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Voorwoord 

Voor u ligt de masterscriptie ‘Van A(fkomst) tot Z(itting)’, waarin het politie- en 

justitieoptreden binnen het Nederlandse jeugdstrafrecht ten aanzien van minderjarigen met 

een allochtone afkomst onderzocht is. Dit onderzoek is geschreven in het kader van de 

afronding van de master Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden. Met deze masterscriptie sluit 

ik een leuke en leerzame studie- en studententijd af, waar ik met veel plezier en voldoening 

op terugkijk. 

 

Tijdens de master Jeugdrecht kwam ik als februari-instromer direct in aanraking met de 

positie van minderjarigen in het jeugdstrafrecht. Door het vak ‘Jeugd- en straf(proces)recht’ 

is mijn interesse voor minderjarigen met een allochtone achtergrond binnen het 

jeugdstrafrecht in het bijzonder aangewakkerd. De kwetsbare positie van deze groep niet-

Nederlandse minderjarigen ten aanzien van de besluitvorming betreffende de voorlopige 

hechtenis in de praktijk is namelijk tijdens dit vak kort belicht. Onder meer door mijn stage bij 

de Raad voor de Kinderbescherming in ’s-Hertogenbosch en een interessante 

gedachtewisseling met kinderrechters van de rechtbank Zeeland-West Brabant is deze 

belangstelling vervolgens verder gegroeid. Naar aanleiding hiervan heb ik mij de vraag 

gesteld of minderjarigen met een allochtone achtergrond wegens hun etnische afkomst 

verschillen ondervinden ten opzichte van autochtone leeftijdsgenoten binnen het 

jeugdstrafrecht.  

 

Graag wil ik mijn scriptiebegeleider mr. drs. M. Jeltes ontzettend bedanken voor de fijne 

begeleiding en feedback tijdens het gehele afstudeertraject. Helaas kwam een 

dossieronderzoek, zoals in eerste instantie gepland, niet van de grond wegens het ontbreken 

van toestemming hiervoor van de rechterlijke macht, maar kon ik mede door haar 

enthousiasme en steun deze masterscriptie met plezier afronden. Dank hiervoor! Daarnaast 

wil ik uiteraard ook mijn ouders en broer bedanken voor hun support en betrokkenheid in de 

afgelopen studiejaren en in de afgelopen maanden in het bijzonder. Door het COVID-19 

virus moest ik onverhoopt mijn vaste studieplek in de universiteitsbibliotheek verlaten, maar 

werd gelukkig door hen met open armen ontvangen om op deze manier in mijn ouderlijk huis 

toch in zoveel mogelijk rust mijn masterscriptie te schrijven tijdens deze rumoerige tijd. 

 

Tot slot hoop ik dat deze masterscriptie kan bijdragen aan de positie van minderjarigen met 

een allochtone achtergrond in het jeugdstrafrecht. Ik wens u veel leesplezier! 

 

Heleen Schoenmakers 

Amsterdam, 20 mei 2020 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel  

Sinds de nota Criminaliteit in Relatie tot de Integratie van Etnische Minderheden 

(hierna: CRIEM) in 1997 is er aandacht voor criminaliteit door etnische 

minderheden.1 In Nederland staan minderheden in de jeugdstrafketen echter nog niet 

hoog op de beleidsagenda.2 Het Ministerie van Justitie en Veiligheid houdt 

herkomstgegevens niet systematisch bij.3 Hierdoor ontbreken tot op heden 

eenduidige cijfers over de etniciteit van minderjarigen die in aanraking komen met 

politie en justitie.4 Verschillende onderzoekers pleitten in De Volkskrant van 13 

september 2018 dan ook voor consequente registratie van de etniciteit van 

minderjarige arrestanten, verdachten en veroordeelden om op deze manier gericht 

beleid te kunnen maken.5  

 

Door het combineren van publicaties van verschillende overheidsinstellingen, blijkt uit 

onderzoek dat oververtegenwoordiging van minderjarigen met een allochtone 

achtergrond in de gehele jeugdstrafketen in het oog springt.6 Dit betekent dat 

minderjarigen die ten minste één ouder hebben die in het buitenland geboren is, 

vaker in aanmerking komen met politie en justitie in vergelijking met leeftijdsgenoten 

van autochtone afkomst.7 Vooral minderjarigen met een Antilliaanse, Arubaanse of 

Marokkaanse afkomst worden naar verhouding veel aangehouden voor strafbare 

feiten.8 Uit de meest recente Kinderrechtenmonitor van de Kinderombudsman bleek 

zelfs dat minderjarigen uit deze drie minderheidsgroepen vijf keer meer verdacht 

worden van strafbare delicten door politie en justitie dan minderjarigen van 

Nederlandse herkomst.9  

 

De oververtegenwoordiging van allochtone minderjarigen in de jeugdstrafketen kan 

verklaard worden doordat er bij deze minderheidsgroepen vaker dan bij autochtone 

                                                           
1
 Kromhout & van San 2003, p. 21. 

2
 Van den Brink 2018, p. 291. 

3
 Boon, van Dorp & de Boer 2018, p. 272. 

4
 Boon, van Dorp & de Boer 2018, p. 272. 

5
 Volkskrant 13 september 2018. 

6
 Boon, van Dorp & de Boer 2018, p. 268, 273-274. 

7
 Boon, van Dorp & de Boer 2018, p. 270; Kinderrechtenmonitor 2016, p. 91. 

8
 Kinderrechtenmonitor 2016, p. 81. 

9
 Kinderrechtenmonitor 2016, p. 81. 
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minderjarigen sprake is van een cumulatie van risicofactoren.10 Allereerst zijn er 

risicofactoren op het gebied van de wijdere sociale omgeving waarmee allochtone 

minderjarigen in aanraking komen. De sociaal-economische omstandigheden waarin 

een minderjarige opgroeit, kunnen immers bepalend zijn voor het ontstaan van 

delinquent gedrag.11  

 

Minderjarigen met een allochtone achtergrond groeien veelal op in 

achterstandswijken.12 Dit brengt met zich mee dat deze minderjarigen al van jongs af 

aan geconfronteerd worden met ongunstige situaties, die het risico op crimineel 

gedrag vergroten.13 Armoede en criminele subcultuur spelen een grote rol wat betreft 

criminogene factoren op het gebied van de wijdere sociale omgeving.14 In de 

achterstandswijken waar de allochtone minderjarigen opgroeien, is naast armoede 

en criminaliteit ook sprake van gebrekkig sociaal toezicht op minderjarigen. 

Bovendien hangen deze minderjarigen vaker op straat gezien het gebrek aan 

buitenschoolse activiteiten wegens onvoldoende financiële middelen.15 Uit onderzoek 

blijkt daarnaast dat bij een grote diversiteit van etniciteiten binnen de sociale 

omgeving, zoals in achterstandswijken, de kans op het plegen van delicten 

toeneemt.16 

 

Naast de leefomstandigheden als voorspeller van delinquent gedrag bij allochtone 

minderjarigen, spelen culturele factoren ook een rol.17 Over het algemeen staan 

allochtone minderjarigen positiever tegenover criminaliteit – en geweld in het 

bijzonder – dan autochtone minderjarigen.18 Bovendien scoren allochtone 

minderjarigen lager op zelfcontrole.19 Zowel de houding jegens criminaliteit als de 

lage zelfcontrole kunnen verklaard worden door de opvoeding, welke beïnvloed 

wordt door de culturele achtergrond.20 Daarnaast is er bij allochtone minderjarigen 

veelal sprake van culturele discontinuïteit tussen het gezin en school wegens 
                                                           
10

 Kromhout & van San 2003, p. 36. 
11

 Dekovic & Asscher 2016, p. 151. 
12

 Steketee, van der Gaag & Wolthuis 2016, p. 81. 
13

 Boon, van Dorp & de Boer 2018, p. 281. 
14

 Dekovic & Asscher 2016, p. 151. 
15

 Steketee, van der Gaag & Wolthuis 2016, p. 81. 
16

 Jennissen e.a., 2018, p. 106. 
17

 Steketee, van der Gaag & Wolthuis 2016, p. 83. 
18

 Steketee, van der Gaag & Wolthuis 2016, p. 74. 
19

 Steketee, van der Gaag & Wolthuis 2016, p. 74. 
20

 Steketee, van der Gaag & Wolthuis 2016, p. 75. 
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verschillende gehanteerde gedragsnormen.21 Bovendien zijn ouders uit etnische 

minderheidsgroepen er veelal van overtuigd wegens verschil in cultuur dat onderwijs 

de exclusieve verantwoordelijkheid van school is.22 De verschillende visies in de 

toelaatbaarheid van bepaald gedrag en de beperkte ondersteuningsmogelijkheden 

van ouders in schoolmotivatie werken een verstoorde schoolgang als belangrijke 

criminogene factor in de hand.23  

 

Opgemerkt dient te worden dat voorgenoemde risicofactoren niet uitputtend zijn en 

nauw samenhangen. Het slechte school-functioneren van minderjarigen met een 

allochtone achtergrond is bijvoorbeeld ook een gevolg van risicofactoren op het 

gebied van de wijdere sociale omgeving door de hoge mate van desorganisatie en 

criminaliteit op scholen in achterstandswijken.24 Bovendien spijbelen allochtone 

minderjarigen vaker dan autochtone minderjarigen.25 Zowel het gebrek aan 

schoolmotivatie, slechte leerprestaties door taal- en ontwikkelingsachterstanden bij 

allochtone minderjarigen als schooluitval worden als sterke voorspellers van 

jeugddelinquentie gekwalificeerd.26  

 

Naast voorgenoemde risicofactoren op het gebied van culturele omstandigheden en 

leefomstandigheden, kan de oververtegenwoordiging van allochtone minderjarigen in 

de jeugdstrafrechtketen naar alle waarschijnlijkheid ook verklaard worden door 

selectiviteit in beslissingen van politie en justitie.27 Er zijn sterke aanwijzingen dat 

minderjarigen met een allochtone achtergrond ongelijk worden behandeld in het 

jeugdstrafrecht in Nederland. Door deze ongelijke behandeling komen zij vaker en 

sneller in aanmerking met politie en justitie met alle gevolgen van dien.28  

 

De oververtegenwoordiging van allochtone minderjarigen vraagt wegens het 

ingrijpende karakter van het jeugdstrafrecht dan ook om bijzondere aandacht. In het 

licht van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (hierna: IVRK) is 

                                                           
21

 Kromhout & van San 2003, p. 35. 
22

 Kromhout & van San 2003, p. 114-115. 
23

 Kromhout & van San 2003, p. 35. 
24

 Steketee, van der Gaag & Wolthuis 2016, p. 75. 
25

 Steketee, van der Gaag & Wolthuis 2016, p. 75. 
26

 Nutiens & Brolet 2015, p. 179. 
27

 Boon, van Dorp & de Boer 2018, p. 281. 
28

 Boon, van Dorp & de Boer 2018, p. 281; Van den Brink 2018, p. 291. 
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het van belang dat alle minderjarigen dezelfde kansen en rechten hebben.29 Op 

grond van het non-discriminatiebeginsel overeenkomstig artikel 2 IVRK dienen 

minderjarigen namelijk behoed te worden voor ongelijke behandeling.30 Dit betekent 

dat gelijke bejegening tussen minderjarigen onderling en tussen minderjarigen en 

volwassenen gerespecteerd dient te worden.31 In het IVRK is expliciet neergelegd 

dat etnische afkomst als discriminatiegrond voor ongelijke behandeling van 

minderjarigen verboden is.32 Dit betekent met andere woorden dat minderjarigen met 

allochtone afkomst in het jeugdstrafrecht geen hinder op basis van hun etniciteit 

mogen ondervinden in het licht van het gelijkheidsbeginsel.33 Nederland is dan ook 

krachtens het non-discriminatie beginsel overeenkomstig artikel 2 IVRK verplicht om 

ongelijkheden in de jeugdstrafrechtketen aan te pakken.34  

 

In het geval van allochtone minderjarigen is deze internationale eis omtrent het 

gelijkheidsbeginsel des te belangrijker, omdat het gaat om een zeer kwetsbare groep 

minderjarigen. Allochtone minderjarigen kampen namelijk veelal met taal- en 

ontwikkelingsachterstanden, andere culturele achtergronden, lagere 

sociaaleconomische status en lagere schoolresultaten dan gemiddeld.35 De vraag 

rijst vanwege de kwetsbare positie van allochtone minderjarigen in de 

jeugdstrafketen of zij een ongelijke behandeling ondervinden als gevolg van hun 

etnische afkomst in vergelijking met autochtone leeftijdsgenoten. 

 

Met deze masterscriptie wordt derhalve gepoogd inzicht te verkrijgen in de 

verschillen van de benadering in de jeugdstrafrechtketen tussen allochtone 

minderjarigen en autochtone leeftijdsgenoten. Daarnaast is het doel van dit 

onderzoek om te bezien in hoeverre de Nederlandse praktijk in overeenstemming is 

met het internationale kader als het gaat om het jeugdstrafrecht ten aanzien van 

minderjarigen met een allochtone achtergrond. 

  

                                                           
29

 Art. 2 IVRK; Kinderrechtenmonitor 2016, p. 91. 
30

 Blaak e.a. 2012, p. 138. 
31

 Blaak e.a. 2012, p. 138. 
32

 Art. 2 IVRK. 
33

 Liefaard, Rap & Weijers 2010, p. 285. 
34

 Van den Brink 2018, p. 291; Mijnarends & Liefaard 2014, p. 86; art. 93 en 94 GW; zie ook: paragraaf 2.2.1. 
35

 Kromhout & van San 2003, p. 36, 88; zie ook: paragraaf 3.2.3.1. 
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1.2 Onderzoeksvraag en deelvragen  

De onderzoeksvraag die in deze masterscriptie op grond van het vorenstaande 

centraal staat, luidt:  

 

‘In hoeverre bestaan er verschillen als gevolg van etnische afkomst in de 

behandeling tussen minderjarigen met een allochtone achtergrond en autochtone 

leeftijdsgenoten binnen het jeugdstrafrecht en hoe verhouden deze verschillen zich 

tot internationale kinderrechten?’ 

 

Uit de onderzoeksvraag volgen theoretische vragen over het Nederlandse 

jeugdstrafrecht, de benadering van allochtone minderjarigen in het jeugdstrafrecht en 

de rol van politie en justitie daarin als actoren binnen het jeugdstrafrecht. Met justitie 

wordt in deze afstudeerscriptie het Openbaar Ministerie (hierna: OM), de rechtbank 

en haar jeugdstrafrechters bedoeld. Om antwoord te kunnen geven op de 

onderzoeksvraag, zullen de volgende deelvragen worden beantwoord: 

 

 Wat houdt het jeugdstrafrecht in en welke uitgangspunten dienen te gelden in 

het Nederlandse jeugdstrafrecht? 

