dat de verdachte vlucht (sub a), ofwel een gewichtige reden van 

maatschappelijke veiligheid die de voorlopige hechtenis van de verdachte vereist (sub b). 

Volgens het tweede lid is van een dergelijke 'gewichtige reden' sprake wanneer het een 

verdenking betreft waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van twaalf jaar 

of meer is gesteld en waardoor de rechtsorde ernstig is geschokt (onder 1); indien er ernstig 

rekening mee gehouden moet worden dat de verdachte (opnieuw) een misdrijf zal plegen 

(onder 2 en 3); indien door het gepleegde misdrijf maatschappelijke onrust is ontstaan 

(onder 4); of indien de voorlopige hechtenis in redelijkheid noodzakelijk is voor het aan het 

licht brengen van de waarheid (onder 5).  

 Indien ook vraag drie bevestigend wordt beantwoord, is het bevelen van voorlopige 

hechtenis kennelijk noodzakelijk, wat het onvermijdelijk maakt.
35

 De rechter dient echter nog 

wel na te gaan of het anticipatiegebod van art. 67a lid 3 Sv voorlopige hechtenis niet in de 

                                                 
33

 Kamerstukken II, 1968/69, 9994, 7, p. 4 en Kamerstukken II, 1972/73 9994, 8, p. 10. 
34

 Corstens/Borgers 2014, p. 450. 
35

 Van den Brink en Liefaard 2014, p. 50. 
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weg staat. Dit betekent dat de rechter dient te anticiperen op de mogelijk op te leggen sanctie. 

Indien er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte bij de veroordeling 

geen onvoorwaardelijke vrijheidsbenemende straf of maatregel opgelegd zal krijgen, of de 

duur van de voorlopige hechtenis de duur van de straf of maatregel zal overstijgen, dient 

voorlopige hechtenis niet te worden bevolen. Dit houdt bij minderjarigen - door de kortere 

maximum straffen - logischerwijs een zwaardere toets in.
36 

 

3.2.2. De tenuitvoerleggingsbeslissing 

 

Nadat de bevelsbeslissing heeft plaatsgevonden en dus door de rechter is vastgesteld dat 

voorlopige hechtenis kan en moet worden bevolen, moet de rechter namelijk zoals gezegd de 

tenuitvoerleggingsbeslissing nemen. Deze houdt enerzijds de vraag in of de voorlopige 

hechtenis die reeds is bevolen, kan worden geschorst, en anderzijds - wanneer schorsing niet 

aan de orde is - op welke wijze de voorlopige hechtenis ten uitvoer wordt gelegd.
37

 De 

alternatieven die het Nederlandse recht voor voorlopige hechtenis kent, hebben dan ook de 

vorm van bijzondere schorsingsvoorwaarden.
38 

 Op grond van art. 80 lid 1 Sv kan de voorlopige hechtenis worden geschorst indien de 

verdachte zich bereid heeft verklaard tot naleving van de door de rechter te stellen 

voorwaarden. Deze voorwaarden houden in ieder geval de voorwaarden in zoals opgesomd in 

het tweede lid: 

 
''2. 

Onder de voorwaarden der schorsing wordt steeds opgenomen: 

1°. dat de verdachte, indien de opheffing der schorsing mocht worden bevolen, zich aan de tenuitvoerlegging van 

het bevel tot voorloopige hechtenis niet zal onttrekken; 

2°. dat de verdachte, ingeval hij wegens het feit, waarvoor de voorloopige hechtenis is bevolen, tot andere dan 

vervangende vrijheidsstraf mocht worden veroordeeld, zich aan de tenuitvoerlegging daarvan niet zal onttrekken; 

3°. dat de verdachte, voor zover aan de schorsing voorwaarden zijn verbonden betreffende het gedrag van de 

verdachte, ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of 

meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter 

inzage aanbiedt.'' (art. 80 lid 2 Sv) 

 

                                                 
36

 Van den Brink en Liefaard 2014, p. 50. 
37

 Ibid., p. 48. 
38

 Ibid., p. 51. 
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De tenuitvoerleggingsbeslissing is in tegenstelling tot de bevelsbeslissing sterker ingekaderd 

door jeugdspecifieke wetgeving.
39

 Dit blijkt onder andere uit het feit dat voor minderjarigen 

geldt dat de voorlopige hechtenis niet zoals bij volwassenen slechts kan worden geschorst, 

maar dat de rechter op grond van art. 493 lid 1 Sv dient te onderzoeken of de 

tenuitvoerlegging van het bevel tot voorlopige hechtenis, hetzij onmiddellijk, hetzij na 

bepaalde tijd, kan worden geschorst. De schorsing vindt op grond van art. 493 lid 6 Sv altijd 

plaats onder de algemene voorwaarden zoals genoemd in art. 80 Sv en daarnaast kunnen, 

nadat advies is ingewonnen bij de Raad voor de Kinderbescherming, ook bijzondere 

voorwaarden aan de schorsing worden verbonden, voor zover de minderjarige daarmee 

instemt. Dit laatste is van belang voor de aard en de omvang van de schorsingsvoorwaarden 

en voor het slagen ervan.
40

 De bijzondere voorwaarden zijn opgesomd in art. 27 lid 1 van het 

Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht 1994: 

 

''1. De rechter kan bij schorsing van de tenuitvoerlegging van het bevel tot voorlopige hechtenis, één of meer 

van de volgende bijzondere voorwaarden aan de schorsing verbinden: 

1° zich gedurende een door de rechter te bepalen termijn te houden aan de aanwijzingen van de 

jeugdreclassering, ook indien deze aanwijzingen inhouden dat de jeugdige zich onder behandeling van een 

bepaalde deskundige of bepaalde instantie zal stellen; 

2° het aanvaarden van intensieve begeleiding; 

3° het volgen van een leerproject van ten hoogste 120 uren; 

4° op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode op een bepaalde locatie aanwezig te zijn; 

5° zich op bepaalde tijdstippen te melden bij een bepaalde instantie; 

6° een verbod contact te leggen of te laten leggen met bepaalde personen of instellingen; 

7° een verbod om zich op of in de directe omgeving van een bepaalde locatie te bevinden; 

8° een verbod op het gebruik van verdovende middelen of alcohol en de verplichting ten behoeve van de 

naleving van dit verbod mee te werken aan bloedonderzoek of urineonderzoek; 

9° andere bijzondere voorwaarden, het gedrag van de jeugdige betreffende.'' (art. 27 lid 1 van het Besluit 

tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht 1994) 

 

 

Uit lid 3 van hetzelfde artikel blijkt dat aan de bijzondere voorwaarden ook elektronisch 

toezicht kan worden verbonden. Ten slotte wordt in het derde lid van art. 493 bepaald dat de 

voorlopige hechtenis op elke plaats kan worden ondergaan. Dit betekent dat wanneer 
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voorlopige hechtenis wordt bevolen en schorsing door de rechter niet mogelijk wordt geacht, 

er toch op grond van de wet nog alternatieven mogelijk zijn voor de plaatsing in een justitiële 

jeugdinrichting (hierna: JJI), zoals bijvoorbeeld het thuis ondergaan van de voorlopige 

hechtenis.
41

 Tevens bepaalt art. 493 lid 3 Sv dat ook nachtdetentie kan worden bevolen, 

waarbij de minderjarige alleen 's nachts in detentie verblijft en overdag zijn school of werk 

kan continueren. Indien de rechter besluit dat de minderjarige verdachte in detentie zal 

moeten verblijven, betekent dit dat hij of zij zal worden geplaatst in een JJI.
42 

 

3.3. Huidige ontwikkelingen 

 

Ten tijde van het schrijven van deze scriptie zijn er een aantal ontwikkelingen rond de 

voorlopige hechtenis gaande, die mede (of specifiek) van belang zijn voor minderjarigen. Het 

gaat allereerst om de moderniseringsoperatie van het Wetboek van Strafvordering en ten 

tweede verdienen de pilots die gestart zijn om als mogelijke alternatieven voor voorlopige 

hechtenis te gaan dienen hier de aandacht. 

 

3.3.1. De modernisering van het Wetboek van Strafvordering 

 

De moderniseringsoperatie van het Wetboek van Strafvordering
43

, waar in 2014 mee is 

begonnen, omvat een tweetal voor dit onderzoek interessante plannen voor wetswijziging. Het 

conceptwetsvoorstel bevat in de eerste plaats een plan om mogelijkheden voor voorlopige 

vrijheidsbeperking in te voeren. Ten tweede bevat het conceptwetsvoorstel een plan om het 

subsidiariteitsbeginsel wettelijk vast te leggen. 

 

3.3.1.1. Voorlopige vrijheidsbeperking 

 

Het conceptwetsvoorstel bevat het plan om in plaats van de huidige figuur van de schorsing, 

mogelijkheden voor voorlopige vrijheidsbeperking in de wet op te nemen.
44

 Belangrijk hierbij 

is dat wordt voorgesteld dat een bevel tot voorlopige hechtenis of voorlopige 

vrijheidsbeperking kan worden gegeven, maar dat een bevel tot voorlopige hechtenis 
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44
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achterwege dient te blijven 'indien het daarmee nagestreefde doel ook door middel van een 

bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking kan worden verwezenlijkt'.
45

  Hiermee wordt beoogd 

alternatieven voor voorlopige hechtenis meer op de voorgrond te plaatsen.
46

 De voorwaarden 

die het bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking kunnen inhouden, komen overeen met de 

voorwaarden die in de huidige praktijk aan een schorsing worden verbonden.
47

 Indien de 

voorwaarden niet worden nageleefd, kan voorlopige hechtenis worden bevolen, maar kan 

bijvoorbeeld ook worden bekeken of de voorwaarden kunnen worden gewijzigd.
48 

 Door het VN-Kinderrechtencomité is er, zoals besproken in hoofdstuk 2, op gewezen 

dat het gebruik van alternatieven geen 'aanzuigende werking' met zich mee mag brengen. Ook 

zal blijkens de Memorie van Toelichting bij het conceptwetsvoorstel bij de toepassing van de 

voorlopige vrijheidsbeperking wel voorzichtigheid dienen te worden betracht dat er niet van 

een zodanige cumulatie van vrijheidsbeperkende maatregelen of duur van de maatregelen 

sprake is dat feitelijk sprake is van vrijheidsbeneming volgens het Europese Hof, maar is er 

geen reden om hier in de praktijk voor te vrezen.
49 

  

3.3.1.2. Het wettelijk vastleggen van het subsidiariteitsbeginsel 

 

De moderniseringsoperatie betreft een voorstel om het - nu nog ongeschreven - 

subsidiariteitsbeginsel wettelijk vast te leggen.
50

 Het subsidiariteitsbeginsel houdt in dat er 

enkel gebruik mag worden gemaakt van een bevoegdheid uit het Wetboek van Strafvordering, 

indien het met de bevoegdheid beoogde doel niet op andere, minder ingrijpende wijze kan 

worden bereikt.
51

 De Roos en Haveman formuleren in het kader van de gedachte dat het 

strafrecht in het algemeen ultimum remedium dient te zijn het subsidiariteitsbeginsel tegen de 

achtergrond van de ultimum remedium-gedachte, dat in dat verband moet worden opgevat als 

de vraag of er voor het strafrecht adequate alternatieven voorhanden zijn.
52

 Wat betreft de 
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ultimum-remedium-gedachte en het subsidiariteitsbeginsel met betrekking tot de voorlopige 

hechtenis lijkt eenzelfde verband aanwezig te zijn. Het subsidiariteitsbeginsel noopt namelijk 

ook in het kader van voorlopige hechtenis tegen de achtergrond van de ultimum remedium-

gedachte tot de inzet van alternatieven boven voorlopige hechtenis.  

 Door het vastleggen van het beginsel in de wet zal, naast algemeen uitgangspunt, ook 

als wettelijk uitgangspunt komen te gelden dat hoe ingrijpender een bevoegdheid is, hoe 

indringender de vraag moet worden gesteld of er geen lichter middel voorhanden is, waardoor 

in de wet is verankerd dat het echt noodzakelijk dient te zijn om gebruik maken van een 

bevoegdheid, wil deze mogen worden ingezet.
53

   

  

3.3.3. Het zoeken naar alternatieven 

 

Ten tijde van het schrijven van deze scriptie lopen er tevens een aantal pilots die bedoeld zijn 

om als mogelijke alternatieven voor voorlopige hechtenis in een JJI te dienen. Als 

voorbeelden worden hier genoemd de pilot Kleinschalige Voorzieningen en de pilot 

Forensische Pleegzorg, beiden uitgevoerd in Amsterdam.
54 

 In de Kleinschalige Voorzieningen is vierentwintig uur per dag begeleiding en 

beveiliging, waardoor de jongeren naar school of werk kunnen gaan, en contact kunnen 

houden met hun ouders. De doelen van de voorziening zijn beperking van recidive, 

beveiliging van de samenleving en het benutten van de korte periode van de voorlopige 

hechtenis door het geven van een ‘krachtige, positieve wending’ aan het leven van de jongere. 

