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Inleiding
Jeugdige verdachten en veroordeelden nemen een bijzondere
positie in binnen het strafrecht. Zij worden anders behandeld dan
volwassenen. Nederland heeft geen aparte strafwet voor
jeugdigen. In principe zijn de regels uit het commune strafrecht
van toepassing, maar sinds de invoering van de eerste
Strafrechtelijke Kinderwet in 1905 zijn er wel allerlei afwijkende
bepalingen voor jeugdigen in het Wetboek van Strafrecht en het
Wetboek van Strafvordering vastgelegd. In Titel II van het
Wetboek van Strafvordering (artikelen 486 tot en met 505) staat
onder andere vanaf welke leeftijd een kind vervolgd kan worden,
hoe het recht op rechtsbijstand van de minderjarige geregeld is,
dat er altijd gekeken moet worden of de voorlopige hechtenis van
een minderjarige geschorst kan worden, dat de minderjarige en
zijn ouders verplicht zijn om ter terechtzitting te verschijnen en
dat de zaak achter gesloten deuren moet worden behandeld. In
Titel VIIIA van het Wetboek van Strafrecht (artikelen 77a tot en
met 77hh) zijn aparte regels met betrekking tot het opleggen van
straffen aan jeugdigen vastgelegd. Zo kunnen jeugdigen
bijvoorbeeld een PIJ-maatregel (plaatsing in een inrichting voor
jeugdigen) of gedragsbeïnvloedende maatregel opgelegd krijgen.
Deze sancties kunnen niet aan volwassenen opgelegd worden.

Nederland bekeken. Dit wordt gedaan aan de hand van de
verschillende minimumleeftijdsgrenzen voor strafrechtelijke
aansprakelijkheid die door de jaren heen gehanteerd zijn en het
daaraan ten grondslag liggende kindbeeld. In het tweede artikel
wordt het in 2014 bij de Wet adolescentenstrafrecht ingevoerde
taakstrafverbod voor jeugdigen beoordeeld op basis van de
pedagogische grondslag van het jeugdstrafrecht. In het derde
artikel worden de bepalingen met betrekking tot vrijheidsbeneming van jeugdigen van de in mei 2016 aangenomen EUrichtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die
verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure onder de loep
genomen. Daarbij wordt gekeken wat de gevolgen van deze
bepalingen uit de richtlijn zullen zijn voor het Nederlandse
jeugdstrafrecht en de implementatie van andere kinderrechtenstandaarden, zoals het Internationaal Verdrag inzake de Rechten
van het Kind en allerlei aanvullende niet-bindende richtlijnen.
Tenslotte wordt de informatie uit deze drie artikelen in de
slotbespreking nader beschouwd en wordt er geconcludeerd wat
de bijzondere positie van de jeugdige in het strafrecht
rechtvaardigt en wat de gevolgen daarvan zijn voor de functies
van het jeugdstrafrecht in Nederland.

In dit themanummer staat de bijzondere positie van de jeugdige in
het strafrecht centraal. Aan de hand van drie artikelen wordt
gekeken wat de bijzondere positie van de jeugdige in het
strafrecht rechtvaardigt en wat de implicaties daarvan zijn voor de
functies van het jeugdstrafrecht in Nederland. In het eerste artikel
wordt de historische ontwikkeling van het jeugdstrafrecht in