 

 Welke verschillen bestaan er in het jeugdstrafrecht als gevolg van etnische 

afkomst tussen minderjarigen met een allochtone achtergrond en autochtone 

leeftijdsgenoten? 

 

 Wat is de rol van politie, het OM en jeugdstrafrechters in de verschillende 

benadering binnen het jeugdstrafrecht die minderjarigen met een allochtone 

afkomst ondervinden? 

 

 Hoe verhouden de verschillen in de benadering binnen het jeugdstrafrecht op 

grond van etnische afkomst van minderjarigen met een allochtone achtergrond 

zich tot internationale kinderrechten? 
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1.3 Het onderzoek  

In deze masterscriptie zal gebruik worden gemaakt van de theoretische 

onderzoeksmethode. De theoretische analyse van de verschillende benadering ten 

aanzien van allochtone minderjarigen in het jeugdstrafrecht zal voornamelijk bestaan 

uit een klassiek rechtswetenschappelijk onderzoek. Het rechtswetenschappelijk 

onderzoek zal zich beperken tot literatuur- en documentenonderzoek. Onder 

documentenonderzoek wordt een analyse van verschillende rechtsbronnen verstaan, 

waarbij gekeken zal worden naar relevante nationale en internationale wet- en 

regelgeving, en jurisprudentie.  

 

1.4 Leeswijzer 

Voor de hoofdstukindeling is aangesloten bij de deelvragen. Allereerst zullen in 

hoofdstuk 2 de grondslagen van het jeugdstrafrecht en de daarbij behorende 

uitgangspunten in internationaal perspectief besproken worden. Daarna zal in 

hoofdstuk 3 het politieoptreden ten aanzien van minderjarigen met een allochtone 

afkomst nader onder de loep worden genomen. Aansluitend wordt in hoofdstuk 4 het 

justitieoptreden jegens allochtone minderjarigen bekeken. Ten slotte zal worden 

afgesloten met een conclusie en de daarbij behorende aanbevelingen in hoofdstuk 5. 
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2. Het jeugdstrafrecht 

In dit hoofdstuk zullen het jeugdstrafrecht en de daarbij behorende internationale 

eisen toegelicht worden. Allereerst worden de grondslagen van het jeugdstrafrecht 

besproken (paragraaf 2.1). Vervolgens zal er bekeken worden welke uitgangspunten 

volgen uit de internationale wetgeving, waaraan het jeugdstrafrecht dient te voldoen 

(paragraaf 2.2). Tenslotte zal het hoofdstuk worden afgesloten met een 

deelconclusie (paragraaf 2.3). 

 

2.1 Grondslagen van het jeugdstrafrecht 

Het Nederlandse strafrecht kent sinds 1905 een apart jeugdstrafrecht.36 Dit 

sanctiestelsel bevat speciale procesregels, straffen en maatregelen voor 

minderjarigen en jongvolwassenen, die aansluiten bij hun ontwikkelingsfase en 

kwetsbare positie in de samenleving.37 Net als voor het commune strafrecht geldt dat 

het Nederlandse jeugdstrafrecht een schuldstrafrecht is.38 Dit betekent dat de schuld 

en verantwoordelijkheid van de verdachten centraal staan in de strafgrond. In het 

jeugdstrafrecht dient de rechtvaardiging om te straffen echter wel gevonden te 

worden in verminderde verantwoordelijkheid wegens ontwikkelingspsychologisch 

oogpunt ten aanzien van minderjarigen.39 Deze verminderde verantwoordelijkheid 

resulteert in lagere strafmaxima.40 Behalve de strafgronden zijn ook de strafdoelen 

van het jeugdstrafrecht merendeel hetzelfde als in het commune strafrecht.41 Door 

middel van het jeugdstrafrecht wordt er namelijk invulling gegeven aan vergelding, 

tegemoetkoming aan herstel jegens slachtoffers en het voorkomen van recidive.42 In 

het jeugdstrafrecht staan tevens resocialisatie en heropvoeding als strafdoelen 

centraal.43 

 

De heropvoeding houdt in dat vanuit de ontwikkelingspsychologie het streven bestaat 

om een pedagogische invulling te geven aan het strafrechtelijk ingrijpen.44 Het idee 

                                                           
36

 Uit Beijerse 2019, p. 15. 
37

 Bartels 2011, p. 5 en Janssen 2016, p. 184. 
38

 Weijers 2014, p. 43. 
39

 Weijers 2014, p. 43. 
40

 Weijers 2014, p. 45. 
41

 Liefaard & van den Brink 2014, p. 207. 
42

 Weijers 2014, p. 45. 
43

 Van der Linden, ten Siethoff & Zeijlstra-Rijpstra 2014, p. 118. 
44

 Art. 40 lid 1 IVRK; Weijers 2014, p. 44. 
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achter een apart jeugdstrafrecht is namelijk dat minderjarigen moeten kunnen leren 

van hun fouten.45 Het plegen van een delict wordt vanuit die visie gezien als 

symptoom van een verkeerde ontwikkeling.46 Minderjarigen zijn nog in ontwikkeling, 

waardoor opvoedkundig ingrijpen deze achterstand of scheefgroei in de ontwikkeling 

kan verhelpen.47 De straf dient daardoor een pedagogisch middel tot 

gedragsbeïnvloeding te zijn.48 Op het moment dat het leereffect van een straf 

ontbreekt, kan dit resulteren in een contraproductief effect op de ontwikkeling van de 

minderjarige.49 In een ideale situatie zou de strafrechtelijk reactie moeten bijdragen 

aan de ontwikkeling van de minderjarige.50 Om dat te bereiken dient het 

strafrechtelijke ingrijpen snel, doeltreffend en op maat te zijn.51  

 

In het jeugdstrafrecht wordt het pedagogische uitgangspunt veelal ingevuld met de 

term ‘het belang van het kind’.52 Dit betekent allereerst dat minderjarigen extra 

bescherming nodig hebben in het gehele strafproces.53 De beschermingsgedachte is 

van groot belang vanwege de psychologische ontwikkeling van minderjarigen op het 

gebied van cognitief, intellectueel en psychosociaal functioneren.54 Het 

beschermende karakter resulteert in een strafproces, waarbij de minderjarige zo min 

mogelijk schade wordt toegebracht.55 Deze bescherming is des te belangrijker 

wanneer het gaat om extra kwetsbare minderjarigen, zoals minderjarigen met een 

allochtone afkomst.56 

 

Naast het voorgenoemde schadebeginsel brengt het belang van het kind in het 

jeugdstrafprocesrecht met zich mee dat minderjarigen in het gehele proces moeten 

kunnen participeren.57 De eigen inbreng van minderjarigen op besluitvorming die hen 

                                                           
45

 Blaak e.a. 2012, p. 820. 
46

 Bartels 2008, p. 144. 
47

 Middelkoop & Schuyt 2018, p. 137. 
48

 Bartels 2011, p. 4. 
49

 Wolthuis 2005, p. 728; Rb. Roermond 22 december 2008, ECLI:NL:RBROE:2008:BG7851. 
50

 Mijnarends, Liefaard & Bruning 2013, p. 534. 
51

 Bruning 2015, p. 221. 
52

 Weijers 2014, p. 45. 
53

 Blaak e.a. 2012, p. 820. 
54

 Weijers 2014, p. 42-43. 
55

 Weijers 2014, p. 50. 
56

 Zie ook: paragraaf 1.1. 
57

 Weijers 2014, p. 50. 
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betreft, is heel belangrijk in het strafproces.58 Door de uitvoering van het 

participatierecht wordt namelijk de minderjarige als drager van rechten erkend.59 

Bovendien is de strafrechtelijke bejegening effectiever wanneer de minderjarige 

actief bereikt wordt.60 Participatie draagt tevens bij aan het zelfvertrouwen, 

eigenwaarde en bepaalde vaardigheden van minderjarigen, wat het ontwikkelen van 

autonomie en het opgroeien tot zelfstandige volwassenen bevordert.61 

 

2.2 Internationaal strafrechtelijk kader 

Op zowel nationaal als internationaal niveau bestaan er waarborgen ten aanzien van 

de voorgenoemde beschermings- en participatiegedachten voor minderjarigen in het 

jeugdstrafprocesrecht. De regels die hierover zijn vastgesteld op internationaal 

niveau door middel van verdragen, aanbevelingen en rechtspraak ten aanzien van 

minderjarigen in het strafrecht, vormen samen het internationaal kader. Het 

internationaal kader is van belang, omdat het Nederlandse jeugdstrafrecht hieraan 

moet voldoen.62 In deze paragraaf zullen daarom de internationale instrumenten – 

indien relevant voor deze masterscriptie – worden toegelicht in een niet-limitatieve 

opsomming. 

 

2.2.1 Het IVRK en het VN-Kinderrechtencomité 

Hoofdzakelijk vormt het IVRK het internationaal kader voor de 

jeugdstrafrechtspleging.63 Dit internationaal kader is belangrijk als het gaat om de 

nationale wet- en regelgeving, omdat Nederland dit kinderrechtenverdrag in 1995 

geratificeerd heeft.64 Dit betekent dat Nederland zicht verplicht heeft tot nakoming 

van dit internationale verdrag, waardoor het Nederlandse jeugdstrafrecht in lijn dient 

te zijn met de uitgangspunten van het IVRK.65 Nederland kan door zowel andere 

verdragspartijen als door het VN-Kinderrechtencomité aangesproken worden bij een 

schending van dit internationale verdrag.  

                                                           
58
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In het IVRK staan, naast algemene beginselen die voor alle minderjarigen gelden, 

ook specifieke uitgangspunten voor minderjarigen in het jeugdstrafrecht.66 De 

artikelen die het meest van belang zijn voor de toepassing van het jeugdstrafrecht 

zijn artikel 37 en 40 IVRK. Blijkens de Goedkeuringswet en de daarbij behorende 

memorie van toelichting – die de inwerkingtreding van het IVRK mogelijk maakte – 

komen beide wetsartikelen voor rechtstreekse toepassing in aanmerking.67 Door 

deze rechtstreekse werking kunnen deze rechten afgedwongen worden ten aanzien 

van de nationale overheid.68 Artikel 37 en 40 IVRK bevatten specifieke bepalingen 

over de totstandkoming van het jeugdstrafrechtsysteem en bevatten voorwaarden 

voor een eerlijk proces.69 Het recht van minderjarigen op een eerlijk proces bestaat 

niet enkel uit rechten die ook gelden voor volwassenen, maar vraagt ook om een 

speciale jeugdstrafrechtelijke bejegening in het belang van het kind.70 De normen 

voor een eerlijk proces en voorschriften omtrent vrijheidsbeneming in het 

jeugdstrafrecht zijn in zowel artikel 37 als 40 IVRK neergelegd, waardoor zij sterk met 

elkaar verbonden zijn.71 

 

Artikel 37 en 40 IVRK moeten bovendien in samenhang met de andere 

verdragsbepalingen gezien te worden. Het IVRK gaat namelijk uit van een holistische 

benadering.72 Dit holistische concept brengt mee dat elk recht afzonderlijk en alle 

rechten als geheel noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van de minderjarige.73 Het 

gelijkheidsbeginsel (artikel 2 IVRK), het belang van het kind (artikel 3 IVRK), het 

recht op leven en ontwikkeling (artikel 6 IVRK) en het recht op participatie (artikel 12 

IVRK) zijn als algemene beginselen zodoende van invloed op alle andere artikelen 

uit het IVRK.74 Bij de interpretatie van artikel 37 en 40 IVRK zijn deze leidende 

grondbeginselen uit het IVRK dan ook in het bijzonder van belang.75  
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Behalve de kernartikelen van het IVRK is General Comment no. 24 on children’s 

rights in the child justice system (hierna: General Comment no. 24) van het VN-

Kinderrechtencomité tevens van belang voor de interpretatie van de internationale 

eisen overeenkomstig artikel 37 en 40 IVRK.76 Dit commentaar van het VN-

Kinderrechtencomité is niet juridisch bindend, maar geldt als gezaghebbende 

leidraad.77 Het doel van het commentaar is de implementatie van beide artikelen te 

bevorderen op nationaal niveau en lidstaten te begeleiden om hun 

verdragsverplichtingen in te vullen.78 In dit General Comment worden handvatten 

geboden voor de uitleg, interpretatie en de daaruit voortvloeiend verplichtingen van 

het internationaal kinderrechtenverdrag.79  

 

Door General Comment no. 24 en de voorgenoemde artikelen uit het IVRK zijn er 

een aantal minimumregels neergelegd, waaraan de jeugdstrafrechtelijke bejegening 

in het belang van het kind moet voldoen. Allereerst moet het belang van het kind 

ingevolge artikel 3 IVRK een eerste overweging vormen bij alle besluiten die 

minderjarigen betreffen in het jeugdstrafrecht.80 Dit betekent dat er bijzondere 

aandacht voor minderjarigen moet zijn in het gehele jeugdstrafrecht wegens hun 

fysieke en psychische ontwikkeling, emotionele behoeften en 

opvoedingsbehoeften.81 

 

De bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van de minderjarige in het 

jeugdstrafrecht brengt met zich mee dat elke strafrechtelijke reactie de ontwikkeling 

van de minderjarige moet stimuleren.82 Dit kan worden bewerkstelligd door 

buitengerechtelijke afdoening of via de op te leggen straf.83 Deze buitengerechtelijke 

afdoening betekent dat er in het belang van het kind alternatieven beschikbaar zijn 

om een minderjarige niet via een strafrechtelijke procedure te vervolgen. Het 

jeugdstrafrecht dient namelijk het ultimum remedium te zijn volgens voorgenoemde 

internationale rechtsbronnen. Ultimum remedium betekent ‘het laatste of uiterste 
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redmiddel’.84 In het strafrecht wordt deze term gebruikt om het belang te 

onderstrepen om te bezien of er geen minder vergaand instrument is om een 

maatschappelijk probleem op te lossen in een ander rechtsgebied.85 Het strafrecht 

dient slechts ingezet te worden indien andere, minder ingrijpende middelen 

ontoereikend zijn.86 Met andere woorden betekent het ultimum remedium dat er 

terughoudend gebruik gemaakt moet worden van het strafrecht vanwege het 

vergaand ingrijpen op de meest fundamentele rechten van de individuele burger door 

het leed toevoegende karakter van het strafrecht.87 

 