Vanaf dag één dient gewerkt te worden aan de toekomst van de jongere, om (een terugval in 

de) criminaliteit te voorkomen.
55 

 Bij de pilot Forensische Pleegzorg wordt de minderjarige voor een periode van drie 

maanden opgevangen in een pleeggezin dat speciaal is opgeleid en wordt begeleid. De opvang 

geschiedt onder stringente voorwaarden en er wordt individuele of systeembehandeling 

ingezet. Deze behandeling loopt door op het moment dat de minderjarige weer terug naar huis 

gaat. De minderjarigen die hiervoor in aanmerking komen zijn minderjarigen waarbij er 
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zorgen bestaan over de thuissituatie en de vriendschapskeuze. Daarbij is er bij de 

minderjarigen sprake van psychische problematiek of gedragsproblematiek.
56

    

  

3.4. De overeenstemming van de Nederlandse wetgeving met de internationale 

verplichtingen 

 

In beginsel lijkt de Nederlandse wetgeving geen wijziging te behoeven om aan de in het 

vorige hoofdstuk geformuleerde toetsingspunten in het kader van de ultimum remedium-

gedachte te voldoen. Ten eerste kan een minderjarige verdachte pas in voorlopige hechtenis 

worden geplaatst indien hier een wettelijke grond voor bestaat. Deze gronden komen - hoewel 

op andere wijze geformuleerd - sterk overeen met de 'four basic acceptable reasons' uit de 

jurisprudentie van het Europese Hof. Daarbij moeten er ook ernstige bezwaren (als in een 

stevige verdenking) tegen de minderjarige verdachte bestaan dat hij of zij het feit waarvan hij 

wordt verdacht heeft gepleegd. Ten tweede moet de voorlopige hechtenis volgens het 

jeugdspecifieke art. 493 Sv altijd worden geschorst, tenzij voorlopige hechtenis echt de enige 

mogelijkheid is om het risico dat de grond inhoudt af te wenden. Dit betekent dat er 

alternatieven voor voorlopige hechtenis aanwezig zijn en deze dienen te worden overwogen 

alvorens een minderjarige daadwerkelijk in voorlopige hechtenis (in een JJI) terecht kan 

komen. Ten slotte blijkt uit de besproken pilots dat de Nederlandse staat zoekt naar meer 

alternatieven voor voorlopige hechtenis.  

 Ook Van den Brink en Liefaard hebben er op gewezen dat het binnen onze huidige 

wetgeving mogelijk is om de uitgangspunten die uit de internationale standaarden 

voortvloeien te eerbiedigen en tot een kinderrechtenconform besluitvormingskader te 

komen.
57

 Het lijkt dus mogelijk om de wetgeving - ook al moet voorlopige hechtenis eerst 

worden bevolen voordat het kan worden geschorst en alternatieven in beeld komen - op een 

dergelijke wijze te hanteren dat er toch aan de internationale verplichtingen wordt voldaan. 

 Wel heeft Van den Brink recentelijk betoogd dat de huidige wettelijke constructie van 

de (schorsing van de) voorlopige hechtenis zich moeizaam leent voor een toepassing die 

conform de kinder- en mensenrechten is.
58

 Ook Crijns, Leeuw en Wermink hebben er wat 

betreft de voorlopige hechtenis in het algemeen (dus niet specifiek in het geval van 

minderjarigen) op gewezen dat de reden voor het weinig gebruiken van alternatieven in 
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Nederland lijkt te zijn dat de schorsingsvraag pas aan bod komt nadat de rechter reeds 

voorlopige hechtenis heeft bevolen, hetgeen te wijten is aan de wettelijke constructie.
59

 Zij 

hebben daarbij zelfs opgemerkt dat de huidige Nederlandse wetgeving, door de constructie 

van de schorsingsfiguur, strikt gesproken geen alternatieven voor voorlopige hechtenis kent.
60

 

Een wettelijke aanpassing op dit punt zou dan volgens hen ook gunstig kunnen zijn.
61  

 De huidige constructie van de schorsing lijkt in het licht van de internationale 

verplichtingen inderdaad op zijn minst enigszins ongelukkig gekozen te zijn, aangezien de 

alternatieven pas in beeld komen wanneer voorlopige hechtenis reeds is bevolen, waardoor 

voorlopige hechtenis geen daadwerkelijk ultimum remedium lijkt te zijn. Van den Brink stelt 

zich dan ook op het standpunt dat de afschaffing van de schorsing onder voorwaarden serieus 

moet worden overwogen om een wettelijk systeem te creëren waarbij voorlopige hechtenis 

niet eerst hoeft te worden overwogen alvorens vrijheidsbenemende alternatieven te kunnen 

inzetten.
62

  Hoewel het draagvlak binnen de rechtspraktijk voor het voorstel (nog) niet erg 

stevig lijkt te zijn en het voorstel zoals het er nu ligt nog verdere overdenking verdient, zijn er 

volgens Van den Brink dan ook valide argumenten om de figuur van de voorlopige 

vrijheidsbeperking serieus in overweging te nemen.
63

 Het lijkt inderdaad goed verdedigbaar 

dat de schorsingsvoorwaarden pas echt alternatieven kunnen worden genoemd en voorlopige 

hechtenis een ultimum remedium, wanneer de schorsingsvoorwaarden worden overwogen 

alvorens voorlopige hechtenis te bevelen. Het voorstel van de figuur van de voorlopige 

vrijheidsbeperking lijkt hiertoe dan ook een goede aanzet.  

 In onder meer Corstens/Borgers is er daarbij op gewezen dat de formulering van 

bepaalde gronden erop lijkt te wijzen dat voorlopige hechtenis in die gevallen strikt 

noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld in het huidige art. 67a lid 1 sub b, waarin wordt gesproken 

van 'een gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid, welke de onverwijlde 

vrijheidsbeneming vordert'.
64

 Ook dit bemoeilijkt mogelijk een internationaalrechtelijk 

conforme toepassing van de voorlopige hechtenis omdat het indiceert dat er niets anders 

mogelijk is dan vrijheidsbeneming, terwijl daarna nog wel moet worden overwogen of de 
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voorlopige hechtenis kan worden geschorst. In de hierboven reeds besproken 

moderniseringsoperatie van het Wetboek van Strafvordering wordt aan dit punt enige 

aandacht besteed, door voor te stellen om de clausule uit art. 67a lid 1 sub b dat sprake moet 

zijn van een gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid die de onverwijlde 

vrijheidsbeneming vordert in het geheel te schrappen en het artikel voorts te beperken tot een 

limitatieve opsomming van gronden.
65

 De wijze waarop de  b-grond uit het voorgestelde art. 

2.5.4.1.3. lid 1
66

 is geformuleerd, is echter nog steeds zodanig dat daaruit lijkt te volgen dat 

voorlopige hechtenis (als in vrijheidsbeneming) noodzakelijk is. Wanneer er inderdaad zou 

worden gekozen voor hierboven besproken figuur van voorlopige vrijheidsbeperking, zou aan 

het artikellid eventueel de zinsnede 'of voorlopige vrijheidsbeperking' kunnen worden 

toegevoegd, hetgeen duidelijk zou maken dat voor deze grond ook voorlopige 

vrijheidsbeperking mogelijk zou zijn om het risico te keren.
67 

 Ten slotte lijkt het ook van belang dat het subsidiariteitsbeginsel wettelijk wordt 

vastgelegd om mogelijk op die wijze meer te voldoen aan de internationale verplichtingen 

omtrent de ultimum remedium-gedachte. Door de Nederlandse Orde van Advocaten (hierna: 

NOvA) is er namelijk op gewezen dat het toetsen aan de (ongeschreven) beginselen van 

proportionaliteit en subsidiariteit in de huidige praktijk allerminst tot een terughoudende 

toepassing van de voorlopige hechtenis leidt.
68

 Of dit ook specifiek voor minderjarigen geldt, 

wordt door de NOvA niet besproken. Wel is er door Van den Brink op gewezen dat in 

sommige arrondissementen het aanpakken van persoonlijke problemen en het beïnvloeden 

van het gedrag van de minderjarige nogal eens centraal lijkt te staan bij het opleggen van 

bijzondere schorsingsvoorwaarden.69 Dit is niet in lijn met het uitgangspunt zoals door het 

VN-Kinderrechtencomité is benadrukt dat alternatieven geen 'aanzuigende werking' mogen 

hebben en ook niet met het subsidiariteitsbeginsel dat vergt dat een alternatief voor voorlopige 

hechtenis dient te strekken tot het verwezenlijken van de doelen van de voorlopige 

hechtenis.
70

 Die doelen kunnen worden gedestilleerd uit de gronden die art. 67a Sv bevat.
71
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Voorlopige hechtenis wordt in sommige gevallen aldus bevolen om het daarna te kunnen 

schorsen en bijzondere voorwaarden aan de schorsing te kunnen verbinden.
72

 Ook in het 

kader van het conceptwetsvoorstel van de figuur van de voorlopige vrijheidsbeperking wordt 

zoals besproken gewezen op het gevaar van deze 'aanzuigende werking'.
73

 Ook bij 

minderjarigen lijkt het subsidiariteitsbeginsel dus in sommige gevallen uit het oog te worden 

verloren. Daarbij kunnen bijzondere voorwaarden voor minderjarigen in de praktijk zeer 

ingrijpend zijn.
74

 Met het oog op het hiervoor besproken voorstel van maatregelen van 

voorlopige vrijheidsbeperking en het besproken gevaar dat hierin mogelijk schuilt dat de 

maatregelen zo ingrijpend zijn dat zij zelfs op vrijheidsbeneming kunnen neerkomen, lijkt het 

aldus eveneens positief te kunnen worden gewaardeerd dat er in de moderniseringsoperatie 

tevens aandacht wordt gevestigd op het wettelijk verankeren van het subsidiariteitsbeginsel. 

 

3.5. Deelconclusie 

 

Geconcludeerd kan worden dat de Nederlandse wetgeving op de geformuleerde 

toetsingspunten in overeenstemming lijkt te zijn met de internationale verplichtingen omtrent 

de ultimum remedium-gedachte, aangezien er aan een wettelijke grond moet zijn voldaan om 

voorlopige hechtenis te kunnen bevelen en er in jeugdzaken altijd moet worden bekeken of de 

voorlopige hechtenis kan worden geschorst waardoor een minderjarige pas daadwerkelijk in 

voorlopige hechtenis terecht kan komen nadat alternatieven zijn overwogen. Toch zijn de 

huidige cijfers omtrent het aantal minderjarigen dat in voorlopige hechtenis wordt geplaatst - 

ondanks enige daling de laatste jaren - volgens het VN-Kinderrechtencomité nog steeds 

zorgwekkend hoog te noemen. Ondanks het feit dat uit de pilots blijkt dat er door de 

Nederlandse staat wel naar alternatieven wordt gezocht waardoor Nederland ook aan het 

derde geformuleerde toetsingspunt lijkt te voldoen, zou er op het punt van het daadwerkelijk 

(wettelijk) vooropstellen van alternatieven mogelijk winst te behalen zijn om deze aantallen 

nog verder terug te dringen en de wetgeving toch nog meer internationaalrechtelijk conform te 

maken. De besproken conceptwetsvoorstellen in de op handen zijnde moderniseringsoperatie 
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van het Wetboek van Strafvordering kunnen hier mogelijk een belangrijke rol in gaan 

vervullen. 
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4. Elementen uit het Finse recht en mogelijke verklaringen voor het verschil 

in cijfers ten aanzien van het aantal minderjarige voorlopig gehechten 

 

In dit hoofdstuk zullen de uit het beperkte onderzoek bekend geworden aspecten van het Finse 

recht worden besproken, die mogelijke verklaringen kunnen vormen voor het verschil in 

cijfers van minderjarigen in voorlopige hechtenis tussen Nederland en Finland en dus wellicht 

interessant zouden kunnen zijn voor Nederland. 

Allereerst zullen de recente cijfers met betrekking tot minderjarigen in voorlopige 

hechtenis in Finland nader worden besproken en zal het verschil met de Nederlandse cijfers 

uit het vorige hoofdstuk nader worden toegelicht. Daarna zal worden ingegaan op enkele 

elementen van de Finse wetgeving en zal besproken worden of zij een mogelijke verklaring 

zouden kunnen vormen voor het verschil in cijfers tussen Nederland en Finland en zal voor 

zover van belang daarbij ook worden ingegaan op de vraag of bepaalde bepalingen ook in 

Nederland implementeerbaar zouden zijn. Vervolgens zal enige aandacht worden besteed aan 

de Finse geschiedenis omtrent detentie, welke voor dit onderzoek tevens interessante 

inzichten biedt. Het hoofdstuk zal worden afgesloten met een deelconclusie. 

 

4.1. Een nader inzicht in het verschil in de recente cijfers 

 

Zoals reeds in de inleiding werd aangegeven, laten de recente Finse cijfers nog steeds - net als 

de cijfers van de jaren 2008-2010 die de aanleiding hebben gevormd tot het doen van dit 

onderzoek - een veel kleiner aantal minderjarigen in voorlopige hechtenis zien dan de recente 

cijfers uit Nederland in het voorgaande hoofdstuk lieten zien (zie de onderstaande tabel). 

 

 

Tabel 3: Recente cijfers aantal voorlopig gehechte minderjarigen in Finland 

(bron: cijfers beschikbaar gesteld door de Finse Criminal Sanctions Agency) 

 



35 

 

Belangrijk is wel om op te merken dat het maken van een vergelijking tussen de cijfers lastig 

is aangezien er geen 1/100.000 cijfers beschikbaar zijn. Het is daarentegen wel mogelijk om 

een indruk te geven van het verschil tussen de cijfers met de inwoneraantallen van beide 

landen in het achterhoofd. Het inwoneraantal van Nederland lag in 2016 rond de 17 miljoen 

en in Finland in hetzelfde jaar rond de 5,5 miljoen.
75

 Het gaat in dat jaar aldus om ongeveer 

804 minderjarigen (zie par. 3.1) die in voorlopige hechtenis zijn geplaatst op een bevolking 

van 17 miljoen in Nederland en 37 minderjarigen (zie de tabel hierboven) op een bevolking 

van 5,5 in Finland. Terwijl de Nederlandse bevolking slechts drie keer zo groot is als de 

Finse, is het aantal minderjarigen dat in voorlopige hechtenis is geplaatst vele malen meer dan 

drie keer zo groot. Op basis van deze cijfers kan dus in ieder geval geconcludeerd worden dat 

er sprake is van een substantieel verschil. 