Ik hoop u met deze bijdrage een goed beeld te kunnen geven van
de bijzondere positie van de jeugdige in het strafrecht in
Nederland.
Mr. I.B. van Angeren
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De historische ontwikkeling van het
jeugdstrafrecht in Nederland
De minimumleeftijdsgrens voor strafrechtelijke aansprakelijkheid en het daaraan ten grondslag
liggende kindbeeld
Inleiding
Op grond van artikel 40 lid 3 van het bijna universeel
geratificeerde1 Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het
Kind (IVRK) zijn de lidstaten verplicht om een minimumleeftijd
voor strafrechtelijke aansprakelijkheid in te stellen. Vanaf 1965 is
de Nederlandse grens voor strafrechtelijke aansprakelijkheid
twaalf jaar.2 In General Comment No. 10 (2007) stelde het VNKinderrechtencomité dat in verband met de emotionele, mentale
en intellectuele ontwikkelingen van het kind de minimumleeftijd
ten minste twaalf jaar moet zijn, maar dat een hogere leeftijd
zoals veertien of zestien jaar nog meer voorkeur heeft. Dat zou
immers leiden tot een nog betere implementatie van artikel 40 lid
3 sub b IVRK, waarin staat dat gestreefd moet worden naar
buitengerechtelijke afdoening. 3 In 2009 raadde de voormalig
Commissaris voor de Raad voor de Mensenrechten van Europa,
Thomas Hammarberg, Nederland aan om de minimumleeftijdsgrens voor strafrechtelijke aansprakelijkheid te verhogen
naar het Europese gemiddelde van veertien of vijftien jaar.4 De
minister van justitie heeft daarop gereageerd dat verhogen van de
leeftijdsgrens niet nodig zou zijn, omdat de rechter bij het bepalen
van zijn straf al rekening moet houden met de leeftijd van de
minderjarige. 5 Door het recente voorstel van de Taskforce
Beleidsalternatieven Veiligheid en Justitie om de minimumleeftijdsgrens naar veertien of zestien jaar te verhogen, is de
discussie toch opnieuw aangewakkerd.6

Strafrechtelijke Kinderwet de leeftijdsgrens af te schaffen en bij
de wet van 1965 weer in te voeren en op twaalf jaar vast te
stellen. Ook worden de rapporten van Commissie Overwater en
Commissie Anneveldt hierbij betrokken en wordt recent
wetenschappelijk onderzoek aangehaald. Ten slotte wordt
geconcludeerd of de huidige minimumleeftijdsgrens gewijzigd
dient te worden.
De historische ontwikkelingen
1886 – 1905: Wetboek van Strafrecht
Van de periode vóór 1810 is weinig bekend over het
jeugdstrafrecht. We weten slechts dat in ons oud-vaderlandsrecht
de minimumleeftijdsgrens varieerde van tien tot veertien jaar.7
Vanaf 1810 bij de Code Pénal was er geen minimumleeftijdsgrens meer.8 Er werd slechts gekeken of het kind met
‘oordeel des onderscheids’ gehandeld had. Een kind had met
‘oordeel des onderscheids’ gehandeld als het kind voldoende
ontwikkeld was om te begrijpen dat zijn handeling een strafbaar
karakter had en als het kind de gevolgen van het strafbare feit had
kunnen voorzien.9

- ‘Het is onwenselijk dat ‘onnoozele
kinderen’ een gevangenisstraf
opgelegd konden krijgen’ -

De vraag waar het in dit artikel om draait is of de minimumleeftijdsgrens voor strafrechtelijke aansprakelijkheid in Nederland
herzien dient te worden. Om antwoord op deze vraag te kunnen
geven wordt bekeken welke argumenten in het verleden gebruikt
zijn om een leeftijdsgrens in te voeren, af te schaffen of te
wijzigen. Daarbij wordt gekeken wat het daaraan ten grondslag
liggende kindbeeld was. Achtereenvolgens wordt in dit artikel
besproken wat de achterliggende redenen waren om bij het
Nederlandse Wetboek van Strafrecht in 1886 een leeftijdsgrens in
te voeren en op tien jaar vast te stellen, bij de eerste

In 1886 kreeg Nederland een eigen Wetboek van Strafrecht. Vlak
voor de invoering van het nieuwe wetboek waren twee Zeeuwse
meisjes van 9 en 5 jaar veroordeeld tot 7,5 jaar gevangenisstraf
voor het plegen van een diefstal. Minister Modderman van
Veiligheid & Justitie gaf aan dat hij het onwenselijk vond dat nog
‘onnoozele kinderen’ een dergelijke straf opgelegd konden
krijgen.10 Er werd vanuit gegaan dat kinderen die jonger waren
dan tien jaar altijd zonder ‘oordeel des onderscheids’ handelden.11
Daarom werd er een minimumleeftijdsgrens van tien jaar

1

7

2
3
4
5
6

Alleen de Verenigde Staten hebben het IVRK nog niet geratificeerd.
Zie artt. 77a Sr en 486 Sv.
CRC/C/GC10, §32-33; zie ook regel 4 van de Beijing Rules.
Hammarberg 2009, p. 26.
Kamerstukken II 2009/10, 31 700 V nr. 95, p. 10-11.
Veld 2016.