Het terughoudende karakter van het jeugdstrafrecht betekent ook dat zaken van 

minderjarigen zoveel mogelijk afgedaan moeten worden zonder strafrechtelijke 

procedure.88 Het jeugdstrafrecht als ‘measure of a last resort’ brengt namelijk mee 

dat een buitengerechtelijke afdoening de voorkeur verdient boven het gebruik van 

het jeugdstrafrecht in het belang van de minderjarigen.89 Artikel 40 lid 3 sub b IVRK 

verplicht verdragsstaten om zoveel mogelijk zaken af te doen zonder gerechtelijke 

stappen bij minderjarigen. In het kader van deze diversion dient er indien mogelijk 

een uitgebreid aanbod van programma’s beschikbaar te zijn bij alle – inclusief 

ernstige – soorten strafbare feiten om minderjarigen buiten strafrechtelijke 

procedures te houden.90 Het is hiervoor echter wel noodzakelijk dat de minderjarige 

verdachte een bekentenis heeft afgelegd.91 Volgens het VN-Kinderrechtencomité is 

het cruciaal dat deze buitengerechtelijke afdoening de gehele procedure beschikbaar 

is om op deze manier elke vorm van vrijheidsbeneming terug te dringen.92 Bovendien 

draagt diversion bij aan positieve gevolgen in het belang van minderjarigen vanwege 

het voorkomen van stigmatisering en een uittreksel justitiële documentatie.93  

 

Indien een buitengerechtelijke afdoening niet voor de hand ligt ten aanzien van de 

minderjarige, dient er bovendien rekening gehouden te worden met het ultimum 
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remedium beginsel in enge zin. Deze benadering brengt met zich mee dat bij het 

vrijheidsbeneming als strafrechtelijk ingrijpen slechts gehanteerd mag worden ten 

aanzien van minderjarigen als uiterste maatregel aldus artikel 37 sub b IVRK. Dit 

betekent dat er minder ingrijpende alternatieven voor handen dienen te zijn om op 

deze manier vrijheidsbeneming onder minderjarigen terug te brengen.94 Indien 

vrijheidsbeneming noodzakelijk is, dient dit bovendien zo kort mogelijk te zijn.95 Het 

VN-Kinderrechtencomité benadrukt namelijk dat vrijheidsbeneming negatieve 

consequenties meebrengt voor de harmonieuze ontwikkeling van de minderjarige, 

wat niet in het belang van de minderjarige is.96 Het IVRK verbindt tevens de 

verplichting aan lidstaten om alternatieven voor vrijheidsbeneming voorhanden te 

hebben aldus artikel 40 lid 4 IVRK.97  

 

Bovendien moet het recht van het kind om gehoord te worden in elke fase van het 

strafproces in acht genomen worden op basis van artikel 12 en 40 IVRK.98 Het recht 

om gehoord te worden dient gezien te worden in het licht van het belang van het kind 

als onderdeel van het recht op een eerlijk proces en het recht om op een effectieve 

wijze te participeren in de strafrechtelijke procedure.99 Het is hierom noodzakelijk dat 

de minderjarige begrijpt wat er gebeurt in het gehele proces. Dit behoeft des te meer 

aandacht wanneer het gaat om allochtone minderjarigen, die veelal kampen met een 

taalachterstand.100 Voor het verwezenlijken van een eerlijk proces waar ook deze 

minderjarigen op een effectieve manier kunnen participeren overeenkomstig artikel 

12 IVRK, zijn daarom het recht op (juridische) bijstand en het recht op kosteloze 

bijstand van een tolk, zoals neergelegd in artikel 40 IVRK, van wezenlijk belang.101  

 

Het VN-Kinderrechtencomité benadrukt dat een dergelijke tolk in elk stadium van het 

strafproces taalbarrières uit de weg dient te nemen als de minderjarige de gebruikte 

taal niet verstaat of spreekt, waardoor effectieve participatie overeenkomstig artikel 
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12 IVRK in het belang van de minderjarige verwezenlijkt kan worden.102 Bovendien 

moet de tolk opgeleid en getraind zijn om met minderjarigen te werken.103 Deze 

opleidingseisen gelden ook voor degenen die aan minderjarigen de juridische of 

andere passende bijstand verlenen. De persoon die de bijstand verleent, dient 

namelijk voldoende kennis te hebben van de juridische aspecten van het 

jeugdstrafprocesrecht en een passende opleiding hierover te krijgen.104  

 

2.2.2 Beijing Rules en Tokyo Rules 

De waarborgen omtrent de extra bescherming die minderjarigen nodig hebben in het 

jeugdstrafrecht zijn niet alleen neergelegd in het IVRK en de bijbehorende General 

Comment no. 24. De internationale richtlijnen United Nations Standard Minimum 

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

Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (hierna: Tokyo Rules) 

geven eveneens invulling aan de verdragsverplichtingen, die voortvloeien uit artikel 

37 en 40 IVRK. Deze richtlijnen gelden als aanbevelingen van de Verenigde Naties 

(hierna: VN) aan de lidstaten en hebben daarmee geen juridisch bindende 

werking.105 Ondanks de niet-juridische werking, kunnen de Beijing Rules en de Tokyo 

Rules worden gebruikt voor de interpretatie van het IVRK.106 Bovendien zijn een 

aantal fundamentele beginselen van de Beijing Rules opgenomen in het IVRK.107  

 

De Beijing Rules bevatten bepalingen die gericht zijn op de gehele 

jeugdstrafrechtspleging. De richtlijn geeft aanwijzingen voor de bescherming van de 

rechten van het kind en de eerbiediging van de behoeften van minderjarigen in het 

jeugdstrafrecht.108 Het doel van de aanbeveling is het verschaffen van 

minimumregels voor de berechting van minderjarigen.109 De Tokyo Rules bevatten 

daarentegen enkel minimumregels betreffende alternatieve sancties. Bovendien 

gelden de bepalingen uit de Tokyo Rules – in tegenstelling tot de Beijing Rules – 
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voor zowel minderjarigen als volwassenen, die worden onderworpen aan berechting 

of tenuitvoerlegging van straffen.110 

 

In de Beijing Rules zijn er twee fundamentele uitgangspunten voor lidstaten 

neergelegd.111 Allereerst dient een apart jeugdstrafrecht het welzijn van de 

minderjarige te stimuleren volgens de richtlijn, waardoor lidstaten dienen te streven 

naar het verbeteren hiervan in het belang van het kind.112 Elke staat moet daarom 

een zo gunstig mogelijk klimaat creëren voor minderjarigen, waarin zij zich kunnen 

ontwikkelen en een positieve rol kunnen spelen in de samenleving.113 Daarnaast 

moet de strafrechtelijke reactie proportioneel zijn. Dit betekent volgens de richtlijn dat 

het strafrechtelijk ingrijpen in verhouding moet zijn met de ernst van het feit en de 

persoonlijke omstandigheden van de minderjarige.114 

 

Volgens de Beijing Rules staat diversion net als bij het IVRK voorop als het gaat om 

strafrechtelijk ingrijpen bij minderjarigen.115 Regel 11 van de richtlijn onderstreept dan 

ook de voordelen van buitengerechtelijke afdoening, zoals bescherming tegen 

stigmatisering in het belang van het kind. Het toepassen van deze 

buitengerechtelijke afdoening kan echter niet plaatsvinden zonder toestemming van 

de minderjarige, ouders en de daartoe bevoegde autoriteit.116 Het belang van de 

buitengerechtelijke afdoening is tevens neergelegd in de Tokyo Rules in regel 5.1. 

Hoewel de minderjarige moet instemmen met de alternatieve afdoening, is in de 

richtlijn wel neergelegd dat dit alternatief voorgelegd moet kunnen worden aan een 

rechter of andere bevoegde autoriteit. 117 

 

Net als artikel 37 IVRK, stellen de Beijing Rules bovendien dat vrijheidsbeneming van 

minderjarigen slechts als uiterste maatregel mag worden toegestaan voor de kortst 

mogelijke duur.118 Het belang van het kind is de leidraad bij de besluitvorming over 
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de vrijheidsberoving als ultimum remedium.119 Er wordt daarom in deze richtlijn pas 

gesproken van rechtvaardiging voor vrijheidsbenemende maatregelen, als het gaat 

om een ernstig strafbaar feit waarbij geweld jegens een ander is gebruikt of bij 

andere ernstige strafbare feiten waarbij er geen alternatieve straf beschikbaar is.120 

Overeenkomstig de Beijing Rules dienen er zo vroeg mogelijk in het proces 

alternatieven beschikbaar te zijn in plaats van vrijheidsbeneming voor 

minderjarigen.121  

 

Ook in de Tokyo Rules staat neergelegd dat er alternatieve sancties in een zo vroeg 

mogelijke fase van het strafproces beschikbaar moeten zijn om vrijheidsbeneming 

zoveel mogelijk te vermijden.122 Deze alternatieve sancties moeten in 

overeenstemming zijn met de aard en ernst van het feit, de persoon van de dader, 

strafdoelen en de rechten van slachtoffers.123 Tevens moet er volgens deze richtlijn 

uitgegaan worden van het principle of minimum intervention.124 

 

2.2.3 Het EVRM en het EHRM 

Waarborgen voor minderjarigen in het jeugdstrafrecht worden echter niet alleen 

gegarandeerd door de VN door middel van het IVRK en de daarbij behorende 

General Comment of richtlijnen, maar ook door het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: 

EVRM).125 Alle artikelen van het EVRM zijn immers van toepassing op minderjarigen, 

ondanks het ontbreken van bijzondere bepalingen voor hen in dit Europese 

verdrag.126 Het EVRM is namelijk van toepassing op iedereen, die onder de 

rechtsmacht van één van de verdragsstaten valt overeenkomstig artikel 1 EVRM. 

 

Het EVRM is een levend instrument, waarin brede bepalingen zijn opgenomen.127 Dit 

resulteert in een verdrag dat zich kan ontwikkelen om relevant te blijven in een 
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maatschappij, die aan verandering onderhevig is.128 Het IVRK kan worden 

geraadpleegd om de ruime bepalingen uit het EVRM te interpreteren als het gaat om 

kinderrechten.129 Dit gebeurt via het individuele klachtsysteem van het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM).130 Het behandelen van individuele 

zaken door het EHRM is namelijk een waardevol instrument om kinderrechten te 

verwezenlijken in Europa.131 Dit komt voort uit het feit dat het EHRM ook andere 

internationale instrumenten toepast bij de interpretatie van bepalingen uit het 

verdrag.132 Hierdoor kan aan overige internationaalrechtelijke regels en beginselen 

via de uitspraken van het EHRM doorwerking toegekend worden.133 Dit is van belang 

voor de versterking van de betekenis van kinderrechten in de rechtspraak.134 

 

In het EVRM zijn artikel 5 en 6 van belang voor het jeugdstrafrecht. Artikel 6 EVRM 

bevat ongeveer dezelfde bepalingen omtrent een eerlijke proces als artikel 40 

IVRK.135 Artikel 5 EVRM bevat daarentegen waarborgen omtrent vrijheidsbeneming, 

welke vergeleken kan worden met artikel 37 IVRK.136 

 

Het recht op een eerlijke proces ex artikel 6 EVRM bestaat volgens het EHRM ook uit 

het vereiste dat minderjarigen op een effectieve manier kunnen deelnemen aan het 

proces.137 Dit dient te gebeuren op een manier die volledig rekening houdt met de 

leeftijd en ontwikkeling van de minderjarige.138 Het is hiervoor niet nodig dat de 

minderjarige het strafproces tot in detail begrijpt, maar in het belang van het kind is 

het wel noodzakelijk algemene kennis van de aard van het proces en de inhoud van 

de straf te hebben.139 
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Het EVRM heeft vanwege het voorgenoemde belang van de minderjarige om de kern 

van het proces en inhoud te begrijpen in overeenstemming met het IVRK in artikel 6 

lid onder e EVRM het recht op tolkenbijstand neergelegd. Volgens het EHRM is het 

recht op een tolk van zo’n wezenlijk belang om effectief te kunnen deelnemen voor 

de minderjarige in het strafproces, dat dit recht ook geldt ten tijde van het 

voorbereidend onderzoek.140 Daarnaast heeft ook het EVRM het recht op 

rechtsbijstand opgenomen in artikel 6 lid 3 sub c. Het EHRM benadrukt in 

verscheidene zaken dat het recht op bijstand al aanvangt voor het eerste 

politieverhoor.141 Voor minderjarigen geldt zelfs dat degene die bijstand verleent ook 

tijdens het politieverhoor aanwezig mag zijn.142 

 

Bovendien heeft het EHRM in lijn met voorgenoemde internationale rechtsbronnen 

geoordeeld in verscheidene jurisprudentie dat vrijheidsbeneming van minderjarigen 

een uiterste middel is en voor de kortst mogelijke duur moet worden toegepast.143 

Het EHRM heeft zelfs bepaald dat er bij minderjarigen extra gewicht dient te worden 

toegekend aan het belang van het kind bij invrijheidsstelling.144 Om deze reden 

wegen eisen betreffende het ultimum remedium karakter zwaarder in het 

jeugdstrafrecht dan in het commune strafrecht.145 Dit brengt met zich mee dat 

vrijheidsbeneming bij minderjarigen door middel van concrete argumenten 

gemotiveerd dient te worden in het licht van proportionaliteit en noodzakelijkheid, 

waardoor alternatieven voor vrijheidsbeneming afgewogen moeten worden.146 

 

2.2.4 Europese richtlijnen 

Tot slot zijn er ook op Europees niveau standaarden ontwikkeld, die relevant zijn voor 

de beschermingswaarborgen ten aanzien van minderjarigen in het jeugdstrafrecht. 