 Indien we naar de bovenstaande tabel kijken is er van 2013-2015 wel een stijging van 

het aantal Finse minderjarigen in voorlopige hechtenis zichtbaar. Uit informatie verkregen 

van de Finse Criminal Sanctions Agency blijkt dat mogelijke redenen hiervoor zijn de ‘hit and 

run’-criminaliteit vanuit voormalig Oost-Europese landen en immigratie.
76

 Uit de informatie 

verkregen van de Finse Criminal Sanctions Agency is echter gebleken dat, aangezien het 

aantal minderjarigen dat veroordeeld is door de jaren heen niet is gestegen, enige nuance van 

de stijging wel op zijn plaats lijkt.
77

 In 2016 is het aantal minderjarigen in voorlopige 

hechtenis tevens weer gedaald. 

 Ook valt aan de tabel een verschil op tussen het aantal minderjarigen dat in voorlopige 

hechtenis verblijft en dat veroordeeld is. Dit kan volgens de informatie verkregen van de 

Finse Criminal Sanctions Agency enerzijds worden verklaard door het feit dat de 

minderjarigen die na de periode in voorlopige hechtenis veroordeeld worden tot detentie, 

inmiddels boven de achttien jaar zijn en dus niet in het schema zijn opgenomen. In het 

algemeen gaat het hierbij om zeer ernstige zaken. Anderzijds is de normale procedure 

namelijk dat een minderjarige die in voorlopige hechtenis verblijft, wordt vrijgelaten nadat hij 

of zij is veroordeeld. Deze minderjarigen zijn daardoor dus ook niet opgenomen in het schema 

onder sentenced. Een reden hiervoor is dat de rechtbank van mening is dat de tijd die in 

voorlopige hechtenis is doorgebracht dan genoeg is geweest om de straf te dienen. De 
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minderjarige heeft dan maar korte tijd vastgezeten, maar volgens de informatie verkregen van 

de Finse Criminal Sanctions Agency lang genoeg om invloed te hebben.
78 

 

4.2. Elementen uit en mogelijke verklaringen vanuit de Finse wetgeving 

 

In deze paragraaf zal de Finse wetgeving omtrent de voorlopige hechtenis bij minderjarigen 

worden besproken. Allereerst zal aandacht worden besteed aan de mogelijkheden voor 

oplegging van voorlopige hechtenis. Daarna zullen de leeftijdsgrens voor voorlopige 

hechtenis en de leeftijd van het kind als uitzonderingsgrond worden besproken. Vervolgens 

zal een met het subsidiariteitsbeginsel vergelijkbaar Fins wettelijk beginsel worden 

besproken. Ten slotte zal aandacht worden besteed de vraag welke wettelijke alternatieven de 

Finse wetgeving kent voor voorlopige hechtenis. 

 

4.2.1. Gronden en voorwaarden voor de oplegging van voorlopige hechtenis 

 

In Finland kan net als in Nederland - en zoals dit ook op grond van internationaal recht wordt 

verlangd - voorlopige hechtenis enkel worden bevolen wanneer sprake is van bepaalde 

gronden en voorwaarden. Deze gronden en voorwaarden zijn opgenomen in de Finse CMA. 

Voor minderjarigen is deze 'gewone' CMA van toepassing, die ook voor volwassen geldt.
79 

 In art. 11 lid 1, hoofdstuk 2 CMA is bepaald dat voorlopige hechtenis bij de rechtbank 

kan worden verzocht wanneer iemand op waarschijnlijke gronden verdacht wordt van een 

strafbaar feit en onder de voorwaarden zoals genoemd in art. 5 lid 1, hoofdstuk 2 CMA. Deze 

voorwaarden zijn als volgt: 1) de verdachte wordt verdacht van een strafbaar feit waar een 

gevangenisstraf van ten minste twee jaar op is gesteld, 2) de verdachte wordt verdacht van een 

feit waar een gevangenisstraf van korter dan twee jaar op is gesteld, maar de zwaarst 

mogelijke straf meer dan een jaar bedraagt en gelet op de persoonlijke omstandigheden of 

andere factoren er reden is om te vermoeden dat de verdachte zal: onderduiken of anderszins 

het strafrechtelijk onderzoek, het proces of de straf zal ontwijken; de opheldering van de zaak 

zal belemmeren door vernietiging, beschadiging, wijziging of verberging van bewijs; een 
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getuige, slachtoffer, expert of medeplichtige zal beïnvloeden; of zijn of haar criminele 

activiteiten zal voortzetten, 3) de identiteit van de verdachte onbekend is of hij of zij zijn of 

haar naam of adres weigert te onthullen of evident valse informatie hieromtrent verschaft, 4) 

de verdachte geen vaste verblijfplaats in Finland heeft en het waarschijnlijk is dat hij of zij het 

strafrechtelijk onderzoek, het proces of zijn of haar straf zal ontwijken door het land te 

verlaten. Art. 11 lid 2, hoofdstuk 2 CMA bepaalt daarbij nog dat ook indien er reden is te 

vermoeden dat een persoon een strafbaar feit heeft gepleegd maar er geen waarschijnlijke 

gronden bestaan voor dat vermoeden, voorlopige hechtenis toch mogelijk is indien anderszins 

is voldaan aan de voorwaarden als bedoeld in art. 5 lid 1 CMA en de voorlopige hechtenis 

zeer belangrijk is met het oog op te verwachten aanvullend bewijs. In dit geval zal de 

rechtbank een hoorzitting houden als bedoeld in art. 11 van hoofdstuk 3 CMA.   

 Er zijn aldus naar Fins recht net als naar Nederlands recht meerdere redenen op grond 

waarvan de mogelijkheid bestaat om een verdachte in voorlopige hechtenis te plaatsen. De 

bereidheid van Finse rechters om bij minderjarigen vrijheidsstraffen toe te passen is echter 

gedaald.
80

 Daarbij blijkt uit informatie verkregen van de Finse Criminal Sanctions Agency dat 

Finse rechters ook niet snel bereid zijn tot het toepassen van voorlopige hechtenis bij 

minderjarigen. In de meeste gevallen is er blijkens die informatie een ernstig misdrijf 

gepleegd wil voorlopige hechtenis worden toegepast, of wordt voorlopige hechtenis 

noodzakelijk geacht om de circle of crime van de minderjarige te doorbreken. Op de 

bereidheid van Finse rechters tot het toepassen van voorlopige hechtenis zal in het vervolg 

van dit hoofdstuk - bij de bespreking van de Finse geschiedenis omtrent detentie - worden 

teruggekomen. 

  

4.2.2. De leeftijd van het kind als uitzonderingsgrond 

 

In de Finse CMA zijn wat betreft de voorlopige hechtenis twee voor Nederland mogelijk 

interessante bepalingen opgenomen die specifiek betrekking hebben op de minderjarige 

verdachte. 

 Allereerst is het zo dat in Finland de leeftijd waarop een minderjarige strafrechtelijk 

vervolgbaar is drie jaar hoger ligt dan in Nederland, namelijk vijftien jaar.
81

 Voorlopige 

hechtenis kan dan ook pas worden bevolen vanaf deze leeftijd (art. 11 lid 4, hoofdstuk 2 

                                                 
80

 Van Kalmthout, Knapen en Morgenstern 2009, p. 353. 
81

 European Commission - Directorate-General for Justice 2013, p. 13 



38 

 

CMA). Dit zou mogelijk een verklaring kunnen vormen voor het verschil in cijfers. Uit de in 

paragraaf 3.1 opgenomen tabellen kan worden opgemaakt dat er in 2016 in Nederland 

ongeveer 112 minderjarigen van twaalf tot en met vijftien jaar (5% van 1.243) in voorlopige 

hechtenis zaten.
82

 Dit zijn er al vele malen meer dan het geheel van voorlopig gehechte 

minderjarigen in hetzelfde jaar in Finland (37).
83

 De grootste groep blijft echter in Nederland 

de groep van vijftien- tot en met zeventienjarigen, namelijk ongeveer 742,07 minderjarigen in 

die leeftijdsgroep in 2016 (59,7% van 1.243).
84

 Het verschil in leeftijdsgrens lijkt dus een 

gedeeltelijke verklaring te kunnen vormen en het zou mogelijk zijn om de leeftijdsgrens voor 

strafrechtelijke vervolgbaarheid ook in Nederland op te hogen. Voor de groep die dan niet 

meer voor het strafrecht in aanmerking komt, zou dan kunnen worden aangesloten bij de 

omgang die thans geldt voor minderjarigen tot twaalf jaar die een strafbaar feit plegen. Twaalf 

jaar is dan ook absoluut de minimale leeftijd die naar internationaal recht nog acceptabel 

wordt geacht.
85

 In veel Europese landen is de leeftijdsgrens reeds hoger dan twaalf.
86

 Het zou 

dan ook positief kunnen worden gewaardeerd als Nederland de leeftijdsgrens verhoogt en het 

zou tevens kunnen bijdragen aan een kleiner aantal minderjarigen in voorlopige hechtenis. 

 Ten tweede wordt in de CMA uitdrukkelijk bepaald dat voorlopige hechtenis niet is 

toegestaan wanneer dit onredelijk zou zijn gelet op bijzonderheden van de zaak, de 

persoonlijke omstandigheden of de leeftijd van het kind (art. 13, hoofdstuk 2 CMA). Dit houdt 

in dat ook bij minderjarigen tussen de vijftien en achttien jaar de leeftijd een belangrijke rol 

dient te spelen bij de overweging of voorlopige hechtenis al dan niet wordt toegepast. In 

Nederland wordt ook rekening gehouden met minderjarigen ten opzichte van volwassenen 

middels het kindspecifieke art. 493 Sv, maar een specifiek artikel waarin wordt bepaald dat 

ook rekening moet worden gehouden met de leeftijd van het kind kent de Nederlandse 

wetgeving niet. Het feit dat de Finse wetgeving wel een dergelijke bepaling kent, zou er voor 

kunnen zorgen dat Finse rechters er duidelijker  toe worden bewogen om de leeftijd van het 

kind in hun overweging te betrekken, waardoor er in de praktijk mogelijk een extra hoge 

drempel bestaat om de jongste minderjarigen van de vijftien- tot achttienjarigen in voorlopige 

hechtenis te plaatsen. In Nederland zou een dergelijke wettelijke bepaling waar rechters aan 
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dienen te toetsen er dus wellicht ook voor kunnen zorgen dat de drempel hoger wordt om een 

minderjarige in voorlopige hechtenis te plaatsen. Zeker in combinatie met een verhoging van 

de leeftijdsgrens zou dit mogelijk voor verandering kunnen zorgen. Indien een hogere leeftijd 

dan twaalf de laagste leeftijd zou zijn waarop een minderjarige in voorlopige hechtenis kan 

worden geplaatst, zou die minimale leeftijd dan mogelijk namelijk sneller door rechters als 

‘erg jong’ worden beschouwd wanneer getoetst wordt aan een wettelijke bepaling waarin 

wordt voorgeschreven dat rekening dient te worden gehouden met de leeftijd van het kind. 

Daardoor zou dus ook de groep die wel op basis van leeftijd voor voorlopige hechtenis in 

aanmerking kan komen mogelijk afnemen. 

 

4.2.3. Het subsidiariteitsbeginsel 

 

De Finse wetgeving kent in tegenstelling tot de Nederlandse wetgeving wel een wettelijk 

verankerd subsidiariteitsbeginsel (art. 3, hoofdstuk 1 CMA, in de gebruikte Engelse vertaling 

aangeduid als 'principle of minimum intervention'). Dit beginsel schrijft namelijk voor dat van 

een dwangmaatregel enkel gebruik mag worden gemaakt indien dit noodzakelijk is voor het 

doel waarvoor het wordt aangewend. Daarbij mag het gebruik van een dwangmaatregel geen 

onnodig verlies of hinder bezorgen. Wellicht draagt het feit dat het beginsel in Finland wel 

wettelijk verankerd is bij aan het strenger toetsen aan het beginsel door Finse rechters dan 

door Nederlandse rechters. Het is dan ook mogelijk dat het Finse subsidiariteitsbeginsel, 

wellicht zeker in combinatie met de hierboven besproken wettelijke bepalingen omtrent 

leeftijd, in Finland leidt tot een terughoudender toepassing van voorlopige hechtenis dan in 

Nederland. Men zou zich daarbij überhaupt kunnen afvragen waarom een dergelijk belangrijk 

beginsel in Nederland nog niet gecodificeerd is en het lijkt dan ook van belang dat dit zoals 

voorgesteld in het kader van de moderniseringsoperatie van het Wetboek van Strafvordering, 

zal gaan gebeuren.  

 

4.2.4. Alternatieven voor voorlopige hechtenis 

 

Wellicht verbazingwekkend is het feit dat het Finse recht maar zeer weinig alternatieven voor 

voorlopige hechtenis kent. Thans is het enige wettelijke alternatief voor voorlopige hechtenis 
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namelijk de travel ban.
87

 Dit houdt in dat een minderjarige niet uit zijn woonplaats weg 

mag.
88

 Dit alternatief kan worden opgelegd wanneer de verdachte wordt verdacht van een 

strafbaar feit waar een gevangenisstraf van ten minste een jaar op staat en er, gelet op de 

persoonlijke omstandigheden van de verdachte of andere omstandigheden, reden is om te 

vrezen dat de verdachte zal onderduiken of anderszins het strafrechtelijk onderzoek, het 

proces of de straf zal ontwijken; de opheldering van de zaak zal belemmeren door 

vernietiging, beschadiging, wijziging of verberging van bewijs of zal beïnvloeden een 

getuige, slachtoffer, expert of medeplichtige; of zijn of haar criminele activiteiten zal 

voortzetten.
89

  Ook een travel ban kan niet worden bevolen aan minderjarigen onder de 

vijftien jaar.
90 

  In 2001 is zijn er wel ideeën geweest voor huisarrest met elektronische monitoring in 

plaats van voorlopige hechtenis.
91

 Blijkens informatie verkregen van de Finse Criminal 

Sanctions Agency wordt huisarrest van tijd tot tijd voorgesteld, maar nooit als recht 

geaccepteerd. Elektronische monitoring is blijkens die informatie in 2011 geïntroduceerd als 

algemene sanctie voor alle leeftijdsgroepen, maar enkel als alternatief voor onvoorwaardelijke 

gevangenisstraf en dus niet als alternatief voor voorlopige hechtenis. Wel is uit informatie van 

de Finse Criminal Sanctions Agency gebleken dat er, vanwege het feit dat er maar zo weinig 

alternatieven zijn, in 2019 toch meer alternatieven in de Finse wetgeving zullen worden 

opgenomen. Het is af te wachten of de aantallen minderjarigen in Finland dan nog meer 

zullen dalen. 