Bruning & Liefaard 2016, p. 559.
Bruning & Liefaard 2016, p. 559-560.
9
Knuttel 1918, p. 12-14.
10
Handelingen I 1880/81, 21e zitting, 1 maart 1881, p. 287; afgeleid uit Uit
Beijerse 2013, p. 18.
11
Knuttel 1918, p. 5.
8
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ingesteld. Kinderen die ten tijde van het plegen van het delict
jonger waren dan tien jaar en kinderen die zonder ‘oordeel des
onderscheids’ gehandeld hadden, konden niet strafrechtelijk
vervolgd worden. Zij werden gezien als beschermingsobject en
konden alleen een kinderbeschermingsmaatregel opgelegd krijgen
door de burgerlijke rechter.12
1905 – 1965: de Strafrechtelijke Kinderwet
In 1905 werd de Strafrechtelijke Kinderwet 13 ingevoerd naar
aanleiding van de steeds groter wordende maatschappelijke
onrust vanwege de ‘verwaarloosde en misdadige jeugd’ aan het
einde van negentiende eeuw.14 Zij was onderdeel van een drietal
wetten, waaronder de Burgerlijke Kinderwet. De overheid moest
in kunnen grijpen als de opvoeding niet goed ging. 15 Onder
invloed van de Moderne Richting werd uitgegaan van de
maakbaarheid van het individu en beveiliging van de samenleving.16 Het delinquente kind werd gezien als een product van
erfelijkheid en milieu. Het zou gedegenereerd en verwaarloosd
zijn.17 Er werd vanuit gegaan dat kinderen nog (her)opgevoed
kunnen worden, omdat zij nog in ontwikkeling zijn. 18 De
Strafrechtelijke Kinderwet bevatte dan ook een pedagogische
grondslag. Er werden allerlei aparte sancties en strafprocesrechtelijke regels voor kinderen vastgelegd.19 De leeftijdsgrens
werd afgeschaft, omdat men veronderstelde dat de rijpheid per
kind verschilde. Een kind dat zeer vroegtijdig rijp was en een
gevaar voor de maatschappij vormde, moest ook gestraft kunnen
worden door de rechter. 20 Bovendien zou de minimumleeftijdsgrens niet meer nodig zijn doordat de rechter door het
brede arsenaal aan sancties speciaal voor jeugdigen een op het
kind toegespitste straf kon opleggen. 21 Daarbij werd ook het
‘oordeel des onderscheids’ afgeschaft. Dat was een onhanteerbaar
criterium gebleken.22 Hoewel de leeftijdsgrens afgeschaft werd en
gesteld werd dat ook jonge kinderen vervolgd moesten kunnen
worden als zij rijp waren, werd het kind in de praktijk nog steeds
met name gezien als beschermingsobject. De zitting moest achter
gesloten deuren plaatsvinden, de minderjarige en zijn ouders
waren verplicht om te verschijnen en er werden liever civiel12