Dit zijn de richtlijnen European Rules for Juvenile Offenders Subject to Sanctions and 

Measures (hierna: European Rules), de Guidelines on Child-Friendly Justice en de 
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richtlijn 2016/800 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of 

beklaagde zijn in een strafprocedure (hierna: EU Richtlijn 2016/800). Deze richtlijnen 

vormen een niet-juridisch instrument.147  

 

De geïmplementeerde EU Richtlijn 2016/800 is door het Europees Parlement en de 

Raad van de Europese Unie aangenomen om procedurele waarborgen vast te 

stellen om te verzekeren dat minderjarigen, die verdachten of beklaagden zijn in het 

jeugdstrafrecht, de inhoud of betekenis van het proces begrijpen en hun recht op een 

eerlijk proces kunnen uitoefenen.148 Met deze richtlijn worden ondersteunende en 

beschermende maatregelen voor minderjarigen ten tijde van het jeugdstrafrecht 

vastgelegd in het licht van hun speciale behoeften.149 Door de Wet tot wijziging van 

het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van 

Richtlijn 2016/800 wordt aan de EU Richtlijn 2016/800 uitvoering gegeven in 

Nederland sinds 1 juni 2019.150 

 

De Raad van Europa heeft de European Rules aangenomen om concrete regels 

uiteen te zetten met betrekking tot de opleggingen en tenuitvoerlegging van 

strafrechtelijke sancties ten aanzien van minderjarigen.151 Met de Guidelines on 

Child-Friendly Justice wordt de positie van de rechten van het kind voorafgaand aan, 

tijdens en na afloop van (strafrechtelijke) procedures neergelegd door de Raad van 

Europa.152 Het dient als praktisch hulpmiddel om bij te dragen aan het realiseren van 

een kindvriendelijk rechtssysteem, dat strookt met de specifieke behoeften van 

minderjarigen.153  

 

In de Europese richtlijnen is in vergelijking met de overige internationale 

instrumenten eveneens opgenomen dat vrijheidsbeneming bij minderjarigen enkel 

mag worden gebruikt als uiterste maatregel voor de kortst mogelijke duur. Dit is te 

vinden in regel 10 van de European Rules, regel 19 van de Guidelines on Child 

Friendly Justice en artikel 10 van de EU Richtlijn 2016/800. Volgens de bepalingen 
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uit de European Rules is het zelfs verplicht om speciale inspanningen te betrachten 

om vrijheidsbeneming te voorkomen.154 Het opleggen en uitvoeren van 

sanctiemaatregelen dienen namelijk in het belang van het kind te zijn.155 Dit betekent 

ook dat alle maatregelen en straffen zo kort mogelijk dienen te zijn overeenkomstig 

het principle of minimum intervention.156 

 

Wat betreft het recht om gehoord te worden in het kader van een eerlijk proces, is in 

de Guidelines on Child Friendly Justice benadrukt dat het gaat om een recht van de 

minderjarige en geen hoorplicht van de minderjarige.157 Bovendien dient het horen 

op een begrijpelijke wijze voor de minderjarige te geschieden.158 De jeugdstrafrechter 

dient zich ervan te vergewissen dat de minderjarige begrijpt wat hij verklaart en wat 

de gevolgen hiervan kunnen zijn.159 

 

2.3 Deelconclusie 

Het streven naar een pedagogische invulling van het strafrechtelijk ingrijpen in het 

jeugdstrafrecht komt voort uit de erkenning van de onvolwaardige en kwetsbare 

positie van de minderjarige vanuit de ontwikkelingspsychologie. Dit brengt enerzijds 

met zich mee dat minderjarigen extra bescherming behoeven in het jeugdstrafproces 

en anderzijds dat minderjarigen eigen inbreng dienen te hebben in het gehele 

strafproces.  

 

Verschillende internationale verdragen, richtlijnen en aanbevelingen hebben tot doel 

om deze kwetsbare rechtspositie van minderjarigen in het strafproces te verstevigen. 

Uit dit hoofdstuk kan in ieder geval geconcludeerd worden dat het internationale 

recht diverse wegen kent ten aanzien van de bescherming van minderjarigen in het 

strafproces. Het belang van het kind dient in het strafproces in ieder geval immer 

voorop te staan overeenkomstig artikel 3 IVRK. 
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Het belangrijkste uitgangspunt van het internationale strafrechtelijk kader voor 

minderjarigen is dat de grootst mogelijke terughoudendheid dient te worden betracht 

bij het gebruik van gerechtelijke afdoening en vrijheidsbeneming ten aanzien van 

minderjarigen. Bovendien dienen minderjarigen effectief te kunnen participeren in het 

strafproces op een manier die volledig rekening houdt met de leeftijd en ontwikkeling 

van de minderjarige. Dit brengt met zich mee dat minderjarigen recht hebben op een 

tolk en juridisch of andere passende bijstand in elke fase van het jeugdstrafproces. 

 

In het licht van het gelijkheidsbeginsel gelden deze internationale eisen in het 

jeugdstrafproces vanzelfsprekend ook voor minderjarigen met een allochtone 

afkomst. Voor allochtone minderjarigen is het zelfs cruciaal dat het recht op een 

eerlijk proces en participatie wordt gewaarborgd, omdat het gaat om een zeer 

kwetsbare groep. Allochtone minderjarigen hebben namelijk veelal te kampen met 

taal- en ontwikkelingsachterstanden, andere culturele achtergronden, lagere 

sociaaleconomische status, lagere schoolresultaten dan gemiddeld en een cumulatie 

van risicofactoren voor delinquent gedrag. Vanwege de kwetsbare positie van 

allochtone minderjarigen, is het van belang om in de volgende hoofdstukken te 

bezien of deze minderjarigen verschillen ondervinden ten aanzien van het politie- en 

justitieoptreden ten opzichte van autochtone leeftijdsgenoten en hoe zich dit verhoudt 

tot voorgenoemde internationale eisen. 
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3. Politieoptreden bij allochtone minderjarigen 

In dit hoofdstuk zal het politieoptreden ten aanzien van minderjarigen met een 

allochtone achtergrond nader bekeken worden. Daarnaast wordt bezien hoe dit 

politieoptreden zich verhoudt tot internationale kinderrechten. Het politieoptreden ten 

aanzien van allochtone minderjarigen zal zoveel mogelijk chronologisch behandeld 

worden. Allereerst worden daarom de aanhoudingen van allochtone minderjarigen 

door politie uiteengezet (paragraaf 3.1). Vervolgens zal de afdoening van 

jeugdstrafzaken door de politie ten aanzien van allochtone minderjarigen onder de 

loep worden genomen (paragraaf 3.2). Tenslotte zal het hoofdstuk worden afgesloten 

met een deelconclusie (paragraaf 3.3). 

 

3.1 Aanhouding door de politie 

Minderjarigen die een strafbaar feit plegen komen in contact met verscheidene 

instanties uit de jeugdstrafrechtketen. Meerdere organisaties hebben immers een rol 

in het jeugdstrafproces.160 Het jeugdstrafproces begint voor minderjarigen op het 

moment dat zij in aanraking komen met de politie.161 Dit contact vangt aan door 

surveillance van de politie op straat of door aangifte van burgers bij de politie van 

een strafbaar feit waarbij een minderjarige betrokken is.162  

 

3.1.1 Aanwezigheid politie 

Allochtone minderjarigen worden over het algemeen meer blootgesteld aan 

surveillance door politie op straat dan autochtone leeftijdsgenoten. Dit komt voort uit 

het feit dat minderjarigen met een allochtone achtergrond veelal in 

achterstandswijken leven.163 In deze wijken is vaak sprake van armoede en 

criminaliteit. Om deze buurten veiliger en leefbaarder te maken, is meer inzet van 

politie noodzakelijk dan in overige wijken.164 Dit betekent met andere woorden dat er 

meer wijkagenten in achterstandsbuurten surveilleren met het doel om de orde en 

veiligheid te handhaven door problemen in de buurt tijdig te signaleren.165 Hoewel 

niet alle delicten die worden gepleegd ter kennis van de politie komen, is de kans 
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groter voor allochtone minderjarigen om aangehouden te worden door de politie 

vanwege de verhoogde inzet van wijkagenten in achterstandsbuurten.166 

Minderjarigen met een allochtone afkomst stuiten daarom op een feitelijk hogere 

pakkans door politie dan autochtone minderjarigen. 

 

3.1.2 Etnisch profileren 

Minderjarigen met een allochtone achtergrond hebben bovendien een verhoogde 

kans om staande gehouden te worden vanwege etnisch profileren tijdens proactief 

politieoptreden. Etnisch profileren tijdens proactief politieoptreden betekent dat 

burgers staande gehouden worden op basis van hun etniciteit of nationaliteit op 

eigen initiatief van politieagenten zonder objectieve rechtvaardiging, omdat er nog 

geen sprake is van een misdrijf of overtreding.167 Uit onderzoek blijkt dat in meer dan 

de helft van de gevallen tijdens proactief politieoptreden burgers met een allochtone 

achtergrond staande worden gehouden.168 Met 56% van het totaal aantal staande 

houdingen tijdens proactief politieoptreden is het aandeel allochtone burgers 

oververtegenwoordigd.169  

 

De politie controleert tijdens deze proactieve controles voornamelijk jongens met een 

allochtone achtergrond.170 Vanwege het feit dat zij disproportioneel vaak aan controle 

van de politie onderhevig zijn, worden allochtone jongens ook onevenredig vaak als 

aandachtvestiging gezien.171 Dit brengt met zich mee dat er voor deze groep ook in 

de toekomst meer kans bestaat om te worden gecontroleerd zonder enige 

strafrechtelijke verdenking. Etnisch profileren door de politie wekt op deze manier 

selffulfilling prophecy in de hand.172 

 

De ongelijke behandeling tijdens proactieve handhaving van de politie brengt tevens 

met zich mee dat minderjarigen met een allochtone achtergrond twee keer zo vaak 
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aan identiteitscontrole worden onderworpen.173 Bovendien worden zij vier keer zo 

vaak gefouilleerd door de politie dan autochtone minderjarigen.174 Hoewel burgers 

met een allochtone achtergrond dus duidelijk een verhoogd risico hebben om met de 

politie in aanraking te komen, blijkt dat in 40% van de verdenkingen van de groep 

allochtone burgers sprake is een onterechte aanhouding door politie.175 Zichtbare 

etnische achtergrond en huidskleur worden kortom vaak gebruikt door politieagenten 

bij het genereren van verdenkingen zonder dat er sprake is van objectieve en 

redelijke rechtvaardiging.176  

 

3.1.3 Gerichte aanpak 

Bovendien blijkt in de praktijk dat burgers met een allochtone achtergrond niet alleen 

eerder in aanraking komen met de politie wegens hun etnische achtergrond of 

huidskleur, maar ook vanwege andere uiterlijke kenmerken.177 Grote sieraden, 

kostbare kleding en dure vervoersmiddelen vormen namelijk ook selectiecriteria voor 

politie om burgers staande te houden.178 In Rotterdam wordt sinds 2018 zelfs gebruik 

gemaakt van specifieke controles op het bezit van dure spullen door de politie.179 

Deze zogenaamde ‘patseraanpak’ is veelal gericht op minderjarigen die door middel 

van dure spullen willen laten zien dat zij over veel geld beschikken. De politie neemt 

deze spullen in beslag, wanneer de eigenaar niet kan verklaren hoe hij deze spullen 

kan bekostigen.180 Dit wekt namelijk bij de politie de indruk dat het vermogen om aan 

deze kostbare goederen te komen op een strafbare manier verkregen is.181 De 

gedachtegang achter deze afpakmethode is dat een specifieke groep minderjarigen 

veel waarde hecht aan dure spullen als statussymbool, maar meestal geen geld 

heeft om de spullen te betalen.182 Om deze dure spullen toch te kunnen bekostigen, 

kunnen minderjarigen in de criminaliteit verzeild raken.183 Door de patseraanpak 
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hoopt de politie minderjarigen aan te houden, die zich in het criminele milieu 

bevinden.184  

 

De patseraanpak leidt er toe dat voornamelijk allochtone minderjarigen gecontroleerd 

worden door de politie.185 Over het algemeen geldt namelijk dat vooral minderjarigen 

met een allochtone afkomst het belangrijk vinden om te pronken met dure spullen, 

waaronder merkkleding, designer horloges of scooters.186 Dit komt vermoedelijk voort 

uit het feit dat allochtone minderjarigen waarde hechten aan dure spullen vanwege 

de sociaaleconomische status die zij veelal binnen Nederland innemen.187 

Minderjarigen met een allochtone achtergrond ervaren namelijk een hoge mate van 

sociale exclusie in de maatschappij, waardoor dure spullen van belang zijn voor hen 

om aanzien te verkrijgen.188  

 

3.2 Afdoening door de politie 

De politie speelt niet alleen een belangrijke rol ten aanzien van minderjarigen als het 

gaat om de start van de jeugdstrafrechtketen, de politie kan ook het verdere verloop 

van het jeugdstrafproces beslissen.189 De politie heeft namelijk de mogelijkheid om 

de zaak af te doen door middel van het inzenden van het proces-verbaal 

minderjarige (hierna: PVM) aan het OM. Dit heeft als gevolg dat het OM mogelijk 

overgaat tot een justitiële afdoening, die nadelige effecten kan hebben voor de 

minderjarige verdachte wegens stigmatisering en justitiële documentatie.190 De politie 

kan ook bepalen om de zaak zelf af te doen door middel van het politiesepot in de 

vorm van een waarschuwing en registratie of in een voorwaardelijke vorm door 

middel van de Halt-afdoening.191 Deze voorwaardelijke afdoening houdt in dat de 

politie het PVM alsnog inzendt naar het OM, wanneer de Halt-straf door de 

minderjarige verdachte negatief is afgerond.192 
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3.2.1 Politiesepot  

Bij lichte delicten mag de politie gebruik maken van haar bevoegdheid tot het 

seponeren van de zaak.193 Het is aan de politie om aan de hand van de 

omstandigheden van het geval te beslissen wanneer het om een sepotwaardige 

‘bagatelzaak’ gaat.194 De leeftijd van de minderjarige verdachte, de gevolgen van het 

feit en het optreden van anderen zoals ouders zijn hiervoor van belang.195 De 

voorwaarde voor deze buitengerechtelijke afdoening van jeugdzaken is bovendien 

dat het gaat om een minder ernstig vergrijp dat gepleegd is door een minderjarige 

first offender.196 Dit laatste houdt in dat zaak enkel geseponeerd kan worden door de 

politie wanneer de verdachte voor de eerste keer in aanraking is gekomen met de 

politie.197 Wanneer de politie van mening is dat de zaak geseponeerd kan worden, 

krijgt de minderjarige door middel van een vermanend gesprek een waarschuwing 

van de politie.198 Voor de minderjarige verdachte betekent het politiesepot dat er 

geen PVM wordt opgemaakt. De politie registreert het strafbare feit daarentegen wel 

en brengt ouders van de minderjarige verdachte hiervan ook op de hoogte.199 

 

Uit onderzoek kan worden afgeleid dat voor zaken betreffende minderjarigen met 

een allochtone achtergrond veelal een PVM wordt opgemaakt.200 Dit betekent dat bij 

de meerderheid van deze minderjarigen de zaak niet geseponeerd wordt door de 

politie, omdat anders de noodzaak om een PVM op te maken ontbreekt.201 De 

percentages van de opgemaakte PVM’s bij allochtone minderjarigen liggen hoger 

dan voor minderjarigen met een autochtone afkomst. Voor geregistreerde 

minderjarigen met een autochtone achtergrond geldt dat 58.4% van de jongens en 

49.3% van de meisjes te maken krijgen met een PVM, dat wordt opgesteld door de 

politie.202 De cijfers voor allochtone minderjarigen liggen aanzienlijk hoger, omdat 

68.3% van de jongens en 56.4% van de meisjes niet te maken krijgt met een interne 
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afdoening door de politie door middel van een reprimande zonder PVM.203 Dit 

betekent dat zaken van allochtone minderjarigen minder vaak worden geseponeerd 

door de politie dan zaken van autochtone leeftijdsgenoten. 