  

4.3. De Finse geschiedenis omtrent detentie als mogelijke verklaring 

 

Naast de mogelijke verklaringen voor het verschil in cijfers tussen Finland en Nederland die 

uit de Finse wetgeving zijn op te maken, is uit het onderzoek tevens gebleken dat de 

specifieke Finse geschiedenis omtrent detentie evenwel zeer interessant is. 

 In Finland hebben vanaf de jaren '60 namelijk ingrijpende veranderingen 

plaatsgevonden wat betreft het gebruik van detentie. In het begin van de jaren '50 werd in 
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Finland namelijk nog wel viermaal zoveel gebruik gemaakt van detentie als in de overige 

Noord-Europese landen (bijna tweehonderd gedetineerden per honderdduizend inwoners) en 

zelfs in de jaren '70 was het aantal gedetineerden in Finland nog een van de hoogste in West-

Europa (ongeveer 120 gedetineerden per 100.000 inwoners).
92

 In de jaren '60 ontving Finland 

(alsook andere Scandinavische landen), dan ook felle kritiek op onder meer het buitensporige 

gebruik van vrijheidsstraffen en gedwongen institutionele behandelingen (zowel 

strafrechtelijk als niet-strafrechtelijk).
93 

 De uit deze kritiek voortkomende ideologie in Scandinavië, het human neo-classicism 

(neoclassicisme), had onder meer tot doel het bewerkstelligen van minder repressieve 

maatregelen, waarbij proportionaliteit en voorzienbaarheid als de centrale waarden werden 

gezien.
94 

De hoge detentieratio van Finland werd zodoende lastig te verklaren in een sfeer die 

noopte tot gelijke waarden en harmonisatie van het strafrecht in Scandinavië. De 

geïntensiveerde samenwerking tussen de Scandinavische landen noopte vanaf de jaren '60 dus 

ook tot veranderingen in Finland.
95

   

 Vanaf het midden van de jaren '60 tot het midden van de jaren '90 heeft Finland zijn 

strafrechtsysteem uiteindelijk geleidelijk gevormd naar de geest van het neoclassicisme, 

waarbij het voornaamste doel het terugdringen van het gebruik van vrijheidsbeneming was.
96

 

Deze hervormingen stonden niet op zichzelf, maar maakten deel uit van een meer omvattende 

sociale en politieke hervorming in Finland in de jaren '60, die eveneens was gegroeid vanuit 

de kritiek op de totalitaire instellingen alsmede het wantrouwen in de effectiviteit van 

detentie.
97

 De hervormingen werden geïnspireerd door het idee dat criminaliteit een sociaal 

probleem is en door sociale hervormingen moet worden opgelost in plaats van door repressie. 

Internationale organisaties als de November Movement (1967) en de National Convict 

Alliance Krim (1968) brachten de negatieve effecten van detentie onder de aandacht, 

waaronder de gedachte ‘prison cures nobody’, en kregen veel media aandacht. Dit resulteerde 

in aanpassingen in het Finse beleid eind jaren '60.
98 

Onder meer de typische Finse expert-

oriented politieke cultuur maakte de hervormingen uiteindelijk mogelijk.
99 
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De hervormingen hebben uiteindelijk grote gevolgen gehad voor de 

gedetineerdenpopulatie in Finland. Begin jaren '90, in een tijd waarin in de meeste West-

Europese landen juist een stijging van het aantal gedetineerden waar te nemen was, was de 

populatie gedetineerden in Finland gedaald tot zeventig gedetineerden per honderdduizend 

inwoners.
100 

Wat betreft minderjarige gedetineerden (vijftien tot en met zeventien jaar) daalde 

het aantal van 1975 tot en met 2002 van 117 tot 13.
101 

Daarbij zijn de Finse gevangenissen 

uitgegroeid tot een van de meest humane in de wereld en zijn de recidivecijfers in Finland 

zeer laag in vergelijking met de internationale standaard.
102

 

 Uit de informatie verkregen van de Finse Criminal Sanctions Agency blijkt ook dat in 

het Finse recht sterk wordt vastgehouden aan het geloof dat minderjarigen niet in detentie 

thuishoren. Dit geloof is blijkens de Finse Criminal Sanctions Agency mede gebaseerd op 

onderzoek waaruit blijkt dat hoe jonger minderjarigen zijn wanneer zij in de gevangenis 

terecht komen, des te groter de kans is dat zij als recidivist terugkeren in de gevangenis. 

Daarom worden minderjarigen ook enkel in voorlopige hechtenis geplaatst indien dit strikt 

noodzakelijk is. 

 De specifieke Finse geschiedenis en (onder meer daaruit voortvloeiende) denkwijzen 

lijken dus mogelijk eveneens een verklaring te kunnen vormen voor het verschil in cijfers 

tussen Nederland en Finland. Hoewel in Nederland ook aandacht wordt besteed aan het 

terugdringen van het aantal minderjarigen in voorlopige hechtenis door middel van het 

kindspecifieke art. 493 waardoor schorsing voorop dient te staan en er tevens wordt gezocht 

naar meer alternatieven, heeft Nederland niet dezelfde geschiedenis als Finland gekend. Deze 

geschiedenis lijkt verweven te zijn in de Finse wetgeving en het is tevens denkbaar dat de 

Finse rechters juist door deze Finse geschiedenis mogelijk meer dan Nederlandse rechters 

doordrongen zijn geraakt van het idee dat vrijheidsbeneming en dus voorlopige hechtenis 

ultimum remedium moet zijn, waardoor de Finse rechtspraktijk mogelijk meer dan de 

Nederlandse gericht is op het terugdringen van vrijheidsbeneming. Een aanwijzing hiervoor 

zou tevens kunnen zijn dat de Nederlandse wetgeving, zoals besproken in het vorige 

hoofdstuk, in principe conform de internationale maatstaven kan worden toegepast, maar er 

toch een - volgens het VN-Kinderrechtencomité - zorgwekkend aantal minderjarigen in 

voorlopige hechtenis wordt geplaatst. Het feit dat de aantallen het VN-Kinderrechtencomité 
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zorgen baren, lijkt te indiceren dat er verbetering mogelijk zou moeten zijn. Mogelijk zou 

deze verbetering aldus, naast in de besproken mogelijke wettelijke aanpassingen, mede in de 

hoek van de rechtspraak te vinden kunnen zijn. Onderzoek naar de verschillen in de 

rechtspraak tussen Nederlandse en Finse rechters zou hier mogelijk meer inzicht in kunnen 

bieden.
103 

  

4.4. Deelconclusie 

 

In dit hoofdstuk zijn mogelijke verklaringen voor het verschil in cijfers tussen Nederland en 

Finland besproken die uit het Finse recht voortvloeien. Uit een vergelijking tussen de recente 

cijfers is gebleken dat het verschil in aantallen minderjarigen in voorlopige hechtenis tussen 

de beide landen nog altijd substantieel te noemen is. Gebleken is ook dat de omgang met 

minderjarige verdachten voor wat betreft voorlopige hechtenis in de beide landen sterk 

uiteenloopt. Wat hierbij het meeste opvalt is dat Nederland - ondanks het feit dat alternatieven 

pas aan de orde komen nadat de voorlopige hechtenis is opgelegd en er aldus discussie 

mogelijk is over de vraag of er sprake is van echte alternatieven - wel een breder scala aan 

alternatieven in de vorm van bijzondere schorsingsvoorwaarden lijkt te hebben dan Finland. 

De verklaringen voor het verschil in cijfers tussen beide landen lijken dan ook in andere 

hoeken te moeten worden gezocht dan de aanwezigheid en het gebruik van alternatieven 

waarvan het belang zo duidelijk uit het internationale kader naar voren komt. 

 Ten eerste kunnen op wetgevingsniveau mogelijke verklaringen worden gevonden in 

het verschil in leeftijdsgrens voor strafrechtelijke vervolgbaarheid in beide landen; de 

wettelijke bepaling dat bij het overwegen van voorlopige hechtenis rekening moet worden 

gehouden met de leeftijd van het kind en het subsidiariteitsbeginsel dat in Finland, in 

tegenstelling tot in Nederland, wettelijk is verankerd. Het zou mogelijk zijn naar Fins 

voorbeeld de leeftijd voor strafrechtelijke vervolgbaarheid te verhogen en ook de overige 

twee wettelijke bepalingen in de Nederlandse wetgeving te implementeren. Zeker indien de 

drie bepalingen met elkaar gecombineerd zouden worden, zou dit mogelijk kunnen leiden tot 

een kleiner aantal minderjarigen dat in Nederland in voorlopige hechtenis wordt geplaatst. 
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 Ten tweede kan een mogelijke verklaring worden gevonden op het niveau van de 

rechtspraktijk in de houding van rechters jegens de toepassing van voorlopige hechtenis bij 

minderjarigen, die in Finland (mede vanuit de geschiedenis) conform de ultimum remedium-

gedachte lijkt te zijn. Onderzoek naar de verschillen in de praktijk van de rechtspraak van 

beide landen zou inzicht kunnen bieden in het antwoord op de vraag of er winst zou kunnen 

worden behaald op het niveau van de Nederlandse rechtspraak.  
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5. Het 'belang van het kind' bij voorlopige hechtenis 

 

Aangezien deze scriptie betrekking heeft op minderjarigen, lijkt enige nadere aandacht aan het 

'belang van het kind' niet te kunnen ontbreken. In dit hoofdstuk zal dan ook getracht worden 

de lezer, zoals in de inleiding besproken, vanuit het beperkte onderzoek met enkele algemene 

inzichten enig inzicht te verschaffen in wat het 'belang van het kind' bij voorlopige hechtenis 

inhoudt. Vanwege de focus van deze scriptie op de ultimum remedium-gedachte zal in dit 

hoofdstuk de aandacht worden gericht op de vrijheidsbeneming die inherent is aan de 

voorlopige hechtenis. Enkele hierbij van belang zijnde artikelen uit het IVRK zullen het 

uitgangspunt vormen en bekeken zal worden wat deze artikelen vanuit kinderrechtelijk 

perspectief en gedragswetenschappelijk perspectief inhouden. Gezien de beperkte omvang 

van dit onderzoek voert het zoals besproken in de inleiding te ver om zoals in hoofdstuk 2 

tevens alle overige internationale instrumenten te betrekken. Bekeken zal worden of de 

inzichten omtrent wat het 'belang van het kind' bij voorlopige hechtenis is, nopen tot het 

terugdringen van het aantal minderjarigen in voorlopige hechtenis in Nederland. 

 De te bespreken artikelen zijn in de eerste plaats art. 3 lid 1 IVRK (het belang van het 

kind) en art. 6 lid 2 IVRK (het recht op ontwikkeling), welke artikelen beide general 

principles betreffen voor het implementeren en interpreteren van alle overige bepalingen uit 

het IVRK.
104

 Voorts zullen art. 9 lid 1 IVRK (het recht om niet van de ouders gescheiden te 

worden) en art. 20 lid 3 IVRK (het recht op continuïteit in de opvoeding) worden besproken. 

Zijdelings zullen ook art. 16 IVRK (het recht op gezinsleven), 28 IVRK (het recht op 

onderwijs) en art. 31 IVRK (het recht op vrije tijd, cultuur en recreatie) aan bod komen. Het 

hoofdstuk zal worden afgesloten met een deelconclusie. 

 

5.1. Het belang van het kind (art. 3 lid 1  IVRK) 

 

Op grond van art. 3 lid 1 IVRK dienen bij alle beslissingen en acties die het kind betreffen, de 

belangen van het kind de eerste overweging te vormen. Het moeten vormen van het belang 

van het kind als een ‘eerste overweging’ houdt blijkens General Comment no. 14 in dat de 

belangen van het kind niet mogen worden overwogen op hetzelfde niveau als andere 

overwegingen, maar dat deze een sterkere positie dienen te hebben in de afweging van 
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belangen.
105

 De gedachte hierachter is dat kinderen minder mogelijkheden hebben dan 

volwassenen om hun eigen belangen onder de aandacht te brengen en dat daarmee het gevaar 

bestaat dat hun belangen over het hoofd gezien worden.
106

 Dat het belang van het kind ook in 

zaken betreffende de voorlopige hechtenis bij minderjarigen een eerste overweging dient te 

vormen is hiermee duidelijk.  Blijkens General Comment no. 14 is het belang van het kind 

echter complex en moet de inhoud ervan van geval tot geval worden vastgesteld.
107

 Wat aldus 

van belang is voor het vervolg van dit hoofdstuk is dat wat in het belang van ''het kind'' in het 

algemeen is, niet precies zal kunnen worden bepaald. Dit zal ook duidelijk worden wanneer 

we de inzichten uit de niet-juridische disciplines bespreken. 

 Weijers heeft er in ieder geval op gewezen dat 'het belang van het kind' zou moeten 

worden ingevuld aan de hand van twee uitgangspunten: ruimte voor eigen inbreng van het 

kind en het beschermen van het kind tegen schade (het schadebeginsel). Uit het 

schadebeginsel volgt dat vrijheidsbenemende dwangmiddelen (zoals de voorlopige hechtenis) 

zeer terughoudend dienen te worden toegepast en alternatieven die minder ingrijpend zijn de 

voorkeur verdienen.
108

 Dit komt overeen met de ultimum remedium-gedachte. 