Handelingen I 1880/81, 21e zitting, 1 maart 1881, p. 287.
Wet van 12 februari 1901, Stb. 1901, 63.
14
Bruning & Liefaard 2016, p. 560; zie ook Weijers, Justitiële verkenningen
2015/5, p. 98.
15
Weijers, Justitiële verkenningen 2015/5, p. 99.
16
Weijers, Justitiële verkenningen 2015/5, p. 100.
17
Kamerstukken II 1898/1899, 219 nr. 3, p. 7; afgeleid uit Weijers, Justitiële
verkenningen 2015/5, p. 100.
18
Kamerstukken II 1898/1899, 219 nr. 3, p. 7; afgeleid uit Uit Beijerse 2013,
p. 21.
19
Kamerstukken II 1898/1899, 219 nr. 3, p. 12-13. Zo vond de strafzitting
van minderjarigen voortaan achter gesloten deuren plaats en was de
minderjarige verplicht om te verschijnen. Hierdoor ontstond er behoefte aan
een speciale kinderrechter. Deze werd op 1 november 1922 in werking
gesteld. Zie Stb. 1921, 834.
20
De Vries & Van Tricht 1905, p. 65.
21
Kamerstukken II 1898/1899, 219 nr. 3, p. 7; zie ook Bruning & Liefaard
2016, p. 561.
22
Van Vliet 2000, p. 527; zie ook De Vries & Van Tricht 1905, p. 84.
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rechtelijke kinderbeschermingsmaatregelen opgelegd, dan dat het
kind strafrechtelijk vervolgd werd.23

-‘Kinderen zijn gedegenereerd en
verwaarloosd’1965 – heden: Wetboek van Strafrecht
Commissie Overwater (1951)
In 1951 werd de Commissie Overwater ingesteld om te rapporteren over de mogelijke herzieningen van het jeugdstrafrecht. Zij
stelde dat kinderen en ouders als één geheel gezien moesten
worden en dat er een nauw verband was tussen het jeugdstrafrecht
en het kinderbeschermingsrecht.24 De commissie gaf aan dat geen
enkele leeftijdsgrens recht zou doen aan de werkelijke toerekenbaarheid van het individuele kind en binnen de commissie
was ook onenigheid over het vaststellen van de grens. 25
Uiteindelijk pleitte de commissie toch heel sterk voor een
minimumleeftijdsgrens van twaalf jaar. Zij stelde:
‘Dat strafvervolging van zeer jeugdige kinderen
wettelijk uitgesloten behoort te zijn. Van toerekeningsvatbaarheid in de zin van de strafwet zal bij hen niet of
nauwelijks sprake kunnen zijn, terwijl strafvervolging
ten aanzien van hen een te zwaarwichtig middel is,
waarvan de strekking buiten hun bevatting ligt, en met
het oog op het te beschermen belang ook niet
noodzakelijk. Ten aanzien van deze kinderen kan men
met de mogelijkheden van het burgerlijke recht, de
ondertoezichtstelling, ontzetting en ontheffing voldoende
bereiken.’26
Hieruit blijkt dat de commissie het kind nog steeds zag als
beschermingsobject. Wel kwam er in deze periode steeds meer
nadruk te liggen op emotionele verwaarlozing.27 De commissie
heeft overwogen om een grens van veertien of zestien jaar in te
stellen, maar zij heeft dit toch verworpen. Kinderen van veertien
en vijftien jaar gaan al puberen en kunnen volgens de commissie
zodanig crimineel gedrag vertonen, dat de maatregelen uit het
burgerlijke recht onvoldoende zijn. Bovendien kunnen deze
kinderen volgens de commissie wel toerekeningsvatbaar geacht
worden. Voor twaalf- en dertienjarigen achtte de commissie
‘de mogelijkheid van strafvervolging noodzakelijk onder
bepaalde omstandigheden, uit praktisch oogpunt nuttig
en bovendien principieel toelaatbaar, doch voor deze
23
24
25
26
27