 

Tot op heden heeft er geen onderzoek plaatsgevonden dat zich richt op de verklaring 

van dit verschil aan cijfers tussen minderjarigen met een allochtone achtergrond en 

autochtone leeftijdsgenoten als het gaat om het politiesepot. Het zou niet 

onwaarschijnlijk zijn als een verklaring voor het bovenstaande verschil gevonden kan 

worden in het type delicten dat allochtone minderjarigen veelal plegen.204 

Minderjarigen met een autochtone achtergrond worden namelijk vaker geregistreerd 

als verdachten van lichte vergrijpen zoals verkeersmisdrijven en vandalisme.205 Dat 

wil zeggen dat autochtone minderjarigen veelal verdacht worden van rijden onder 

invloed, vernieling en beschadiging.206 Allochtone minderjarigen worden daarentegen 

vaker dan minderjarigen met een autochtone achtergrond verdacht van (zwaardere) 

gewelds- of vermogensdelicten, zoals (winkel)diefstal en inbraak (met en zonder 

geweld), straatroof en bedreiging en/of stalking.207 Vanwege de aard en ernst van de 

gepleegde gewelds- of vermogensdelicten zou het kunnen dat allochtone 

minderjarigen minder snel in aanmerking komen voor een politiesepot. De 

voorwaarde voor het politiesepot is immers dat het gaat om een licht vergrijp met 

geringe gevolgen, waarbij er weinig schade of inbreuk op de rechtsorde is 

veroorzaakt.208 

 

 3.2.2 Halt 

De politie heeft naast het politiesepot ook zelf de mogelijk om de zaak onder 

voorwaarden af te doen door middel van een doorverwijzing naar Halt.209 Voor deze 

afdoening geldt dat first offenders in aanmerking komen als zij het strafbare feit 

bekennen en er duidelijk bewijs beschikbaar is.210 In het Besluit aanwijzing Halt-feiten 

is neergelegd dat een Halt-afdoening enkel bij bepaalde lichte vormen van strafbare 

                                                           
203

 Boon, van Dorp & de Boer 2018, p. 275. 
204

 Zie ook; Boon, van Dorp & de Boer 2018, p. 276. 
205

 CBS Statline 2020. 
206

 CBS Statline 2020. 
207

 CBS Statline 2020; Kinderrechtenmonitor 2016, p. 81. 
208

 Bruning, Liefaard & Vlaardingerbroek 2016, p. 605. 
209

 Janssen 2016, p. 210. 
210

 Bruning, Liefaard & Vlaardingerbroek 2016, p. 606. 



32 
 

feiten is toegestaan, waaronder minder ernstige gewelds- en vermogensdelicten.211 

De Halt-afdoening als voorwaardelijk politiesepot maakt het mogelijk dat minderjarige 

verdachten aan een project deelnemen bij deze lichte vergrijpen om op deze manier 

een inzending van het inmiddels opgemaakte PVM te voorkomen.212 Het is aan de 

minderjarige verdachte en eventueel diens ouders om te beslissen om het aanbod 

van de Halt-afdoening te accepteren of te weigeren. In het laatste geval zou een 

gerechtelijke strafvervolging kunnen plaatsvinden.213  

 

Uit onderzoek blijkt dat minderjarigen met een allochtone achtergrond net als bij het 

politiesepot minder kans hebben op de buitengerechtelijke Halt-afdoening dan 

autochtone minderjarigen.214 Voor autochtone minderjarigen geldt dat 53.5% van de 

jongens en 58.4% van de meisjes een verwijzing naar Halt krijgt. Dit ligt een stuk 

lager bij allochtone minderjarigen, waarbij slechts 31% van de jongens en 53.2% van 

de meisjes doorgestuurd wordt naar Halt.215 Voor een minderjarige jongen met een 

Marokkaanse afkomst geldt zelfs dat hij 3.7 keer minder kans heeft op een Halt-

afdoening dan een leeftijdsgenoot van autochtone afkomst.216  

 

Het kleinere percentage minderjarigen met een allochtone achtergrond ten opzichte 

van autochtone minderjarigen in de cijfers betreffende de Halt-afdoening kan net als 

bij het politiesepot verhelderd worden door de ernst van de gepleegde delicten, 

waarvan allochtone minderjarigen verdacht worden.217 Daarnaast kan de ongelijkheid 

verklaard worden door culturele en sociale verschillen. Voor een Halt straf is het 

namelijk noodzakelijk dat de minderjarige verdachte het strafbare feit bekent.218 Het 

bekennen van schuld brengt immers verantwoordelijkheid ten aanzien van de 

strafbare feiten voor de minderjarige met zich mee. Dit heeft als gevolg dat 

minderjarigen minder snel zullen recidiveren.219 
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Minderjarigen met een allochtone achtergrond zijn over het algemeen vaker 

ontkennende verdachten dan autochtone leeftijdsgenoten.220 Uit onderzoek volgt dat 

slechts 16% van de verdachten met een autochtone afkomst ontkent: verdachten van 

allochtone afkomst ontkennen in 24% van alle gevallen.221 Het percentage van 

ontkennende verdachten van Marokkaanse afkomst springt vooral in het oog met 

34%.222 Een verklarende factor hiervoor zou kunnen zijn dat minderjarigen met een 

allochtone achtergrond meer gevoelens van schaamte ervaren jegens hun sociale 

omgeving.223 Zij voelen vaak groepsdruk en zijn bang om in een negatief daglicht te 

komen staan binnen hechte gemeenschappen. Er heerst bij allochtone minderjarigen 

hierdoor angst om middels een bekentenis te falen tegenover hun sociale 

omgeving.224 

 

3.2.3 Proces-verbaal minderjarige 

Uit voorgaande cijfers betreffende het politiesepot en de Halt-afdoening blijkt dat 

allochtone minderjarigen minder kans hebben op een buitengerechtelijke afdoening 

door de politie. Dit betekent, zoals eerder vastgesteld, dat er voor 68.3% van de 

jongens en 56.4% van de meisjes met een allochtone achtergrond een PVM 

opgesteld wordt door de politie, dat wordt ingezonden aan het OM.225  

 

Vanwege het feit dat een gerechtelijke afdoening niet de voorkeur verdient, volgt een 

PVM wanneer er sprake is van een relatief ernstig delict of herhaald strafbaar 

gedrag.226 Het PVM bestaat uit noodzakelijke informatie afkomstig uit het 

politieonderzoek, zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens, gegevens over het delict 

inclusief de toedracht en schade hiervan, en de toepassing van dwangmiddelen.227 

Hierbij wordt ook gemotiveerd vastgelegd naar welke taal de voorkeur van de 

minderjarige verdachte uit gaat om te spreken tijdens het jeugdstrafproces.228 Er 
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horen bovendien eventuele getuigenverklaringen en verslagen van het politieverhoor 

van de verdachte in het PVM aanwezig te zijn.229  

 

Voorafgaand aan het eerste politieverhoor heeft de minderjarige verdachte recht op 

consultatiebijstand.230 Dit onderhoud met de advocaat duurt maximaal dertig minuten 

en kan eenmaal met dezelfde duur verlengd worden. De minderjarige krijgt hier de 

mogelijkheid om te overleggen met zijn advocaat voordat hij een verklaring aflegt aan 

de politie.231 Het recht op consultatie is een fundamenteel recht in het 

jeugdstrafproces, omdat de minderjarige verdachte tijdens deze consultatie 

geïnformeerd wordt over zijn rechten en bevoegdheden.232 Hierdoor is de 

minderjarige verdachte meer bewust van zijn rechtspositie. Dit gesprek is bovendien 

cruciaal om de minderjarige verdachte het precieze verloop van het proces te 

verduidelijken.233  

 

3.2.3.1 Taalproblematiek 

Voor minderjarigen met een allochtone achtergrond geldt dat culturele verschillen 

van invloed kunnen zijn op de consultatiebijstand, het politieverhoor en het daaruit 

voortvloeiende PVM.234 Dit is veelal gelegen in de gebrekkige taalbeheersing van 

deze minderjarigen.235 Hoewel cijfers tot op heden in Nederland ontbreken, blijkt uit 

verscheidene buitenlandse publicaties dat 50% tot 73,3% van de minderjarigen in het 

jeugdstrafrecht last ondervindt van een primaire dan wel secundaire taalstoornis.236 

In tegenstelling tot de primaire taalstoornis kan een secundaire taalstoornis ontstaan 

als gevolg van andere problemen, zoals meertaligheid of het aanleren van de 

Nederlandse taal op latere leeftijd bij allochtone minderjarigen.237 In de praktijk blijkt 

het echter lastig om de oorzaak van taalproblematiek te achterhalen, waardoor het 

aantal allochtone minderjarigen met een (secundaire) taalstoornis niet exact bekend 
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is. Gezien de oververtegenwoordiging van allochtone minderjarigen in de 

jeugdstrafrechtketen is de kans echter aannemelijk dat deze groep minderjarigen in 

veel gevallen te maken heeft met taalstoornissen.238 

 

De taalproblematiek brengt met zich mee dat allochtone minderjarigen moeite 

kunnen hebben met de uitleg over procedurele rechten tijdens de 

consultatiemogelijkheid. Dit betekent met andere woorden dat belangrijke rechten – 

zoals de cautie of het zwijgrecht – niet helder zijn voor een groot deel van de 

minderjarigen met een allochtone achtergrond voor aanvang van het 

politieverhoor.239 Dit kan belangrijke gevolgen hebben voor de verklaring van de 

minderjarige tijdens het verhoor, die in het PVM terecht komt. Een minderjarige 

verdachte met een allochtone achtergrond zal echter niet snel zelf aangeven dat hij 

problemen ondervindt met de communicatie.240 Het is bovendien voor professionals 

niet altijd eenvoudig om taalproblemen te diagnosticeren, omdat minderjarigen vaak 

manieren ontwikkelen om deze problemen te verbloemen.241 Door het tijdig 

herkennen van de taalproblemen van minderjarige verdachten door de advocaat kan 

voor minderjarigen, die de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn, een 

tolk ingeschakeld worden om cruciale informatie te vertalen.242 De vertaling van de 

tolk kost echter wel tijd, waardoor er minder gelegenheid voor de advocaat overblijft 

om de minderjarige tijdens de consultatiebijstand goed voor te bereiden op het eerste 

politieverhoor.243 

 

De politie speelt ook een belangrijke rol voorafgaand aan het eerste politieverhoor 

om de minderjarige met een allochtone achtergrond te informeren over zijn 

rechten.244 De politie heeft een informatiefolder over de rechtspositie van verdachten 

tijdens het verhoor beschikbaar, die in verscheidene talen vertaald is.245 Hoewel de 

brochure in twintig talen verkrijgbaar is, rijst de vraag of de brochure duidelijk genoeg 
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is voor minderjarigen.246 De informatiefolder is namelijk niet speciaal bedoeld voor 

minderjarigen, waardoor het juridisch jargon en de uitleg van de strafrechtelijke 

procedure moeilijk te begrijpen zijn voor allochtone minderjarigen met een 

gebrekkige taalbeheersing.247 

 

Naast taalproblemen voorafgaand aan het verhoor, lopen allochtone minderjarigen 

ook tegen belemmeringen aan wegens taalproblemen tijdens het verhoor. De 

verhorende verbalisant is verantwoordelijk om een tolk te regelen voor de 

minderjarige verdachte, die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst.248 De 

minderjarige met een allochtone achtergrond wordt dan met behulp van de tolk 

verhoord in de taal die hij begrijpt.249 Dit brengt met zich mee dat verklaringen in het 

Nederlands iets kunnen afwijken van de oorspronkelijke verklaring in de taal van de 

minderjarige verdachte. Verklaringen in een bepaalde taal kunnen namelijk 

nuanceringen bevatten die van invloed kunnen zijn op de vraag of de minderjarige 

verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan.250 Het wegvallen van deze 

subtiliteiten bij de vertaling in het Nederlands kan zijn doorwerking hebben in de 

beslissingen die in de gerechtelijke procedure op een later moment genomen moeten 

worden.251 

 

Behalve het recht op een tolk, heeft de minderjarige ook recht op bijstand van een 

raadsman tijdens het verhoor.252 De minderjarige verdachte mag van dit recht geen 

afstand doen, waardoor er extra bescherming wordt geboden aan de allochtone 

minderjarigen als het gaat om de kwetsbare positie waarin zij zich bevinden door de 

taalproblematiek.253 Het verhoor mag namelijk onderbroken worden door de 

advocaat met het doel om de verhorende verbalisant te wijzen op het feit dat de 

verdachte de vraag niet begrijpt.254 Voor een advocaat is het echter moeilijk in te 

schatten of de minderjarige de vraag begrijpt, omdat er geen vragen aan de 

minderjarige verdachte gesteld mogen worden door de advocaat tijdens het 
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verhoor.255 Het is dus voor de minderjarige van belang dat de verhorende 

politieambtenaar en zijn advocaat zelf goed in staat zijn om zijn begrip te 

beoordelen.256 In Nederland wordt er tijdens het politieverhoor nog geen gebruik 

gemaakt van taal- of communicatiedeskundigen, die gespecialiseerd zijn in 

forensische taalkunde om op deze manier kwetsbare verdachten – zoals allochtone 

minderjarigen – bij te staan door het signaleren van hun taalproblemen.257 Dit 

betekent dat wanneer de verhorende verbalisant en advocaat zich niet bewust zijn 

van de taalproblemen en een tolk hierdoor niet aanwezig is, het kan gebeuren dat 

delen van de verklaring van de minderjarige tijdens het verhoor verkeerd worden 

begrepen, ongeloofwaardig of niet helder zijn.258 Dit brengt met zich mee dat deze 

misinterpretatie in de verklaring van de verdachte opgenomen kan worden in het 

PVM van het verhoor, omdat het verslag zoveel mogelijk de eigen bewoordingen van 

de verdachte moet bevatten.259 Dit kan consequenties voor de afdoening van de 

zaak met zich meebrengen.  

 

3.3 Deelconclusie 

In dit hoofdstuk is het politieoptreden ten aanzien van allochtone minderjarigen nader 

bekeken. Samenvattend kan worden gesteld dat deze kwetsbare groep 

minderjarigen last heeft van een verhoogde pakkans in achterstandswijken en op 

basis van hun afkomst meer kans heeft op aanhouding door etnisch profileren van de 

politie. Wat betreft de rol van de politie hierin, moet geconcludeerd worden dat de 

politie een substantiële rol speelt in voorgenoemde belemmeringen, die de 

minderjarigen met een allochtone achtergrond ondervinden. Veel politiecontroles zijn 

namelijk gebaseerd op uiterlijke kenmerken van minderjarigen met een allochtone 

achtergrond en niet op strafrechtelijke gedragingen. Dit verhoudt zich op een 

onverenigbare wijze met het gelijkheidsbeginsel zoals neergelegd in artikel 2 IVRK.  