 

5.2. Het recht op ontwikkeling (art. 6 lid 2 IVRK) 

 

Art. 6 lid 2 IVRK heeft betrekking op het kind als mens in ontwikkeling. Het artikellid 

bepaalt dat de staten die partij zijn bij het IVRK in de ruimst mogelijke mate de 

mogelijkheden tot ontwikkeling van een kind dienen te waarborgen. De vraag is dan ook wat 

er gezegd kan worden over de mogelijke invloed van voorlopige hechtenis op de ontwikkeling 

van het kind. 

 

Voorlopige hechtenis betreft een beginperiode in detentie. Uit onderzoek is gebleken dat 

beginperiode in detentie door minderjarigen als zeer stressvol wordt ervaren en het dan ook 

een ernstige risicoperiode is voor allerlei problemen als overmatige angstgevoelens, agressief 
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en regelovertredend gedrag, emotionele problemen en zelfbeschadiging is.
109

 Na de eerste 

periode neemt dit meestal af en is er sprake van een proces van aanpassing.
110

 Het feit dat veel 

minderjarigen die in een justitiële jeugdinrichting terecht komen al psychische problematiek 

hadden, kan er echter wel voor zorgen dat de aanpassing aan de gesloten setting moeilijker 

wordt.
111

 

 Van der Laan en Weijers wijzen in dit verband op de copingvaardigheden van 

minderjarigen. Minderjarigen die beschikken over adequate copingstijlen ondervinden minder 

psychische klachten dan minderjarigen die over inadequate copingstijlen beschikken.
112

 

Naarmate minderjarigen langer vastzitten, veranderen de copingsstijlen echter vaak wel, 

alsmede de intensiteit van de emoties.
113

 Minderjarigen kunnen na verloop van tijd echter ook 

weer terugvallen in een eerdere fase van aanpassing, bijvoorbeeld bij overplaatsing naar een 

andere afdeling of naar aanleiding van een overtreding van een regel.
114

 Uit onderzoek is 

gebleken dat kortgedetineerden vaker gebruik maakten van negatieve emoties en minder vaak 

constructieve manieren zochten om met de stressvolle situatie om te kunnen gaan.
115 

 Ook blijkens het interview met Maricha Bakkes is de impact van voorlopige hechtenis 

vaak groter als de minderjarige snel weer weg is. Dan is er nog geen gewenning opgetreden. 

Daarbij maakt het wel uit of de minderjarige voor het eerst vast zit, of al eerder heeft 

vastgezeten. Tevens is er in een korte periode weinig mogelijkheid om een minderjarige 

handvatten te geven om te kunnen verbeteren.
116

 Voor een kwetsbaar kind kan een langere 
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periode echter misschien juist meer schade toebrengen.
117

 Dan lijkt een zo kort mogelijke 

periode dus juist het beste. 

 Uit het interview blijkt ook dat altijd moet worden gekeken naar de individuele 

minderjarige. Voor de ene minderjarige is vastzitten namelijk heel ingrijpend, maar voor de 

andere is het 'part of the deal'. Deze laatste minderjarigen hebben bijvoorbeeld al op civiele 

titel gesloten geplaatst gezeten voordat zij in voorlopige hechtenis terecht kwamen.
118

 

Interessant is dan ook dat deze minderjarigen blijkens het interview binnen een JJI soms juist 

meer rust ervaren, aangezien zij tijdens de civiele plaatsing veel meer vrijheden hadden, wat 

voor deze jongeren juist voor onrust zorgde. Bij andere minderjarigen wordt de hulpverlening 

heel lang ambulant geprobeerd, wat ook onrust kan geven. Juist door die onrust kan de 

ontwikkeling dan bij deze minderjarigen in het gedrang komen.
119

 De vraag is dan ook of de 

ontwikkeling niet reeds in gedrang was voordat de minderjarige in voorlopige hechtenis werd 

geplaatst. Blijkens het interview is het aldus lastig om te zeggen dat door voorlopige 

hechtenis de ontwikkeling van een minderjarige in het gedrang komt.
120

 Er moet namelijk ook 

wel worden gekeken wat er ambulant mogelijk is en hoe snel het op gang kan komen.
121 

 De vraag kan echter wel worden gesteld of de plaatsing in een JJI - gezien hetgeen 

onder meer uit de literatuur is gebleken - voor deze minderjarigen werkelijk 'de beste optie' is. 

Op de ontwikkeling van het kind zal hieronder, bij de bespreking van zowel art. 9 lid 1 IVRK 

(het recht om niet van de ouders gescheiden te worden), als art. 20 lid 3 IVKR (het recht op 

continuïteit in de opvoeding) worden teruggekomen. 

 

5.3. Het recht om niet van de ouders gescheiden te worden (art. 9 lid 1 IVRK) 

 

Wanneer een minderjarige in voorlopige hechtenis wordt geplaatst, wordt hij of zij tot op 

zekere hoogte gescheiden van de ouders, aangezien hij of zij niet (meer) met de ouders 

samenwoont en deze ook niet gemakkelijk kan bezoeken doordat de minderjarige de instelling 

niet zomaar kan verlaten. Art. 9 lid 1 IVRK bepaalt echter dat staten dienen te waarborgen dat 

een kind niet wordt gescheiden van zijn of haar ouders tegen hun wil, tenzij de scheiding 

noodzakelijk is in het belang van het kind. Daarbij bepaalt ook art. 16 IVRK dat een kind het 
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recht heeft op gezinsleven. De vraag is dan ook of de scheiding van de ouders in het geval van 

voorlopige hechtenis wel in het belang van het kind kan worden geacht en tevens of er risico’s 

voor de ontwikkeling verbonden zijn aan het feit dat een minderjarige in de periode dat hij in 

voorlopige hechtenis zit, gescheiden is van zijn ouders (en de rest van het gezin). 

 Uit onderzoek is gebleken dat een sterke band tussen ouders en kind minderjarigen 

beschermt tegen negatieve omgevingsinvloeden (bijvoorbeeld leeftijdsgenoten die gedrag 

vertonen dat afwijkend is). Minderjarigen die een sterke band met hun ouders hebben, 

vertonen namelijk minder probleemgedrag en als ze toch probleemgedrag vertonen, is dit 

minder ernstig dan bij minderjarigen die een minder hechte band hebben met hun ouders.
122

 

Andersom kan een slechte ouder-kind relatie leiden tot probleemgedrag.
123

 Gezien de 

beschermende werking van een goede ouder-kind relatie lijkt het dus van groot belang om een 

goede relatie tussen ouders en kind in stand te houden en te stimuleren. Mensen in het 

algemeen blijken daarbij een nieuwe situatie (bijvoorbeeld detentie) als minder stressvol te 

ervaren als zij genoeg steun krijgen van voor hen belangrijke personen.
124 

 Ook blijkens het interview is de relatie tussen de minderjarige en zijn ouders erg 

belangrijk, onder andere omdat een kind altijd loyaal zal blijven aan zijn ouders.
125

 De ouders 

zullen dus altijd belangrijke personen voor de minderjarige blijven. Zij zijn vaak zelfs - 

ondanks dat er veelal problemen zijn - de grootste steunpilaar voor hun kind.
126

  

 We moeten ons blijkens het interview echter wel realiseren dat niet alle ouders een 

positieve invloed hebben op de ontwikkeling van hun kinderen.
127

 Dit lijkt niet verwonderlijk, 

gezien het hiervoor besprokene dat een slechte band tussen ouders en kind leidt tot meer 

probleemgedrag bij kinderen. Kinderen die in voorlopige hechtenis zitten, hebben reeds 

problemen en het lijkt dus ook op basis van het voorgaande niet ondenkbaar dat een slechte 

ouder-kind relatie daar (onder meer) een rol in speelt. Blijkens het interview is het dan ook 

van belang om juist in de periode dat een kind in voorlopige hechtenis zit gezinsgericht te 
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werken en de band tussen ouders en minderjarige - en waar nodig ook de opvoedcapaciteiten 

van de ouders - te trachten te verbeteren.
128

   

 Uit het interview is gebleken dat het hebben van contact tussen ouders en minderjarige 

binnen een JJI echter wel lastiger en minder vanzelfsprekend is. Het verschilt per kind wat de 

impact hiervan is.
129

 Ook komt het voor dat ouders helemaal nooit langskomen of bellen.
130

 

Indien ouders wel langskomen, zijn veel minderjarigen na het contactmoment met de ouders 

boos of gestrest of schamen zij zich of ze voelen zich schuldig.
131

 Hoewel voorlopige 

hechtenis juridisch gezien geen straf is, wordt dit door minderjarigen en hun familie vaak wel 

zo ervaren.
132 

 Afgezien van het feit dat het onderhouden van contact tussen ouders en minderjarige 

moeilijk kan zijn, kan de scheiding blijkens het interview soms ook het positieve effect 

opleveren dat ouders en kind inzien dat zij elkaar missen en hoe belangrijk zij voor elkaar 

zijn.
133

 Het is aldus lastig te bepalen of en welke risico's de scheiding tussen ouders en 

minderjarige met zich meebrengt voor de ontwikkeling van de minderjarige. Dit verschilt ook 

per kind. Er zijn kinderen die voordat zij in voorlopige hechtenis terechtkwamen wel een 

goede band met hun ouders hadden, al komt dit helaas erg weinig voor. Voor deze kinderen 

zal de impact van de scheiding uiteraard groter zijn dan bij de kinderen die geen goede band 

met hun ouders hebben.
134

 Ongeacht de kwaliteit van de relatie, blijven ouders toch vaak de 

belangrijkste steunpilaar voor hun kind.
135 

 In beginsel lijkt de scheiding tussen ouders en kind die inherent is aan de voorlopige 

hechtenis binnen een JJI aldus niet in het belang van het kind, hoewel de scheiding ook 

positieve effecten met zich mee kan brengen. De vraag is echter of voorlopige hechtenis 

binnen een JJI nodig is om deze positieve effecten te bereiken, of dat deze ook op andere 

manieren zouden kunnen worden gesorteerd. Juist omdat het contact tussen ouders en kind 

bemoeilijkt worden door de plaatsing in de JJI lijkt het wenselijk dat een minderjarige in een 

meer open setting terecht komt, waar het contact met zijn of haar ouders beter doorgang kan 
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blijven vinden en er - waar nodig - zoveel mogelijk gewerkt kan blijven worden aan een 

betere ouder-kind relatie. 

 

5.4. Het recht op continuïteit in de opvoeding (art. 20 lid 3 IVRK) 

 

Art. 20 lid 3 IVRK bepaalt dat wanneer een kind tijdelijk of blijvend het gezin waartoe hij 

behoort moet missen, er altijd op passende wijze rekening gehouden dient te worden met 

onder andere de wenselijkheid van continuïteit in de opvoeding. Het is evident dat met de 

plaatsing van een minderjarige in voorlopige hechtenis er een breuk ontstaat in de continuïteit 

van de opvoeding. Het kind wordt uit zijn dagelijks leven weggehaald en dit kan zoals 

besproken in paragraaf 5.1.2., zeker in het begin, voor veel stress en problemen zorgen. De 

vraag is dan ook wat er gezegd kan worden met betrekking tot het belang van het kind bij 

continuïteit in het kader van de voorlopige hechtenis en of er risico's zijn verbonden voor de 

ontwikkeling van het kind, wanneer het kind door plaatsing in voorlopige hechtenis uit zijn 

dagelijks leven wordt weggehaald. Ook het recht op onderwijs (art. 28 IVRK) en het recht op 

vrije tijd, cultuur en recreatie (art. 31 IVRK) spelen hierbij een rol. Het dag en nacht 

verblijven in een JJI betekent dat een kind naar de school in de JJI gaat en niet meer naar zijn 

eigen school en dat hij de vrijetijdsbesteding en zijn vriendjes alsmede de rest van de gehele 

omgeving die hij buiten de JJI kende moet missen. Dit betekent een breuk in continuïteit. Ook 

hierbij zal blijken dat het erg per kind verschilt welke invloed dit op het kind zal hebben. 

 Het lijkt voor de hand te liggen dat het naar school gaan bijdraagt aan de ontwikkeling 

van kinderen. Hier leren zij en ontplooien zij zich voor een belangrijk gedeelte van hun 

kinderjaren. Het is aldus belangrijk dat kinderen hun school continueren.  Een kind dat in 

voorlopige hechtenis terecht komt kan blijkens het interview echter al veel faalervaringen 

gehad hebben, bijvoorbeeld met hulpverlening en door schoolverlating. Het ligt er dus aan of 

een kind buiten de JJI wel naar school ging, hobby's of een bijbaantje had of de ontwikkeling 

door het niet meer hebben daarvan in het gedrang komt.
136

 Als een jongere bijvoorbeeld niet 

naar school ging dan kan het juist een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling dat de 

minderjarige binnen de JJI weer naar school gaat.
137

 Blijkens het interview wordt binnen 

Teylingereind in ieder geval wel met school aansluiting gezocht bij wat de minderjarige deed 
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voor hij in de JJI kwam.
138

 Vastzitten kan er blijkens het interview echter wel toe leiden dat 

het kind moeilijkheden krijgt met school na het vastzitten. Een stage vinden blijkt 

bijvoorbeeld vaak moeilijk.
139 

 Ook wordt de ontwikkeling van kinderen mede bepaald door de sociale relaties met 

leeftijdsgenoten.
140

 De relaties zijn volgens de theorie van Harris zelfs van cruciaal belang 

voor alle aspecten van de ontwikkeling.
141

 Het hebben van ‘vriendjes’ kan kinderen 

bijvoorbeeld zelfs behoeden voor de ontwikkeling van agressief gedrag. Hierbij is wel van 

belang dat het vriendjes zijn die zelf geen problemen hebben bij het vormen van relaties.
142

 

Sociale vaardigheden die een kind niet door de ouders zijn aangeleerd, kunnen een kind 

alsnog door vriendjes worden aangeleerd die wel over dergelijke vaardigheden beschikken.
143

 

Hieruit lijkt te volgen dat het van belang is dat kinderen niet worden gescheiden van vrienden 

die een positieve invloed op hen hebben, maar juist wel van de leeftijdsgenoten die een 

negatieve invloed op hen hebben. 