 

Daarnaast blijkt uit het onderliggend hoofdstuk dat allochtone minderjarigen minder 

kans hebben dan autochtone leeftijdsgenoten op een buitengerechtelijke afdoening 

in de vorm van het politiesepot of Halt-straf. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 
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de politie hier een rol in speelt. Verklaringen zijn namelijk veelal te vinden in de 

persoon van de verdachte zelf en de omstandigheden van het geval, zoals het 

ontkennen van het delict of de aard en ernst van het delict. Uit de internationale 

eisen volgt dat de buitengerechtelijke afdoening de voorkeur verdient wegens het 

ultimum remedium en stigmatiserende karakter van het jeugdstrafrecht. Het VN-

Kinderrechtencomité benadrukt tevens dat de buitengerechtelijke afdoening niet 

alleen bedoeld is voor lichte zaken, waardoor het zorgelijk is dat er veel allochtone 

minderjarigen wegens de aard en ernst van het delict in aanraking komen met een 

PVM. 

 

Bovendien is het verontrustend dat veel minderjarigen met een allochtone 

achtergrond te maken krijgen met een PVM wegens de taalproblemen van deze 

kwetsbare groep minderjarigen. De taalproblemen kunnen namelijk een belemmering 

vormen voor de minderjarigen, omdat verklaringen door de vertaling van de tolk aan 

verandering onderhevig zijn of misinterpretaties in het verslag van het verhoor terecht 

komen. Dit is niet in lijn met het recht op effectieve participatie overeenkomstig artikel 

12 IVRK. Bovendien loopt deze kwetsbare groep aan tegen onbekendheid van hun 

procedurele rechten tijdens het verhoor waardoor allochtone minderjarigen zich niet 

bewust zijn van hun rechtspositie. Het recht op een eerlijk proces – zoals neergelegd 

in artikel 40 IVRK en 6 EVRM – komt hierdoor in het geding. Dit is zeer onwenselijk, 

omdat de verklaringen van minderjarige verdachten in het PVM van groot belang zijn 

voor de beslissingen die in een later stadium door de officier van justitie of rechtbank 

genomen moeten worden. 
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4. Justitieoptreden bij allochtone minderjarigen 

In dit hoofdstuk zal het justitieoptreden ten aanzien van allochtone minderjarigen 

onder de loep worden genomen en wordt bekeken hoe zich dit verhoudt tot 

internationale kinderrechten. Met justitie wordt het OM, de rechtbank en haar 

jeugdstrafrechters bedoeld. Allereerst worden daarom de inverzekeringstelling en 

voorlopige hechtenis nader bekeken (paragraaf 4.1). Vervolgens zal de afdoening 

van jeugdstrafzaken door het OM besproken worden (paragraaf 4.2). Hierna zullen 

de behandeling ter zitting (paragraaf 4.3) en de straftoemeting aan de orde komen 

(paragraaf 4.4). Tenslotte zal het hoofdstuk worden afgesloten met een 

deelconclusie (paragraaf 4.5). 

 

4.1 Inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis 

Op grond van het ingezonden PVM besluit het OM of er sprake is van een wettig en 

overtuigend bewezen strafbaar feit gepleegd door de minderjarige verdachte.260 Het 

OM is namelijk verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van strafbare 

feiten.261 Doorgaans worden minderjarige verdachten na het ophouden voor 

onderzoek naar huis gezonden, omdat de politie dan voldoende informatie heeft om 

het PVM op te maken.262 Wanneer het echter in het belang van het vooronderzoek 

bij complexe strafbare feiten nodig is dat de minderjarige ter beschikking van justitie 

blijft, kan de hulpofficier van justitie het bevel afgeven dat de verdachte in 

verzekering wordt gesteld.263 De inverzekeringstelling duurt in principe maximaal drie 

dagen en kan bij dringende noodzakelijkheid eenmaal met maximaal drie dagen 

worden verlengd door de officier van justitie.264 Wanneer het nodig is wegens 

gegronde redenen dat de minderjarige verdachte na deze termijn langer wordt 

vastgehouden, kan de minderjarige in voorlopige hechtenis genomen worden.265 

Onder voorlopige hechtenis worden de inbewaringstelling, gevangenneming en 
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gevangenhouding verstaan.266 De voorlopige hechtenis wordt door de officier van 

justitie gevorderd bij de rechter-commissaris of rechtbank.267  

 

Tijdens de voorgeleiding en raadkamerzitting, waar de rechter-commissaris of 

raadkamer een besluit neemt over de tenuitvoerlegging van de inverzekeringstelling 

respectievelijk voorlopige hechtenis, lopen minderjarige verdachten met een 

allochtone achtergrond veelal tegen taalproblemen aan.268 De taalproblemen tijdens 

de voorgeleiding en raadkamerzitting zijn nagenoeg gelijk aan de belemmeringen 

tijdens het politieverhoor die minderjarige verdachten met een allochtone 

achtergrond ondervinden, waardoor hier slechts kort bij stilgestaan zal worden.269  

 

Bij de voorgeleiding en raadkamerzitting mag de minderjarige verdachte bijgestaan 

worden door zowel zijn advocaat als tolk.270 Door taal- en 

ontwikkelingsachterstanden bestaat de kans echter alsnog dat de minderjarige 

verdachte met een allochtone achtergrond niet goed op de hoogte is van zijn 

procedurele rechten tijdens deze besloten zittingen en er misverstanden ontstaan in 

de communicatie tussen de rechter-commissaris of raadkamer en de minderjarige 

verdachte.271 Bovendien is het mogelijk dat de tolk onbewust belangrijke nuances in 

de vertaling weglaat.272 Deze interactieproblemen kunnen doorwerken in het besluit 

van justitie betreffende de inverzekeringstelling en het voorarrest.273  

 

Uit onderzoek volgt daarnaast dat etniciteit een rol speelt in de beslissingen die 

worden gemaakt door justitie betreffende de inverzekeringstelling en voorlopige 

hechtenis. Minderjarige verdachten met een allochtone achtergrond hebben namelijk 

meer kans om in verzekering te worden gesteld dan minderjarige verdachten met 

een autochtone afkomst.274 De kans dat een minderjarige verdachte met een 

allochtone achtergrond wordt vastgehouden in de politiecel is zelfs 2,64 keer groter 
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dan de kans dat een minderjarige verdachte met een autochtone achtergrond langer 

wordt vastgehouden in belang van het vooronderzoek.275  

 

Bovendien blijkt volgens onderzoek een verband te bestaan tussen minderjarige 

verdachten met een allochtone achtergrond en de schorsingsbeslissing van de 

voorlopige hechtenis.276 Met de komst van de Wet tot wijziging van het Wetboek van 

Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van Richtlijn 2016/800 is in 

artikel 493 Sv neergelegd dat de voorlopige hechtenis voor de kortst mogelijke duur 

bevolen dient te worden.277 Het is daarom van belang dat de rechter-commissaris 

direct tijdens het opleggen van de voorlopige hechtenis of na verloop van tijd, 

beoordeelt of de tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis kan worden 

geschorst.278  

 

Minderjarige verdachten met een allochtone achtergrond hebben echter 0,45 keer 

minder kans op een schorsing van de inbewaringstelling dan minderjarige 

verdachten met een autochtone achtergrond.279 Dit betekent met andere woorden 

dat de kans dat de rechter-commissaris tot schorsing van de inbewaringstelling 

overgaat bij minderjarige verdachten met een allochtone achtergrond bijna tweemaal 

zo klein is dan bij autochtone leeftijdsgenoten.280 Op grond van de beschikbare 

gegevens van onderliggende onderzoeken kan geen verklaring gevonden worden 

voor het verschil betreffende de inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis tussen 

minderjarige verdachten met een allochtone achtergrond en leeftijdsgenoten met een 

autochtone achtergrond.281 

 

4.2 OM-afdoening 

Het OM is belast met het vervolgingsmonopolie, wat inhoudt dat het de taak heeft om 

verdachten te vervolgen.282 Vanwege het opportuniteitsbeginsel is het OM niet 
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verplicht om de minderjarige verdachte te vervolgen na het afronden van het 

opsporingsonderzoek.283 Wegens het opportuniteitsbeginsel zal de officier van justitie 

alleen overgaan tot vervolging als het openbaar belang dit vordert, waarbij ook 

rekening gehouden moet worden met het belang van bijvoorbeeld het slachtoffer.284 

Wanneer het OM besluit om de verdachte te vervolgen, wordt de minderjarige 

verdachte gedagvaard voor de jeugdstrafrechter.285  

 

Het OM kan ook besluiten om de jeugdstrafzaak te seponeren.286 De officier van 

justitie laat strafbare feiten bijvoorbeeld rusten als er onvoldoende bewijs ligt of als 

het om een gering feit gaat, waarbij er weinig schade of inbreuk op de rechtsorde is 

veroorzaakt.287 Het OM kan op deze manier de zaak afdoen door middel van een 

onvoorwaardelijk sepot of een voorwaardelijk sepot.288 Dit laatste houdt in dat de 

officier van justitie aan het besluit om niet te vervolgen voorwaarden kan verbinden 

gedurende een proeftijd.289 Bij een kaal sepot ondervindt de minderjarige verdachte 

geen enkele strafrechtelijke reactie van justitie.290  

 

Het OM heeft daarnaast nog de mogelijkheid om de jeugdstrafzaak via een transactie 

op een buitengerechtelijke wijze af te doen.291 Deze schikking bestaat uit 

voorwaarden ter voorkoming van een strafvervolging, zoals het ondergaan van een 

werk- of leerstraf, jeugdreclassering of een geldboete.292 Er volgt in dit geval wel een 

justitiële documentatie van de minderjarige verdachte.293 Deze OM-afdoening wordt 

meestal aangeboden in een Transactie Openbaar Ministerie (hierna: TOM) zitting.294 

De TOM-zitting zal echter niet specifiek aan de orde komen, omdat in de volgende 

paragraaf uitvoerig wordt ingegaan op de participatie van minderjarige verdachten 

met een allochtone achtergrond tijdens de behandeling ter zitting.295 De 
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strafbeschikking als buitengerechtelijke afdoening van het OM zal eveneens buiten 

beschouwing worden gelaten, omdat deze nog niet geldt voor misdrijven gepleegd 

door minderjarigen. 

 

Er zijn tot op heden geen aanwijzingen gevonden dat minderjarige verdachten met 

een allochtone achtergrond belemmeringen ondervinden in het sepotbeleid van het 

OM. Door middel van onderzoek is daarentegen wel vastgesteld dat de etniciteit van 

minderjarige verdachten invloed heeft op de keuze van de officier van justitie om de 

zaak buitengerechtelijk af te doen of voor de rechter te brengen. Minderjarige 

verdachten met een allochtone achtergrond hebben namelijk in de praktijk een 2,3 

keer grotere kans om voor de jeugdstrafrechter te worden gedagvaard door het OM 

dan autochtone leeftijdsgenoten.296 In dit percentage is bovendien al verwerkt dat 

allochtone minderjarigen veelal verdacht worden van zwaardere strafbare feiten dan 

autochtone minderjarigen.297 Dit betekent dat minderjarigen met een allochtone 

achtergrond ongeacht de zwaarte van het delict een kleinere kans hebben op een 

buitengerechtelijke afdoening.  

 

De ongelijkheid in de vervolgingsbeslissing van het OM voor minderjarige verdachten 

met een allochtone achtergrond ten opzichte van leeftijdsgenoten met een 

autochtone achtergrond kan mogelijk verklaard worden door het type delict.298 

Autochtone minderjarigen worden veelal verdacht van lichte delicten, zoals 

verkeersmisdrijven of vernielingen met materiële schade als gevolg.299 De 

mogelijkheid om gedagvaard te worden voor de minderjarige verdachte neemt af met 

de relatieve kans van 0,81 naargelang de materiële schade van het gepleegde feit 

groter is.300 Het OM zal om deze schade te herstellen eerder de jeugdstrafzaak 

afdoen door middel van een transactie in de vorm van een geldboete dan de 

minderjarige verdachte dagvaarden voor de jeugdstrafrechter.301 Allochtone 

minderjarigen worden daarentegen vaker verdacht van zwaardere gewelds- en 

vermogensdelicten, waardoor de bestraffing die daarop volgt hoger is.302 Dit betekent 
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voor minderjarige verdachten met een allochtone achtergrond dat zij minder in 

aanmerking komen voor een buitengerechtelijke afdoening van het OM en meer 

worden gedagvaard voor de jeugdstrafrechter.303 

 

De aard van het strafbare feit verklaart echter maar deels waarom minderjarige 

verdachten met een allochtone achtergrond meer kans hebben om vervolgd te 

worden door het OM.304 De communicatieproblemen die tussen minderjarige 

verdachten met een allochtone achtergrond en justitiële werkers optreden kunnen 

namelijk ook aan de verhoogde kans om voorgeleid te worden aan de 

jeugdstrafrechter ten grondslag liggen.305 De kans om gedagvaard te worden is voor 

minderjarige allochtonen zelfs 5,78 keer groter dan voor autochtone minderjarigen 

wanneer er interactieproblemen spelen.306  

 

Wanneer er sprake is van verstoorde communicatie tijdens het politieverhoor, wekt 

dit bij de officier van justitie tijdens het raadplegen van het verslag van het verhoor in 

het PVM het idee dat de minderjarige geen respect heeft voor justitiële 

autoriteiten.307 Het gebrek aan respect voor gezag wordt gezien als een voorspeller 

voor recidive in de toekomst, wat een contra-indicatie meebrengt voor een 

buitengerechtelijke afdoening.308 Daarnaast hebben de communicatieproblemen voor 

het OM als gevolg dat niet duidelijk is hoe het gedrag en de verklaring van de 

minderjarige verdachte ingeschat moeten worden, waardoor er een culturele afstand 

ontstaat tussen de officier van justitie en de minderjarige verdachte.309 Deze 

onbekendheid zorgt ervoor dat de officier van justitie geen grip heeft op de 

minderjarige verdachte en hierdoor de jeugdstrafzaak liever voorlegt aan de 

jeugdstrafrechter.310  
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4.3 Behandeling ter zitting 