 Ook uit het interview blijkt dat het van groot belang is om te kijken naar de omgeving 

waar de jongere uit komt. Het kan juist aan de ontwikkeling bijdragen als een minderjarige uit 

een negatieve peergroup weg is.
144

  Een minderjarige zit binnen een JJI uiteraard ook tussen 

delinquente jongeren, maar hier wordt blijkens het interview gezamenlijk gewerkt aan 

gedragsverandering.
145

 Daarbij kan de periode van voorlopige hechtenis ook reflectie bieden. 

Last ervaren van het vastzitten kan op die manier aldus juist het positieve effect sorteren dat 

een minderjarige inziet dat hij het anders wil.
146

 Uit het interview is gebleken dat in 

Teylingereind in ieder geval wel wordt geprobeerd de positieve omgeving van de 

minderjarigen te continueren voor zover dat mogelijk is.
147

 Volgens van der Laan en Weijers 

is het in ieder geval van belang dat er een plan ligt voor de minderjarige, omdat de 
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minderjarige in voorlopige hechtenis een voor hem onduidelijke status heeft binnen de JJI.
148

 

Blijkens het interview wordt er in ieder geval in Teylingereind wel voor de minderjarige een 

plan opgesteld voor de terugkeer in de maatschappij.
149 

 Het verschilt aldus erg per minderjarige of de breuk in continuïteit die inherent is aan 

de voorlopige hechtenis nadelige effecten met zich meebrengt voor de ontwikkeling van het 

kind en daarmee of het wel of niet in het belang van het kind is. Toch lijkt het op basis van de 

besproken inzichten het beste om in het individuele geval maatwerk te bieden en de aspecten 

van het leven van de minderjarige die een positieve bijdrage leveren aan zijn of haar 

ontwikkeling (schoolgang, bijbaantje, sport, hobbies, positieve contacten etc.) zoveel 

mogelijk te continueren, hetgeen in voorlopige hechtenis in een JJI zoals gebleken vaak niet 

(afdoende) mogelijk is. De in hoofdstuk 3 besproken pilots kunnen hierbij mogelijk uitkomst 

bieden zodat het 'normale' leven van de minderjarige zoveel mogelijk doorgang kan blijven 

vinden, mits dit positief bijdraagt aan zijn ontwikkeling. Daarbij is het in deze alternatieve 

voorzieningen wellicht beter mogelijk om samen met de minderjarige te werken aan de 

dingen die niet goed gaan dan dat de eigen ouders hiertoe in staat zijn en kan mogelijk 

eveneens vanuit een rustige setting - waar nodig - gewerkt worden aan een betere ouder-kind 

relatie. Een ander alternatief is de reeds in de wet opgenomen nachtdetentie, waarbij de 

minderjarige in ieder geval zijn school of bijbaantje kan continueren. Blijkens het interview 

komt het in dat geval echter aan op de weerbaarheid van de minderjarige, omdat hij erg 

kwetsbaar wordt voor wat andere jongens in de JJI van hem willen.
150

 Wanneer de ouder-kind 

relatie wel goed is en de ouders over voldoende opvoedcapaciteiten beschikken, is 

bijvoorbeeld huisarrest wellicht een werkbaar alternatief.  Ook van der Laan en Weijers 

hebben dringend aanbevolen het gebruik van voorlopige hechtenis bij minderjarigen zoveel 

mogelijk te beperken en meer gebruik te maken van alternatieven.
151 

 

5.5. Deelconclusie 

 

In dit hoofdstuk is getracht de lezer enig inzicht te verschaffen in het belang van het kind bij 

voorlopige hechtenis, bekeken vanuit de gedragswetenschap en waarbij een aantal hierbij van 

belang zijnde IVRK-artikelen het uitgangspunt hebben gevormd. Gebleken is dat het erg per 
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kind verschilt wat in het belang van het kind is, maar dat wel de voorzichtige conclusie kan 

worden getrokken dat ook op basis van de gedragswetenschappelijke inzichten voorlopige 

hechtenis niet de voorkeur verdient.  Gebleken is namelijk dat voorlopige hechtenis bij 

minderjarigen stress- en angstgevoelens kan veroorzaken. Daarbij is gebleken dat het contact 

met de ouders en de rest van de mensen en de omgeving die een positieve invloed 

hebben/heeft op een minderjarige - wat juist erg belangrijk is - binnen een JJI erg beperkt is 

en de plaatsing in een JJI discontinuïteit met zich meebrengt (onder andere in de schoolgang). 

Al deze zaken kunnen van negatieve invloed zijn op de ontwikkeling van het kind. Ook 

gebleken is dat minderjarigen naarmate zij langer vastzitten over het algemeen beter met de 

situatie van de vrijheidsbeneming kunnen omgaan dan wanneer zij pas kort vastzitten. Dit 

lijkt eveneens een indicatie te kunnen zijn dat voorlopige hechtenis in het belang van het kind 

zoveel mogelijk dient te worden voorkomen.  

 Daarnaast is gebleken dat voorlopige hechtenis voor bepaalde kinderen niet alleen 

maar negatieve effecten heeft en er ook positieve effecten zijn te noemen die mogelijk de 

ontwikkeling van het kind juist stimuleren. Hierdoor zou voorlopige hechtenis in deze 

gevallen wellicht in het belang van het kind kunnen worden geacht. Betoogd is echter dat 

deze positieve effecten mogelijk ook op andere wijze dan door middel van voorlopige 

hechtenis kunnen worden bereikt, namelijk door het gebruik van alternatieven. Vanuit de 

gedragswetenschappelijke literatuur is dan ook expliciet aanbevolen dat voorlopige hechtenis 

bij minderjarigen zoveel mogelijk dient te worden voorkomen en dat alternatieven de 

voorkeur verdienen. De voordelen lijken dan ook niet op te wegen tegen de nadelen, hetgeen 

betekent dat ook de besproken inzichten vanuit kinderrechtelijk perspectief in combinatie met 

de gedragswetenschap lijken te nopen tot een omgang met minderjarige verdachten die zoveel 

mogelijk conform de ultimum remedium-gedachte is en waarbij aldus in het belang van het 

kind voorlopige hechtenis zoveel mogelijk dient te worden voorkomen. 
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6. Conclusie en aanbevelingen 

 

In dit onderzoek stond de vraag centraal naar wat er gezegd kan worden over de voorlopige 

hechtenis van minderjarigen in Nederland gelet op de internationaalrechtelijke ultimum 

remedium-gedachte en het 'belang van het kind' en of elementen van de Finse toepassing van 

de voorlopige hechtenis bij minderjarigen Nederland van dienst zouden kunnen zijn bij het 

terugdringen van het aantal voorlopig gehechte minderjarigen. Allereerst zal de conclusie 

worden geformuleerd, waarna enkele aanbevelingen zullen worden gedaan. 

 

6.1. Conclusie 

 

Allereerst is onderzocht wat de internationaalrechtelijke ultimum remedium-gedachte in het 

kader van voorlopige hechtenis bij minderjarigen inhoudt. Gebleken is dat deze inhoudt dat 

een verdachte enkel in aanmerking mag komen voor voorlopige hechtenis indien er sprake is 

van een van de in de wetgeving vastgelegde gronden; dat voorlopige hechtenis enkel mag 

kunnen worden toegepast indien dit daadwerkelijk strikt noodzakelijk is om het gevaar 

waarop de grond voor voorlopige hechtenis is gebaseerd af te wenden, hetgeen betekent dat er 

alternatieven beschikbaar zijn en moeten worden overwogen; en dat Nederland dient te 

blijven zoeken naar nieuwe alternatieven om voorlopige hechtenis bij minderjarigen zoveel 

mogelijk terug te dringen. 

 Ten tweede is onderzocht of de huidige Nederlandse wetgeving in overeenstemming is 

met de ultimum remedium-gedachte. Gebleken is dat de Nederlandse wetgeving in beginsel 

conform de internationale maatstaven lijkt te zijn, aangezien het mogelijk lijkt te zijn om deze 

op een wijze toe te passen dat hieraan wordt voldaan. Tevens blijkt uit het bestaan van 

verschillende pilots dat de overheid zoekt naar nieuwe alternatieven voor voorlopige 

hechtenis. Toch lijkt de wettelijke constructie van de schorsing enigszins ongelukkig gekozen, 

aangezien alternatieven voor voorlopige hechtenis (in de vorm van bijzondere 

schorsingsvoorwaarden) pas in beeld komen wanneer de voorlopige hechtenis reeds is 

bevolen. Hierdoor lijken alternatieven te weinig op de voorgrond geplaatst te worden en is er 

zelfs discussie over mogelijk of Nederland überhaupt wel echte alternatieven voor voorlopige 

hechtenis kent. Betoogd is dan ook dat de conceptwetsvoorstellen betreffende de figuur van 

de voorlopige vrijheidsbeperking, het herzien van de gronden voor voorlopige hechtenis en 

het wettelijk verankeren van het subsidiariteitsbeginsel positieve ontwikkelingen lijken te zijn. 
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 Ten derde is een beperkt onderzoek gedaan naar elementen uit het Finse recht. 

Onderzocht is of hierin mogelijke verklaringen zijn te vinden voor het verschil in cijfers 

tussen de beide landen en of elementen uit het Finse recht Nederland mogelijk van dienst 

zouden kunnen zijn bij het terugdringen van het aantal minderjarigen in voorlopige hechtenis. 

Gebleken is dat, hoewel Finland zich aan dezelfde internationale normen dient te houden als 

Nederland, de uitwerking in nationaal recht tussen beide landen erg verschilt. Wat het meeste 

is opgevallen, is dat Finland bijna geen alternatieven voor voorlopige hechtenis kent, maar er 

in dat land toch veel minder kinderen in voorlopige hechtenis worden geplaatst dan in 

Nederland. Gebleken is dat mogelijke verklaringen hiervoor te vinden zijn in de Finse 

bepalingen omtrent leeftijd in combinatie met het feit dat het subsidiariteitsbeginsel in Finland 

wettelijk is verankerd. Geopperd is dat een verhoging van de leeftijdsgrens voor 

strafrechtelijke vervolgbaarheid in combinatie met het wettelijk vastleggen dat de leeftijd van 

het kind een uitzonderingsgrond moet zijn voor voorlopige hechtenis en het wettelijk 

verankeren van het subsidiariteitsbeginsel mogelijk zou kunnen bijdragen aan het verlagen 

van het aantal minderjarigen in voorlopige hechtenis in Nederland. Tijdens het onderzoek is 

tevens gebleken dat de Finse geschiedenis omtrent detentie vermoedelijk een belangrijke rol 

heeft gespeeld bij de vormgeving van de uitgangspunten die thans in de wetgeving en praktijk 

van Finland verweven zijn en aldus eveneens een mogelijke verklaring kan vormen. Deze 

geschiedenis heeft niet in Nederland plaatsgehad en geopperd is dat Finse rechters door de 

geschiedenis omtrent detentie mogelijk meer dan Nederlandse rechters doordrongen geraakt 

van het idee dat vrijheidsbeneming echt ultimum remedium dient te zijn, hetgeen eveneens 

mogelijk een verklaring kan vormen voor het verschil in cijfers.  

 Ten vierde is een beperkt onderzoek verricht naar de vraag wat het 'belang van het 

kind' in relatie tot de voorlopige hechtenis bij minderjarigen in Nederland 

gedragswetenschappelijk en kinderrechtelijk bezien inhoudt. Gebleken is dat de besproken 

inzichten lijken te nopen tot een toepassing van de voorlopige hechtenis bij minderjarige 

verdachten die conform de ultimum remedium-gedachte is en waarbij aldus in het belang van 

het kind voorlopige hechtenis zoveel mogelijk dient te worden voorkomen en alternatieven de 

voorkeur verdienen. 

 Zowel de internationaalrechtelijke ultimum remedium-gedachte als ook het 'belang van 

het kind' lijken aldus van Nederland te vergen dat zo min mogelijk minderjarigen in 

Nederland in voorlopige hechtenis worden geplaatst. Hoewel de Nederlandse wetgeving in 

beginsel conform de internationaalrechtelijke maatstaven lijkt te kunnen worden toegepast, 
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lijkt er op wetgevingsgebied toch winst te behalen te zijn om alternatieven meer op de 

voorgrond te plaatsen en voorlopige hechtenis bij minderjarigen echt tot het minimum te 

beperken. De  besproken aspecten van de Finse wetgeving kunnen Nederland daarbij mogelijk 

van dienst zijn. Daarnaast zou mogelijk ook winst behaald kunnen worden op het gebied van 

de rechtspraak indien uit nader onderzoek zou blijken dat Nederland iets zou kunnen leren 

van de omgangswijze van de Finse rechters met voorlopige hechtenis bij minderjarigen. 

 

6.2. Aanbevelingen 

 

Tot besluit van deze scriptie volgen een aantal aanbevelingen. De eerste aanbeveling betreft 

het doorvoeren van de voorgestelde wijzigingen inzake de moderniseringsoperatie van het 

Wetboek van Strafvordering. Dit betreft de mogelijkheid van voorlopige vrijheidsbeperking in 

plaats van voorlopige hechtenis en het herzien van de gronden voor voorlopige hechtenis 

zodat duidelijk is dat ook voorlopige vrijheidsbeperking afdoende kan zijn om de risico's die 

de gronden inhouden af te wenden, alsmede het (naar Fins voorbeeld) wettelijk vastleggen 

van het subsidiariteitsbeginsel. De tweede aanbeveling betreft het naar Fins voorbeeld 

verhogen van de leeftijdsgrens voor strafrechtelijke vervolgbaarheid en daarmee voorlopige 

hechtenis en het wettelijk vastleggen dat de leeftijd van het kind als uitzonderingsgrond voor 

voorlopige hechtenis heeft te gelden. Ten slotte zou het aanbeveling verdienen dat nader 

onderzoek wordt verricht naar de verschillen in rechtspraak op het gebied van voorlopige 

hechtenis bij minderjarigen in Nederland en Finland om erachter te komen of hier inzichten 

uit voortvloeien die Nederland mogelijk van dienst zouden kunnen zijn bij het terugdringen 

van het aantal minderjarigen in voorlopige hechtenis. 
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Bijlage I: interview
152

 

 
Naam geïnterviewde: Maricha Bakkes 

Functie: gedragswetenschapper, GZ-psycholoog 

E-mail: m.bakkes@teylingereind.nl 
 

1. Zijn er volgens u risico's verbonden aan voorlopige hechtenis in het kader van het 

schaden van de ontwikkeling van een kind? 

 

Maricha geeft al meteen aan dat er volgens haar een verschil is tussen kinderen. Voor 

sommige kinderen is vastzitten erg ingrijpend, voor anderen is het 'part of the deal'. Daarbij 

hebben veel kinderen al op civiele titel gesloten geplaatst gezeten voordat zij in voorlopige 

hechtenis terechtkomen. 

 

Sommige kinderen ervaren binnen een JJI meer rust dan in de (gesloten) jeugdzorg. Wanneer 

zij meer vrijheden hebben en daardoor 'de vrijheid voelen' kan dat voor onrust zorgen bij deze 

kinderen, waardoor de ontwikkeling juist daardoor meer in het gedrang komt bij deze 

kinderen. Daarbij is de vraag of kinderen puur door het in voorlopige hechtenis zitten 

stagneren; was hun ontwikkeling niet al in het gedrang? De tendens in Nederland is om het 

heel lang ambulant te proberen. Kinderen hebben dan al een hele geschiedenis van 

hulpverlening. Soms is de voorlopige hechtenis in die gevallen dus juist een time out, die rust 

geeft. 

 

Van belang is ook hoe de omgeving is waar de jongere uit kwam. Een jongere kan in die 

omgeving ook al veel faalervaringen hebben gehad, bijvoorbeeld op school en met 

hulpverlening. Het ligt eraan of een kind buiten wel naar school ging, hobby's en/of een 

bijbaantje had, etc. of zijn ontwikkeling door het niet meer hebben daarvan in de voorlopige 

hechtenis in het gedrang komt. 

 

Rechters lijken sneller geneigd te zijn tot schorsing, dus dan lijkt voorlopige hechtenis wel 

echt noodzakelijk wanneer het wordt toegepast. De vraag hierbij is ook wat het aanbod bij 

schorsing is. Wat is er ambulant mogelijk? Hoe snel kan dit gesorteerd worden? (Dit kan 

misschien in Finland wel sneller en makkelijker dan in Nederland). 

 

2. Zijn er volgens u risico's verbonden aan het samen plaatsen van jongeren van 18+ en 

18- gedurende de periode van de voorlopige hechtenis? 

 

Maricha geeft aan dat ze leeftijd meer als een cijfertje ziet. Je moet je aandacht richten op de 

vraag of kinderen bij elkaar aansluiten. Je moet kijken naar IQ verschillen en sociale of 

emotionele ontwikkeling. Dat is belangrijk. Iemand die  voor de wet volwassen is, kan 

geestelijk nog een kind zijn. 

 

Maricha geeft tevens aan dat de ASR- (adolescentenstrafrecht) groep een aparte groep is 

binnen Teylingereind en dat deze groep zijn eigen specifieke problemen heeft. 

 

                                                 
152

 Omdat de focus anders is komen te liggen tijdens het doen van het onderzoek, bevat dit interview eveneens 

punten die niet in de scriptie zijn verwerkt. 

mailto:m.bakkes@teylingereind.nl
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3. Zijn er volgens u risico's verbonden aan het feit dat het kind van de ouders is 

gescheiden gedurende de voorlopige hechtenis? 

 

Gezinsgericht werken blijft heel belangrijk omdat kinderen altijd loyaal zullen blijven aan hun 

ouders, en het aldus van belang is dat de band met de ouders (en waar nodig ook de 

opvoedcapaciteiten) wordt/worden verbeterd, in gevallen dat deze nog niet in orde zijn. Het is 

dus van belang om te blijven kijken waar de instelling kan helpen om de relatie tussen ouders 

en kind en de punten waarop dingen met ouders misgaan, waar nodig en waar het kan, te 

verbeteren. 

 

Kleine contacten zoals even bellen en even iets vragen aan de ouders door het kind zijn wel 

lastiger en minder vanzelfsprekend als een kind in voorlopige hechtenis (of detentie) zit. De 

impact van deze beperking is voor jongeren verschillend. 

 

Ongeacht de kwaliteit van de relatie blijven ouders toch vaak de belangrijkste steunpilaar voor 

kinderen.  Zeker vanwege loyaliteit, maar ook omdat bijvoorbeeld opeens blijkt dat 'die super 

vrienden' helemaal niet op bezoek komen. Bij allochtone gezinnen is er vaak een extra 

uitdaging. Het criminele gedrag van allochtone kinderen wordt door ouders in de thuissituatie 

vaak helemaal niet zo waargenomen. Vaak zijn het thuis juist zeer aangepaste, vriendelijke, 

keurige kinderen. Er is vaak weinig zicht op het criminele gedrag dat deze kinderen op straat 

vertonen en dus is het voor ouders vaak moeilijk te begrijpen dat juist hun kind in een JJI 

terecht komt. 

 

Soms kan de scheiding van ouders en kind juist ook goed zijn om te beseffen dat je elkaar 

mist en hoe belangrijk je voor elkaar bent. Soms komen ouders echter helemaal niet en bellen 

zij ook nooit. Tenslotte moeten we ons realiseren dat niet alle ouders een positieve invloed 

hebben op de ontwikkeling van hun kinderen. 

 

4. Zijn er volgens u risico's verbonden aan het feit dat het kind van de rest van zijn 

omgeving (overige familie, vrienden, school, hobby's etc.) is gescheiden gedurende de 

voorlopige hechtenis? 

 

Met betrekking tot het weg zijn uit de rest van de vertrouwde omgeving geeft Maricha aan dat 

het goed kan zijn om weg te zijn uit de negatieve peergroup. Teylingereind probeert wel de 

(goede) omgeving te blijven betrekken waar dit mogelijk is. Met school wordt geprobeerd 

aansluiting te vinden op wat de jongere deed. 

 

Hobby's hadden jongeren vaak al niet voor dat ze in de JJI kwamen. Als dat wel zo was, dan 

is het wel een gemis. 

 

Het belangrijkste criterium is: waar komt een jongen vandaan? Door de voorlopige hechtenis 

krijgt een kind mogelijk inzicht in de situatie en kan het besef ontstaan dat hij het anders wil. 

Een JJI kan reflectie bieden en last ervaren is soms goed. In een JJI zit een kind natuurlijk 

tussen criminele jongeren, maar tegelijkertijd wordt er gezamenlijk gewerkt aan 

gedragsverandering. 

 

5. Is er een risico dat voorlopige hechtenis een stigmatiserend effect op kinderen heeft? 
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Met betrekking tot stigmatisering geeft Maricha aan dat dit volgens haar te maken heeft met 

de basale schema’s van het kind zelf. Als het kind al een slecht zelfbeeld had (en al heel veel 

faalervaringen) dan verliest hij of zij niet door voorlopige hechtenis zijn of haar 

zelfvertrouwen, maar heeft hij of zij dit al ver daarvoor verloren. 

 

Er lijkt een verschil tussen kinderen die wel met politie in aanraking zijn gekomen en niet 

voor de reputatie van de kinderen. Dit heeft dus te maken met het in aanraking komen met 

politie en niet zo zeer met de voorlopige hechtenis. 

 

Vastgezeten hebben is bij school soms wel heel lastig. Kinderen kunnen bijvoorbeeld moeilijk 

aan een stage komen. 

 

Vastzitten kan dus wel bijdragen aan een stigma, maar het is te scherp om te zeggen dat het 

stigma dóór het vastzitten ontstaat. Vaak twijfelden kinderen al aan hun eigen kunnen. 

 

6. Maakt de termijn (langere duur) van de voorlopige hechtenis een verschil in het 

antwoord op bovenstaande vragen? 

 

Met betrekking tot de termijn van de voorlopige hechtenis geeft Maricha aan dat je dit ook 

van verschillende kanten kunt bekijken. Bij een kwetsbaar kind zal een langere termijn 

misschien meer schade toebrengen; een antisociaal kind kan juist meer tijd nodig hebben om 

te kunnen verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat de eerste periode vaak het heftigst is. 

 

In voorlopige hechtenis kunnen kinderen ook juist de kans krijgen te verbeteren in rust en 

zonder invloeden van buitenaf. Je kunt alleen de jongere zelf helpen verbeteren door hem 

handvatten te geven, maar hij moet het uiteindelijk zelf doen. De omgeving kun je niet (of 

nauwelijks) veranderen. De impact is vaak groter als de jongere weer snel weg is. Dan is er 

nog geen gewenning opgetreden. Hierin zit wel een verschil of het de eerste keer is dat de 

jongere vast zit, of dat hij vaker heeft gezeten (dan al gewenning). 

 

Ook hebben we het erover gehad hoe het zit met een voorlopige hechtenis van slechts 2 

weken. Gaat het dan nog om het belang van het kind of staat het belang van de samenleving 

(tijd om onderzoek rond te krijgen – wat is er nodig om de zaak rond te krijgen en veiligheid 

samenleving) dan voorop? In twee weken kun je het kind niet echt verbeteren. Wat wel 

gebeurt in Teylingereind is met de reclassering en ouders om de tafel gaan zitten en een plan 

maken voor een herintreding in de maatschappij op een veilige manier indien geschorst wordt 

of als de jongere meteen vrij komt doordat de tijd in voorlopige hechtenis doorgebracht wordt 

afgetrokken van de straf. 

 

Ten slotte hebben we het nog kort gehad over nachtdetentie. Het kind in nachtdetentie is vaak 

kwetsbaar voor wat andere jongeren in de JJI van hem willen. Het komt hierbij dus erg op de 

eigen kracht van de jongere aan. Er wordt goed gekeken naar de omgeving voordat 

nachtdetentie wordt overwogen en het wordt dan ook maar heel weinig toegepast. 
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Bijlage II: minimumleeftijden voor strafrechtelijke vervolgbaarheid in 

Europa 

 

MINIMUM AGES OF CRIMINAL RESPONSIBILITY IN EUROPE 

Albania. 

No person who is younger than 14 at the time he or she commits a criminal offence can be 

held “criminally responsible” for that offence. This age limit applies to more serious offences 

under the Criminal Code, those designated “crimes”. Children can be held responsible for 

“criminal contraventions” from the age of 16. Criminal contraventions are less serious 

offences designated as such under the Criminal Code. [Criminal Code, Article 12] 

Andorra. 

No person can be held liable for a criminal offence committed while they were under the age 

of 12. [Qualified Law on Juvenile Justice 1999, Article 3] 

Armenia. 

Persons aged 16 years or older may be held criminally liable for all crimes and children aged 

14 years or older may be held criminally liable for certain named offences. [Criminal Code, 

Article 24(1) and (2)] 

Austria. 

No person who was under the age of 14 at the time he or she committed an offence can be 

subject to punishment. A person aged 14 or 15 cannot be subject to criminal penalties where 

his or her misconduct is not “serious” and where the application of juvenile justice is not 

necessary to prevent young people from criminal acts. [Jugendgerichtsgesetz (Youth Court 

Act), Sections 1(1)-(2) and 4(2)] 

Azerbaijan. 

Children aged 16 years or older may be held criminally liable for all crimes and children aged 

14 years or older may be held criminally responsible for certain named offences. 

Administrative Commissions may consider the cases of all children younger than 14 years of 

age and impose disciplinary measures including detention within “special correctional 

schools”. [Criminal Code, Article 20(1) and (2) and Cipriani, Criminal Liability and the 

Minimum Age of Criminal Responsibility: A Global Perspective, 2009, p. 98] 

Belarus. 

Children can be held criminally responsible for all offences from the age of 16 and for a large 

number of specifically named offences from the age of 14. Though offences for which a lower 

minimum age of criminal responsibility applies are generally violent in nature, offences such 

as hooliganism and theft are also included. [Penal Code, Article 27] 

http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes
http://www.oijj.org/en/docs/general/qualified-law-on-juvenile-justice
http://www.jusline.at/Jugendgerichtsgesetz_(JGG).html
http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=336569
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Belgium. 

Children can be held criminally liable from the age of 12. [Loi relative à la protection de la 

jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifé infraction et à la 

réparation du dommage causé par ce fait, as per Cipriani, p. 191] 

Bosnia and Herzegovina. 

Persons under 14 years of age at the time an offence was committed cannot be held criminally 

liable. [Criminal Code, Article 8] 

Bulgaria. 

Persons under the age of 14 cannot be held criminally responsible, though they may be 

subject to educational measures where they have committed socially dangerous acts. A person 

aged 14 to 18 can only be held criminally liable if he or she was able to understand the nature 

and meaning of the act and manage their actions. [Criminal Code, Articles 31(2) and 32(1)-

(2)] 

Croatia. 