Wanneer de officier van justitie overgaat tot vervolging, ontvangt de minderjarige 

verdachte een dagvaarding als oproep om ter zitting te verschijnen op de 

rechtbank.311 Deze oproep bevat tevens de tenlastelegging van het OM waarin 

neergelegd is waar de minderjarige van verdacht wordt.312 De dagvaarding dient 

schriftelijk vertaald te worden wanneer de minderjarige verdachte de Nederlandse 

taal niet of onvoldoende machtig is.313 Bovendien kan de minderjarige verdachte 

verzoeken om vertalingen te ontvangen van essentiële processtukken voorafgaand 

aan de zitting.314  

 

Uit de praktijk blijkt echter dat het onduidelijk is welke processtukken naast de 

dagvaarding aangemerkt kunnen worden als essentieel processtuk.315 Het verzoek 

tot het vertalen van verklaringen van de verdachte wordt in ieder geval veelal 

afgewezen door de officier van justitie of rechtbank vanwege de omvang en kosten 

hiervan.316 De minderjarige verdachte kan deze processtukken daarentegen meestal 

wel mondeling doornemen met zijn advocaat en tolk voorafgaand aan de zitting, 

waardoor in ieder geval de essentie van de inhoud helder is voor de allochtone 

minderjarige die de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig is.317  

 

Tijdens de gesloten behandeling ter zitting buigt de jeugdstrafrechter zich over de 

vraag of het strafbare feit wat aan de gedagvaarde minderjarige verdachte ten laste 

is gelegd, bewezen is.318 Gedurende de behandeling ter zitting heeft de minderjarige 

verdachte de kans om naast de verdediging van zijn advocaat ook zelf zijn verhaal 

actief naar voren te brengen tijdens het bespreken van de feiten en diens 

omstandigheden, en persoonlijke situatie.319 Bovendien krijgt de minderjarige 

verdachte het laatste woord tijdens de behandeling ter zitting.320 Om tijdens de zitting 

effectieve participatie te bewerkstelligen is het ook belangrijk dat de minderjarige 
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verdachte begrip heeft van de zitting. De jeugdstrafrechter dient daarom de 

procedure en rol van aanwezigen uit te leggen, juridisch jargon te vermijden en de 

het vonnis en de straf toe te lichten.321  

 

Allereerst kan worden vastgesteld dat minderjarige verdachten met een allochtone 

achtergrond belemmeringen ondervinden in het participeren tijdens de zitting wegens 

gebrekkige taalbeheersing.322 Minderjarige verdachten met een allochtone 

achtergrond antwoorden de jeugdstrafrechter namelijk veelal niet op een logische, 

chronologische wijze vanwege taalproblemen.323 De mogelijkheid bestaat zelfs dat 

cruciale details niet terugkomen in hun verhaal, waardoor er onvolkomenheden 

bestaan in de verklaring.324 Dit kan als gevolg hebben dat de minderjarige verdachte 

met een allochtone achtergrond ongeloofwaardig overkomt of verkeerd wordt 

begrepen door de jeugdstrafrechter wegens de onderliggende taalproblemen.325 

 

Wanneer de minderjarige verdachte met een allochtone achtergrond de Nederlandse 

taal niet of onvoldoende beheerst, dient de officier van justitie een tolk te regelen 

voor de minderjarige verdachte.326 Als pas bij de behandeling ter zitting duidelijk 

wordt dat de minderjarige verdachte de Nederlandse taal niet of onvoldoende 

spreekt, dient de rechtbank een onafhankelijke tolk op te roepen, zodat de zaak 

doorgang kan vinden.327 Door de vertaling van de verklaringen van de minderjarige 

verdachte ter zitting door de tolk kunnen deze echter wel aan verandering 

onderhevig zijn.328 Door het weglaten van bepaalde subtiliteiten in de vertaling van 

de verklaring kunnen er namelijk misinterpretaties tijdens de behandeling ter zitting 

ontstaan, wat vergaande gevolgen met zich mee kan brengen voor het 

beantwoorden van de schuldvraag door de jeugdstrafrechter.329  
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Daarnaast geldt voor minderjarige verdachten in het algemeen dat zij vaak niet alles 

begrijpen tijdens de behandeling ter zitting.330 Dit komt allereerst voort uit het feit dat 

jeugdrechters niet altijd of slechts summier uitleggen hoe de zitting er uit ziet en 

welke rol de andere aanwezigen tijdens de zitting hebben.331 Uit de praktijk blijkt dat 

jeugdstrafrechters veelal van mening zijn dat de advocaat van de minderjarige 

verdachte voorafgaand aan de zitting de minderjarige inlicht over het verloop van de 

zitting, maar dit is vanuit praktisch oogpunt niet altijd het geval.332  

 

Bovendien zijn minderjarige verdachten zich niet voortdurend bewust van wat er 

besproken wordt op de zitting door het taalgebruik en juridisch jargon van de 

jeugdstrafrechter.333 Het onbegrip over gang van zaken tijdens de zitting is des te 

zorgelijker in het licht van minderjarige verdachten met een allochtone achtergrond 

wegens de kwetsbare positie waarin zij zich al bevinden wegens taal- en 

ontwikkelingsachterstanden. Deze kwetsbaarheid brengt namelijk met zich mee dat 

allochtone minderjarigen meer moeite hebben met het begrijpen van informatie dan 

autochtone leeftijdsgenoten.334 Bovendien brengt het onbegrip een gevoel van 

uitsluiting en afwijzing voor allochtone minderjarigen met zich mee.335  

 

4.4 Rechterlijke beslissing en straftoemeting 

De jeugdstrafrechter oordeelt uiteindelijk over de voorgelegde jeugdstrafzaak.336 Na 

sluiting van de behandeling ter zitting spreekt de jeugdstrafrechter direct of binnen 

veertien dagen het vonnis uit. Hierin wordt besproken of het ten laste gelegde feit 

bewezen is en welke straf of maatregel moet worden opgelegd.337 Minderjarige 

verdachten begrijpen meestal wel oppervlakkig wat de uitspraak van de 

jeugdstrafrechter betekent, maar begrijpen dikwijls niet wat de straf of maatregel 

exact voor hen inhoudt door de geringe motivering van de rechterlijke beslissing.338 
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Dit onbegrip is zorgwekkend als het gaat om allochtone minderjarigen wegens de 

kwetsbare positie die zij al innemen door taal- en ontwikkelingsachterstanden. 

 

De minderjarige verdachte met een allochtone achtergrond die de Nederlandse taal 

niet of onvoldoende machtig is, heeft wel recht op vertaling van het vonnis. Wanneer 

de jeugdstrafrechter tijdens de zitting al een uitspraak doet, wordt deze door de tolk 

vertaald.339 Als de beslissing van de jeugdstrafrechter op een later moment volgt en 

de tolk daar niet bij aanwezig is, kan de minderjarige verdachte verzoeken om een 

afschrift van het vonnis in een voor hem begrijpelijke taal.340  

 

De jeugdstrafrechter kan beslissen in het vonnis om een sanctie op te leggen.341 De 

sancties uit het jeugdstrafrecht kunnen worden onderverdeeld in hoofdstraffen, 

bijkomende straffen en maatregelen.342 De hoofdstraffen bestaan uit jeugddetentie, 

taakstraf in de vorm van een leer- en/of werkstraf, en een geldboete.343 De 

maatregelen houden onder andere de plaatsing in een inrichting voor jeugdigen 

(hierna: PIJ), de maatregel betreffende het gedrag van de jeugdige (hierna: GBM), 

de vrijheidsbeperkende maatregel en overige op geld en goederen gerichte sancties 

in.344 Als programmaonderdeel van de GBM kan de Individuele Traject Begeleiding 

Criminaliteit in Relatie tot Integratie van Etnische Minderheden (hierna: ITB CRIEM) 

worden gevolgd, wat speciaal ontworpen is voor first offenders met een allochtone 

achtergrond.345 ITB CRIEM is de enige specifieke begeleidingsvorm, die is 

toegespitst op extra aandacht voor gebrekkige culturele integratie van allochtone 

minderjarigen in de samenleving.346 

 

Het belangrijkste verschil tussen de buitengerechtelijke afdoening en gerechtelijke 

afdoening is dat de jeugdstrafrechter vrijheidsbenemende of vrijheidsbeperkende 

sancties kan opleggen.347 Het jeugdstrafrecht kent de jeugddetentie en PIJ-
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maatregel als vrijheidsbenemende sancties voor minderjarige veroordeelden.348 Bij 

de straftoemeting in het Nederlandse jeugdstrafrecht is echter het uitgangspunt 

‘taakstraf, tenzij..’.349 Dit betekent dat het vertrekpunt taakstraf is en een meer 

ingrijpende straf of maatregel niet de voorkeur verdient.350 In de praktijk is 

daarentegen naar voren gekomen dat taakstraffen door allochtone minderjarigen niet 

altijd uitvoerbaar zijn in tegenstelling tot taakstraffen bij autochtone minderjarigen. 

Deze ongelijkheid ligt gelegen in het feit dat allochtone minderjarigen veelal kampen 

met een beperkte beheersing van de Nederlandse taal.351 Bij de tenuitvoerlegging 

van taakstraffen kan namelijk geen gebruik gemaakt worden van het recht op 

vertaling door een tolk.352  

 

Bovendien blijkt uit onderzoek dat minderjarige veroordeelden met een allochtone 

achtergrond sneller in aanmerking komen voor een vrijheidsbenemende sanctie dan 

autochtone leeftijdsgenoten.353 De kans dat minderjarige veroordeelden met een 

allochtone achtergrond gedetineerd worden, is namelijk 2,04 keer groter dan de kans 

dat de vrijheid van minderjarige veroordeelden met een autochtone achtergrond 

wordt ontnomen na het opmaken van het PVM door de politie.354 Wanneer mee 

wordt gerekend dat allochtone minderjarigen ook een grotere kans hebben op een 

PVM, is de kans zelfs uiteindelijk 6,6 keer groter voor minderjarigen met een 

allochtone achtergrond om in een justitiële jeugdinrichting terecht te komen dan 

autochtone leeftijdsgenoten.355 Voor minderjarigen met een Antilliaanse achtergrond 

is deze kans zelfs ruim 10,55 keer groter dan voor autochtone minderjarigen.356  

 

Daarnaast kan worden vastgesteld dat de vrijheidsbenemende sanctie voor 

minderjarige veroordeelden met een allochtone achtergrond beduidend langer duurt 

dan de vrijheidsbeneming van autochtone leeftijdsgenoten.357 Zo blijkt dat de 

jeugdstrafrechter gemiddeld 53 dagen langer jeugddetentie oplegt bij minderjarigen 
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met een allochtone achtergrond dan bij autochtone minderjarigen.358 Hierbij is de 

correctie voor de ernst en zwaarte van de jeugdstrafzaak al meegerekend.359  

 

Het gegeven dat minderjarigen met een allochtone achtergrond vaker en langer 

jeugddetentie opgelegd krijgen, kan wederom verklaard worden door 

communicatiemoeilijkheden tussen de jeugdstrafrechter en de minderjarige 

verdachte.360 Het verschil in straftoemeting tussen minderjarigen met een allochtone 

achtergrond en autochtone leeftijdsgenoten kan bovendien gezocht worden in de 

interactieproblemen die overige jeugdstrafrechtketenpartners ervaren in hun 

gesprekken met allochtone minderjarigen. Voorlichters en adviseurs bevinden 

allochtone minderjarigen door de moeizame interactie namelijk meestal meer 

schuldig aan vergelijkbaar delictgedrag dan leeftijdsgenoten met een autochtone 

achtergrond in hun voorlichtingsrapportages aan de rechtbank.361  

 

4.5 Deelconclusie 

In dit hoofdstuk is het justitieoptreden door het OM en de rechterlijke macht ten 

aanzien van allochtone minderjarigen onder de loep genomen. Allereerst kan 

vastgesteld worden dat deze kwetsbare minderjarigen gemiddeld langer in 

verzekering en in voorlopige hechtenis gesteld worden dan leeftijdsgenoten met een 

autochtone achtergrond. Hoewel nog geen heldere verklaring voor bovenstaand 

verschil tussen allochtone en autochtone minderjarigen bestaat, is duidelijk dat 

justitie een grote rol speelt bij de beslissingen rondom het vorderen, toewijzen en 

schorsen hiervan. Deze ongelijke behandeling bij de beslissingen betreffende 

allochtone minderjarigen is in strijd met het gelijkheidsbeginsel zoals neergelegd in 

artikel 2 IVRK. Het gegeven dat de rechtbank minder vaak tot schorsing overgaat bij 

allochtone verdachten staat bovendien op gespannen voet met artikel 37 onder b 

IVRK. Hierin is immers vastgelegd dat vrijheidsbeneming slechts voor de kortst 

mogelijke passende duur gehanteerd mag worden. 
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Verder blijkt dat allochtone minderjarigen minder kans hebben op een 

buitengerechtelijke afdoening van het OM dan autochtone leeftijdsgenoten wegens 

onder andere de aard van de delicten. Uit de Beijing Rules volgt echter dat de 

buitengerechtelijke afdoening in de gehele procedure de voorkeur verdient vanwege 

het stigmatiserende en ingrijpende karakter van het jeugdstrafrecht. Het VN-

Kinderrechtencomité benadrukt bovendien dat diversion mogelijk moet zijn voor alle 

soorten delicten. In het licht van artikel 40 IVRK is het dan ook zorgelijk dat 

minderjarige verdachten met een allochtone achtergrond meer kans hebben om 

gedagvaard te worden voor de jeugdstrafrechter wegens het type delict.  

 

Bovendien hebben de taalproblemen van de allochtone minderjarigen hun weerslag 

in de vervolgbeslissingen van het OM, de behandeling ter zitting en de daaruit 

voortvloeiende straftoemeting. Allochtone minderjarigen die de Nederlandse taal niet 

of onvoldoende spreken, worden bijvoorbeeld beperkt in hun verdediging wegens het 

ontbreken van schriftelijke vertalingen van alle processtukken vanwege weigering 

hiervan door het OM of rechtbank. Daarnaast hebben allochtone minderjarigen 

moeite om zich duidelijk te uiten tijdens de zitting en wordt niet het gehele proces 

begrepen door het taalgebruik en juridisch jargon van de jeugdstrafrechter. Het recht 

op een eerlijk proces zoals neergelegd in artikel 6 EVRM en het recht op effectieve 

participatie overeenkomstig artikel 12 IVRK komen op deze manier door toedoen van 

justitie in het geding. Deze effectieve deelname houdt namelijk volgens het EHRM 

meer in dan dat de minderjarige verdachte enkel aanwezig is. 