No person can be tried for an offence committed while under the age of 14, and any case 

involving a person under that age must be dealt with by the Centre for Social Welfare. 

[Juvenile Courts Act, Article 44; Criminal Code, Article 10] 

Cyprus. 

Children under the age of 14 cannot be held criminally responsible. [Criminal Code 

(Amendment) Law No. 1 8(I)/2006. As per UN Committee on the Rights of the Child, 

Concluding Observations on Cyprus' combined third and fourth reports] 

Czech Republic. 

No person who was under the age of 15 at the time he or she is alleged to have committed an 

offence can be held criminally liable. [Criminal Code, Provision 11] 

Denmark. 

No one can be held criminally responsible for an action committed while under the age of 15. 

This age was lowered to to 14 in July 2010, but subsequently raised to 15 in March 2012. 

[Criminal Code, Section 15. Please note, the Code has been amended since this translation 

was produced. UPR Submission of the National Council for Children.] 

Estonia. 

A child under the age of 14 at the time he or she allegedly committed a criminal act cannot be 

held criminally responsible. However, children aged seven or older who commit unlawful acts 

may be subject to sanctions under the Juvenile Sanctions Act, including committal to a 

“young offenders' institution”. [Criminal Code, Section 33; Juvenile Sanctions Act 1998, 

Sections 2 and 3(9)] 

http://www.iccnow.org/documents/criminal-code-of-bih.pdf
http://legislationline.org/documents/action/popup/id/8881/preview/
ttp://www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/Legislation__Juvenile-Courts-Act.pdf
http://www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/Legislation__Criminal-Code.pdf.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=121398
http://www.boerneraadet.dk/media/127852/Submission-to-the-UPR-of-Denmark-by-the-National-Council-for-Children.pdf
http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes
ttp://www.childsrights.org/html/site_fr/law_download.php?id=38
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Finland. 

Children under 15 years cannot be held criminally liable for any offence. Measures that can 

be applied to children under 15 are contained within the Child Welfare Act. The courts have 

the power to waive punishment of an offence committed by a person under 18 years of age, 

where “the act is deemed to be the result of his/her thoughtlessness or imprudence rather than 

his/her being heedless of the prohibitions and commands of the law” [Penal Code, Ch. 3, 

Section 4(1); Ch. 6, Section 12] 

France. 

Persons under the age of 18 “able to understand what they are doing” are criminally 

responsible for the felonies, misdemeanours or petty offences of which they have been found 

guilty, and may be subject to measures of protection, assistance, supervision and education 

according to the conditions laid down by specific legislation. There is no absolute minimum 

age set at which children become able to be held criminally responsible, but a child will 

usually be considered to have “discernment” between the ages of 8 and 10. 

Children aged 13 to 18 years can be criminally sentenced, including to prison terms and 

children aged 16 to 18 can in certain circumstances be subjected to adult sentences. [Criminal 

Code, Article 122-8; Ministry of Foreign and European Affairs, “Juvenile Justice in France” 

May 2008] 

Georgia. 

No person under the age of 14 at the time an alleged offence was committed can be held 

criminally responsible. The State lowered the minimum age to 12 in 2008, but has since 

reinstated it at 14.[Criminal Code, Article 80(1)] 

Germany. 

No one who was younger than 14 at the time an alleged offence was committed can be held 

criminally responsible. [Criminal Code, Section 19] Children aged 14 to 18 can be criminally 

liable where at the time of the offence, he or she was mature enough to see the injustice of the 

act and to act upon this knowledge. [Jugendgerichtsgesetz (Juvenile Courts Act), Sections 1 

and 3] 

Greece. 

Children between the ages of 8 and 13 cannot be held criminally liable for an offence, and can 

only be subject to educational or therapeutic measures for committing acts that would be 

criminal offences for an older person. Children aged 13 to 15 at the time of committing a 

criminal act may only be subject to reformatory or therapeutic measures, and a child aged 15 

to 18 may be sentenced to penalties including deprivation of liberty. [Criminal Code, Articles 

126 and 127] 

Hungary. 

People can be held criminally responsible for any offence committed from the age of 14, and 

from the age of 12 for homicide, voluntary manslaughter, battery, robbery and plundering, 

http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes/
http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes/
http://www.ambafrance-nz.org/IMG/pdf/VA_-_juvenile_justice.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/index.html
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provided that the child had the capacity to understand the nature and consequences of his or 

her act. [Criminal Code, Section 16] 

Iceland. 

No person can be punished for an offence committed whilst under the age of 15. [Penal Code, 

Article 14] 

Ireland. 

Persons under the age of 12 cannot generally be held liable for any criminal offence, but 

children aged 10 or 11 can be held criminally liable for murder, manslaughter, rape, rape 

under section 4 of the Criminal Law (Rape) (Amendment) Act 1990 or aggravated sexual 

assault. 

Where a child under the age of 14 years is charged with a criminal offence, no further 

proceedings can be taken without the consent of the Director of Public Prosecutions. 

[Children Act 2001, Section 52(1) and (2); Citizens Information Ireland] 

Italy. 

Children under the age of 14 cannot be held criminally liable for any offence and persons 

aged 14 to 17 (inclusive) can only be held criminally liable where they have been judged 

capable of forming the necessary criminal intent in relation to the specific offence. [Criminal 

Code, Articles 97 and 98] 

Latvia. 

A person cannot be held criminally liable for an offence allegedly committed while under the 

age of 14. [Criminal Code, Section 11] 

Liechtenstein. 

Persons under the age of 14 at the time an offence was committed cannot be held criminally 

liable. [Jugendgerichtsgesetz (Juvenile Court Act) 1998, Section 2(1) and (2)] 

Lithuania. 

Generally, a person can only be held responsible for a crime or misdemeanour if he or she has 

attained the age of 16. Persons aged 14 or older can be found guilty of a number of specific 

offences named under Article 13(2) of the Criminal Code. These offences include murder; 

serious impairment to health; rape; sexual harassment; theft; robbery; extortion of property; 

destruction of or damage to property; seizure of a firearm, ammunition, explosives or 

explosive materials; theft, racketeering or other illicit seizure of narcotic or psychotropic 

substances; damage to vehicles or roads and facilities thereof. [Criminal Code, Article 13(1) 

and (2)] 

Luxembourg. 

The Law on the Protection of Children (Loi du 10 Août 1992 relative à la protection de la 

jeunesse) provides that generally persons under 18 must be dealt with by the youth courts, 

http://www.academia.edu/4602286/Criminal_Code_of_Hungary_2012
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=190913
http://www.irishstatutebook.ie/pdf/2006/en.act.2006.0026.pdf
http://www.citizensinformation.ie/en/justice/children_and_young_offenders/children_and_the_criminal_justice_system_in_ireland.html
http://www.altalex.com/index.php?idnot=36653
http://www.altalex.com/index.php?idnot=36653
http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes
http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes
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where measures taken are aimed at protection, care, therapy and education. [Loi du 10 août 

1992 relative à la protection de la jeunesse, Articles 1 and 2] 

However, children can be directed to the adult courts and subject to adult penalties from the 

age of 16. Furthermore, the powers of the Youth Court are in some circumstances of a penal 

or correctional nature, including deprivation of liberty generally and solitary confinement of 

up to 10 days. There is no lower age limit for these measures. [Loi du 10 août 1992 relative à 

la protection de la jeunesse, Article 32 and Cipriani, Children's Rights and the Minimum Age 

of Criminal Responsibility: A Global Perspective, 2009, p. 212] 

Macedonia, Former Yugoslav Republic of. 

Criminal sanctions may not be applied to persons younger than fourteen years at the time they 

committed an offence. [Criminal Code, Article 71] 

Malta. 

Children under 14 cannot be held criminally responsible. [Criminal Code, Article 35(1) as 

amended in 2014] 

Moldova. 

Children can be held criminally liable for all offences committed from the age of 16 onwards 

and for certain named offences from the age of 14. [Criminal Code, Article 21(1) and (2)] 

Monaco. 

No person can be held criminally liable for an offence committed while under the age of 13. 

[CRC/C/28/Add.15, 17 July 2000, para. 37] 

Montenegro. 

No person can be subject to criminal sanctions for the commission of a criminal offence while 

under the age of 14. [Criminal Code, Article 80] 

Netherlands. 

Children can be held criminally liable for offences committed from the age of 12. [Wetboek 

van Stafrecht (Penal Code), Article 77a] 

Norway. 

No person can be punished for an offence committed while under the age of 15. [General 

Civil Penal Code, Section 46] 

Poland. 

Any person aged 17 or over is liable to be tried for any criminal offence under the Criminal 

Code. For offences specifically listed in Art. 10(2) children can be tried from the age of 15. 

[Penal Code, Art. 10] 

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1992/0070/a070.pdf
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1992/0070/a070.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=241273
http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes
http://legislationline.org/documents/action/popup/id/4168/preview
http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes
http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes
https://www.imolin.org/doc/amlid/Poland_Penal_Code1.pdf
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Portugal. 

Persons under the age of 16 cannot be held criminally liable. Persons aged between 12 and 16 

can be subject to penalties under the Guardianship and Education Law, which allows for the 

detention of children in closed educational centres. [Criminal Code, Article 19; Lei Tutelar 

Educativa 1999 (Guardianship and Education Law), Articles 1 and 4] 

Romania. 

No one under the age of 14 can be held criminally liable. A child aged 14 to 16 can only be 

held criminally liable where it can be proved that he or she had “discernment”. Children over 

the age of 16 are held criminally liable “within the framework of the system of sanctions 

applicable to minors”. [Criminal Code, Article 113(1)-(3)] 

Russian Federation. 

A child can be held criminally liable for any offence committed from the age of 16. A person 

aged 14 or older can be held criminally liable for a number of offences specifically listed in 

Article 20(2) of the Criminal Code. [Criminal Code, Article 20(1) and (2)] 

San Marino. 

No person under the age of 12 can be charged with a criminal offence. [Criminal Code, 

Article 10] 

Serbia. 

No person can be subjected to criminal sanctions for an offence committed while under the 

age of 14. [Law on Juvenile Criminal Offenders and Criminal Protection of Juveniles, Article 

2; Criminal Code, Article 4(3)] 

Slovakia. 

Any person under the age of 14 upon committing what would otherwise be a criminal offence 

may not be held criminally liable. No one may be held criminally liable for sexual abuse if he 

or she has not reached the age of 15. [Criminal Code, Section 22(1) and (2)] 

Slovenia. 

Children under the age of 14 cannot be sentenced to criminal penalties. Children under the 

age of 14 criminal responsibility can, however, be committed to juvenile institutions 

equivalent to those used for older children in conflict with the law. [Penal Code, Article 71; 

Filipcic, Katja, “Slovenia: Dealing with Juvenile Delinquents in Slovenia,” 75 International 

Review of Penal Law (Revue internationale de droit pénal) 493, 2004] 

Spain. 

No child can be held criminally responsible for an act committed while under the age of 14, 

but younger children who carry out what would otherwise be a criminal act can be subject to 

protection measures. [Organic Law 5/2000 of 12 January, on the criminal responsibility of 

minors, Articles1(1) and 3] 

ttp://legislationline.org/download/action/download/id/1697/file/0cc1acff8241216090943e97d5b4.htm/preview
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/34287694.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo5-2000.html
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Sweden. 

No person can be subjected to a criminal sanction for an offence committed while under the 

age of 15. [Criminal Code, Ch. 1, Section 6. Note, this legislation has been amended since this 

translation was produced.] 

Switzerland. 

No person can be subject to criminal penalties for acts committed while under the age of 10. 

[Loi fédérale régissant la condition pénaledes mineurs, 2003, Article 3(1)] 

Turkey. 

No child under the age of 12 on the day that an alleged offence was committed can be held 

criminally liable. No child between the ages of 12 and 14 (inclusive) when an offence is 

alleged to have been committed who did not “have the ability to perceive the legal meaning 

and consequences of the offence, or to control [his or her] actions” may be held criminally 

responsible. [Criminal Code, Article 31(1) and (2)] 

Ukraine. 

Generally, any person who commits a criminal offence from the age of 16, can be held 

criminally liable. Persons who have committed a number of specifically listed offences can be 

held criminally liable from the age of 14. These offences are largely violent in nature, but also 

include certain property offences. [Criminal Code, Article 22(1) and (2)] 

United Kingdom. 

England and Wales. 

Children can be held liable for criminal offences from the age of 10. [Children and Young 

Persons Act 1933, Section 50] 

Northern Ireland. 

No child under the age of 10 can be found guilty of a criminal offence. [Criminal Justice 

(Children) (Northern Ireland) Order 1998, Article 3] 

Scotland. 

No child under the age of eight can be found guilty of any criminal offence, but no person 

under the age of 12 may be prosecuted for an offence and a person aged 12 or older may not 

be prosecuted for an offence committed while under the age of 12.[Criminal Procedure 

(Scotland) Act, Sections 41 and 41A(1)-(2)] 

The gap between the minimum age of prosecution and the minimum age of criminal liability 

means that criminal offences committed between the age of 8 and 12 may be included on a 

child's criminal record, though a prosecution may not take place. As of July 2013, the Scottish 

Government said it “[would] consider calls for the minimum age of criminal responsibility to 

http://www.government.se/content/1/c6/02/77/77/cb79a8a3.pdf
http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2003/3990.pdf
http://legislationline.org/documents/action/popup/id/6872/preview
http://legislationline.org/documents/action/popup/id/16257/preview
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/23-24/12
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/23-24/12
http://www.legislation.gov.uk/nisi/1998/1504/article/45
http://www.legislation.gov.uk/nisi/1998/1504/article/45
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/46/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/46/contents
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increase”. [The Herald Scotland, “Dismay as reform fails to stop criminal records for 

children” 1 July 2013] 

(Bron: https://www.crin.org/en/home/ages/europe) 
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