 

Tevens ondervinden minderjarigen met een allochtone achtergrond belemmeringen 

in de straftoemeting van de jeugdstrafrechter. Allochtone minderjarigen hebben 

namelijk meer kans om (langere tijd) gedetineerd te worden in een justitiële 

jeugdinrichting dan autochtone minderjarigen. Dit levert een schending op van artikel 

2 IVRK. Deze ongelijkheid is bovendien verontrustend in het licht van het ultimum 

remedium beginsel en het principle of minimum intervention overeenkomstig artikel 

37 en 40 IVRK. Er dient bovendien volgens het EHRM extra gewicht aan 

invrijheidsstelling toegekend te worden ten aanzien van minderjarigen wegens hun 

harmonieuze ontwikkeling. Dit geldt des te meer voor allochtone minderjarigen die 

veelal een kwetsbare positie innemen in het jeugdstrafrecht.  
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5. Conclusie  

In het onderhavige onderzoek is gepoogd inzicht te verkrijgen in de verschillen in de 

benadering tussen allochtone minderjarigen en autochtone leeftijdsgenoten binnen 

het jeugdstrafrecht. Aan de hand van de bevindingen en conclusies die daaruit naar 

voren zijn gekomen, is getracht tot beantwoording van de volgende onderzoeksvraag 

te komen: ‘In hoeverre bestaan er verschillen als gevolg van etnische afkomst in de 

behandeling tussen minderjarigen met een allochtone achtergrond en autochtone 

leeftijdsgenoten binnen het jeugdstrafrecht en hoe verhouden deze verschillen zich 

tot internationale kinderrechten?’ De beantwoording van de onderzoeksvraag valt 

uiteen in vier delen, namelijk de aanvang van het contact met politie, de 

buitengerechtelijke afdoening, vrijheidsbeneming en participatie. Het hoofdstuk zal 

worden afgesloten met een aantal aanbevelingen. 

 

Aanvang van het contact met politie 

Alles overziend moet geconcludeerd worden dat er verschillen op grond van etnische 

afkomst bestaan binnen het gehele jeugdstrafrecht tussen minderjarigen met een 

allochtone achtergrond en autochtone leeftijdsgenoten. Deze ongelijkheid vangt al 

aan vanaf de start van het jeugdstrafrecht. Allochtone minderjarigen komen namelijk 

eerder en vaker in contact met politie dan autochtone minderjarigen wegens een 

verhoogde pakkans in achterstandswijken, etnisch profileren en gerichte aanpak 

door de politie op basis van uiterlijke kenmerken. Het genereren van een 

strafrechtelijke verdenking ten tijde van proactief politieoptreden op basis van 

zichtbare etnische achtergrond en huidskleur is een schending van het verbod op 

discriminatie door de politie zoals neergelegd in artikel 2 IVRK. Minderjarigen met 

een allochtone achtergrond mogen immers geen ongelijke behandeling ondervinden 

op basis van hun etnische afkomst wegens het gelijkheidsbeginsel.  

 

Buitengerechtelijke afdoening  

Daarnaast kan gesteld worden dat minderjarigen met een allochtone achtergrond 

belemmeringen ervaren in de beslissingen van de politie en het OM omtrent de 

buitengerechtelijke afdoening ten opzichte van autochtone leeftijdsgenoten. 

Allochtone minderjarigen hebben namelijk minder kans op een politiesepot of Halt-

afdoening – wegens het veelal ontkennen van het delict of de aard en ernst van het 

strafbaar gepleegde feit – dan autochtone leeftijdsgenoten. Bovendien hebben 
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allochtone minderjarigen ongeacht de zwaarte van het delict meer kans om 

gedagvaard te worden voor de jeugdstrafrechter dan autochtone leeftijdsgenoten 

vanwege de verminderde kans op een OM-transactie, waardoor het verbod op 

discriminatie overeenkomstig artikel 2 IVRK geschonden wordt. Tevens is deze 

ongelijkheid in het licht van artikel 40 IVRK zorgelijk, omdat hierin de ambitie is 

neergelegd om zaken betreffende minderjarigen zoveel mogelijk zonder 

strafrechtelijke procedures af te doen. Wegens het ultimum remedium en 

stigmatiserende karakter van het jeugdstrafrecht voor minderjarigen, dienen volgens 

het VN-Kinderrechtencomité alle soorten strafbare feiten indien mogelijk in 

aanmerking te komen voor een buitengerechtelijke afdoening. Het OM dient echter 

naast het strafbare feit en de persoon van de minderjarige verdachte ook oog te 

hebben voor het slachtoffer en de maatschappij. Dit betekent dat de beslissingen van 

het OM om zaken bij allochtone minderjarigen niet zelf af te doen gerechtvaardigd 

kunnen worden, wanneer allochtone minderjarigen verdacht worden van ernstige 

strafbare feiten waarbij ook het belang van het slachtoffer en het publieke belang 

meespelen. Op basis van de onderhavige onderzoeken kan dan ook niet per definitie 

gesproken worden van een inbreuk op artikel 40 IVRK en General Comment no. 24.  

 

Bovendien onderstrepen de Beijing Rules en de Tokyo Rules het belang van 

diversion ten aanzien van minderjarigen wegens de bijzondere aandacht voor hun 

ontwikkeling. Een buitengerechtelijke afdoening bevordert namelijk de ontwikkeling 

van de minderjarige wegens bescherming van stigmatisering en het voorkomen van 

een justitiële documentatie. In overeenstemming met het belang van het kind 

conform artikel 3 IVRK zou daarom de buitengerechtelijke afdoening altijd de 

voorkeur verdienen boven het gebruik van het jeugdstrafrecht als measure of a last 

resort. Minderjarigen met een allochtone achtergrond komen echter veelal in 

aanraking met strafrechtelijke procedures, waardoor gesteld kan worden dat het 

belang van het kind ex artikel 3 IVRK geschonden wordt door de 

afdoeningsbeslissingen van de politie en het OM.  

 

Vrijheidsbeneming 

Tevens moet de conclusie getrokken worden dat minderjarigen met een allochtone 

achtergrond meer kans hebben om van hun vrijheid beroofd te worden dan 

autochtone leeftijdsgenoten. Allochtone minderjarigen worden namelijk vaker in 
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verzekering gesteld en langer in bewaring gehouden wegens de verkleinde kans op 

schorsing hiervan. Tot op heden ontbreekt een heldere verklaring hiervoor. Het 

gegeven dat etniciteit überhaupt weerslag heeft op deze vrijheidsbenemende 

beslissingen van het OM en de rechterlijke macht ten aanzien van allochtone 

minderjarigen, vormt een inbreuk op het non-discriminatiebeginsel overeenkomstig 

artikel 2 IVRK. Afkomst mag immers geen rol spelen in deze vergaande beslissingen 

van justitie. 

 

Bovendien krijgen minderjarigen met een allochtone achtergrond eerder 

jeugddetentie opgelegd door de jeugdstrafrechter, die zelfs gemiddeld 53 dagen 

langer duurt dan deze vrijheidsbenemende straf in de justitiële jeugdinrichting van 

autochtone leeftijdsgenoten. Hierbij is zelfs al rekening gehouden met de correctie 

van de ernst en zwaarte van het delict, waardoor ook hier artikel 2 IVRK geschonden 

wordt. Gelijke gevallen moeten tenslotte ook bij minderjarigen gelijk behandeld 

worden door de jeugdstrafrechter. 

 

Vrijheidsbeneming mag daarnaast volgens artikel 37 IVRK slechts gehanteerd 

worden als uiterste maatregel, waardoor minder ingrijpende alternatieven – zoals 

neergelegd in artikel 40 IVRK – de voorkeur verdienen. Indien vrijheidsbeneming 

noodzakelijk is, dient dit zo kort mogelijk te zijn. Het EHRM, de European Rules, 

Tokyo Rules en Beijing Rules onderstrepen het belang van het voorkomen van 

vrijheidsbeneming met het oog op het ultimum remedium beginsel en het principle of 

minimum intervention. Het gegeven dat de rechtbank minder vaak tot schorsing van 

de inbewaringstelling overgaat zonder rechtvaardiging hiervan en gemiddeld bijna 

twee maanden langer jeugddetentie oplegt bij allochtone minderjarigen – waarbij de 

ernst en zwaarte van het delict zelfs is meegerekend – dan bij autochtone 

leeftijdsgenoten, levert een schending op van artikel 37 IVRK. Er dient immers 

terughoudend gebruik gemaakt te worden van vrijheidsbeneming, waardoor dit 

onrechtvaardige verschil in duur tevens op gespannen voet staat met het principle of 

mimimum intervention overeenkomstig de Beijing Rules, Tokyo Rules en European 

Rules. Bovendien wordt het belang van het kind aldus artikel 3 IVRK van de 

minderjarige geschaad, omdat vrijheidsbeneming negatieve effecten heeft op de 

ontwikkeling van de minderjarigen volgens General Comment no. 24 en het EHRM. 
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Participatie 

Tenslotte volgt uit het onderhavige onderzoek naar het politie- en justitieoptreden ten 

aanzien van minderjarigen met een allochtone achtergrond dat deze kwetsbare 

groep minderjarigen moeite heeft met het effectief participeren in het gehele 

jeugdstrafproces. Allochtone minderjarigen hebben namelijk niet alleen veelal te 

kampen met andere culturele achtergronden, lagere sociaaleconomische status en 

een cumulatie van risicofactoren voor delinquent gedrag, maar ook met lagere 

schoolresultaten dan gemiddeld en taal- en ontwikkelingsachterstanden. Enerzijds 

vallen daarom de gediagnosticeerde communicatieproblemen in het jeugdstrafrecht 

op van allochtone minderjarigen, die de Nederlandse taal niet of onvoldoende 

machtig zijn. Deze minderjarigen hebben recht op vertaling door een tolk. In de 

praktijk blijkt echter dat verklaringen door de vertaling veelal aan verandering 

onderhevig zijn, waardoor er misinterpretaties ontstaan tussen de minderjarige en 

politie of justitie. Bovendien worden deze allochtone minderjarigen beperkt in hun 

verdediging, omdat niet alle processtukken schriftelijk worden vertaald voor aanvang 

van de jeugdstrafzitting wegens weigering hiervan door het OM of rechtbank. 

Anderzijds zijn er naar alle waarschijnlijkheid veel minderjarigen met een allochtone 

achtergrond die kampen met niet gediagnosticeerde secundaire taalstoornissen in 

het jeugdstrafrecht. Dit brengt met zich mee dat zij moeite hebben om zich duidelijk 

te maken bij politie of justitie, zich niet altijd bewust zijn van hun procedurele rechten 

en de gang van zaken niet altijd begrijpen wegens de summiere uitleg en het 

juridisch jargon door de jeugdstrafrechter tijdens de jeugdstrafzitting.  

 

Minderjarigen met een allochtone achtergrond hebben overeenkomstig artikel 12 

IVRK recht op effectieve participatie in alle zaken die de minderjarige aangaan. Dit is 

niet het geval wanneer er sprake is van het ontbreken van vertalingen van bepaalde 

processtukken of van miscommunicatie door het ontbreken van subtiliteiten in de 

vertaling van de verklaring van de minderjarige door de tolk. Verder is het voor 

effectieve participatie nodig dat de minderjarige begrijpt wat er gebeurt in het hele 

proces, waardoor ook het onbegrip over de gang van zaken en procedurele rechten 

een schending opleveren van artikel 12 IVRK. Dit brengt tevens met zich mee dat het 

recht op een eerlijk proces voor de minderjarige zoals neergelegd in artikel 6 EVRM 

en 40 IVRK in het geding komt. Effectieve deelname aan het strafproces is immers 

een voorwaarde voor het bewerkstelligen van een eerlijk proces van minderjarigen. 
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Bovendien dient er rekening gehouden te worden met het belang van het kind in 

beslissingen die minderjarigen betreffen in het jeugdstrafrecht. Zonder effectieve 

participatie van minderjarigen in deze besluitvorming, is het niet mogelijk om te 

bepalen welke beslissingen in het belang van het kind zijn. Het gebrek aan effectieve 

participatie van allochtone minderjarigen resulteert daarom in een schending van 

artikel 3 IVRK. 

 

Aanbevelingen 

Nederland dient de ongelijkheden in de jeugdstrafrechtketen ten aanzien van 

minderjarigen met een allochtone achtergrond op te heffen. Om dit te bewerkstelligen 

wordt allereerst aanbevolen om meer bewustwording te creëren omtrent de 

oververtegenwoordiging van allochtone minderjarigen in elke fase van het 

jeugdstrafrecht door dit thema op de politieke agenda te zetten. Het is noodzakelijk in 

het belang van deze minderjarigen om door middel van nader onderzoek eenduidige 

herkomstgegevens in elke fase van het jeugdstrafrecht vast te stellen. Door 

systematische cijfers betreffende etniciteit in het jeugdstrafrecht kan er beter bekeken 

worden waarom deze groep kwetsbare minderjarigen oververtegenwoordigd is in het 

jeugdstrafrecht en hoe dit voorkomen kan worden. Tevens kan er op deze manier 

gericht beleid gemaakt worden om gelijke bejegening tussen minderjarigen te 

realiseren in de afdoenings- en vervolgingsbeslissingen van politie en justitie. 

 

Daarnaast wordt geadviseerd aan het etnisch profileren en de gerichte aanpak ten 

tijde van het proactief politieoptreden nader aandacht te geven wegens de kans op 

willekeur en selecitiviteit ten aanzien van allochtone minderjarigen. De overheid kan 

dit voorkomen door de controlebevoegdheden van de politie nader te onderzoeken. 

Indien blijkt dat dit noodzakelijk is, dient de wetgever de beslissingsvrijheid bij 

proactief politieoptreden terug te dringen. Bovendien moet de politie zich meer 

bewust worden over de (schijn van) discriminatie die deze proactieve handelingen 

teweeg brengen. 

 

Tenslotte wordt aangeraden om meer erkenning te verwezenlijken van de 

taalproblemen bij allochtone minderjarigen en de gevolgen daarvan in het 

jeugdstrafrecht. Wegens het feit dat taalproblemen negatieve consequenties hebben 

voor de afdoenings- en vervolgingsbeslissingen van politie en justitie, dienen alle 
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professionals in het jeugdstrafrecht getraind te worden op het gebied van 

communicatie met kwetsbare minderjarigen. Om de effectieve participatie van 

allochtone minderjarigen te versterken, dient zelfs nagedacht te worden over de 

standaard aanwezigheid van een taal- of communicatiedeskundige – zoals een 

forensisch logopedist – tijdens het politieverhoor om taalproblemen op deze manier 

vroegtijdig te signaleren. Hierdoor kan in het vervolg van het jeugdstrafrecht 

daadwerkelijk rekening worden gehouden met de ontwikkeling, behoeften en 

kwetsbare positie van allochtone minderjarigen als het gaat om participatie. 
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