Bruning & Liefaard 2016, p. 561-562 en 574.
Commissie Overwater 1951, p. 8.
Commissie Overwater 1951, p. 7.
Commissie Overwater 1951, p. 7.
Weijers, Justitiële verkenningen 2015/5, p. 103-104.
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kinderen zal de oplegging van bepaalde straffen
uitgesloten moeten worden.’28
Zij werkt dit standpunt echter niet nader uit. Zij stelt slechts dat
kinderen van twaalf en dertien jaar alleen arrest opgelegd mogen
krijgen als zij een dergelijke krachtdadige waarschuwing nodig
hebben, dat alleen kinderen vanaf veertien jaar in een inrichting
voor bijzondere tucht geplaatst mogen worden en dat alleen
kinderen vanaf zestien jaar naar de gevangenis gestuurd mogen
worden. 29 Naar aanleiding van het rapport van de Commissie
Overwater is uiteindelijk in 1965 een minimumleeftijdsgrens van
twaalf jaar geïntroduceerd.30 De tuchtschoolstraf werd in die wet
wel mogelijk voor kinderen van twaalf en dertien jaar, maar
moest volgens de minister wel uitzondering blijven en desnoods
voorwaardelijk opgelegd worden.31 Deze minimumleeftijdsgrens
is sinds 1965 niet meer gewijzigd.32
Commissie Anneveldt (1982)
De Commissie Anneveldt werd in 1979 ingesteld om opnieuw
een mogelijke herziening van het jeugdstrafrecht te onderzoeken.
Met betrekking tot de minimumleeftijdsgrens sloot de Commissie
Anneveldt zich aan bij de Commissie Overwater. Zij heeft
overwogen om de leeftijdsgrens op te rekken naar achttien jaar,
zodat jeugdige daders alleen civielrechtelijk aangepakt konden
worden. Voordeel daarvan zou zijn dat het leidt tot minder
stigmatisering, maar de Commissie Anneveldt achtte een
civielrechtelijke aanpak eveneens onvoldoende. Er moest volgens
de commissie namelijk een verband bestaan tussen de sanctie en
de gepleegde wetsovertreding. Dat verband mist bij civielrechtelijk ingrijpen, want de ondertoezichtstelling is bedoeld om
een minderjarige te beschermen en niet om hem een strafbaar feit
te verwijten.

- ‘De mondigheid van minderjarigen
is toegenomen’ Ook moeten de algemene rechtsregels en rechtswaarborgen voor
minderjarige verdachten gelden. Daarom moeten minderjarige
verdachten toch strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. 33 De
twee belangrijkste uitgangspunten van de Commissie Anneveldt
waren: de toegenomen mondigheid van jeugdige verdachten en de
toepasselijkheid van algemene rechtsregels op het voor hen
geldende strafrecht en strafprocesrecht. 34 Er zou volgens de
28

Commissie Overwater 1951, p. 7.
Commissie Overwater 1951, p. 10-11.
30
Kamerstukken II 1955/56, 4141, nr. 3, p. 10-11.
31
Kamerstukken II 1955/56, 4141, nr. 3, p. 13; afgeleid uit Uit Beijerse
2013, p. 47.
32
Bruning & Liefaard 2016, p. 575.
33
Commissie Anneveldt 1982, p. 17.
34
Commissie Anneveldt 1982, p. 14 & 59.
29

commissie een toenemend verlangen van jeugdigen zijn om
eerder als subject van recht en minder als voorwerp van hulp en
steun te worden beschouwd. 35 Jongeren zouden hetzelfde
behandeld moeten worden als volwassenen. De commissie stelde
onder andere voor om jeugdstrafzaken in het openbaar te
behandelen en de verplichting van jeugdige verdachten om te
verschijnen te laten vervallen.36 Deze voorstellen zijn uiteindelijk
niet ingevoerd, maar door het werk van de Commissie Anneveldt
is wel de strafprocessuele positie van de jeugdige versterkt. 37 Er
vond een accentverschuiving plaats van heropvoeding naar
versterking van de rechtspositie van de jongere.38 Hierdoor zijn
overleg-verplichtingen tussen de kinderrechter, officier van
justitie en raad voor de kinderbescherming afgeschaft en hoeft de
berechting niet meer per se plaats te vinden door de rechter die
het gerechtelijk vooronderzoek deed. Dit leidde tot kleinere
verschillen tussen het jeugdstrafrecht en volwassenenstrafrecht.39
Het kind werd voor het eerst niet meer gezien als een object van
bescherming, maar als een subject met eigen rechten en
verantwoordelijkheden.
Recent wetenschappelijk onderzoek
Volgens Mofitt is een groot deel van de jeugdcriminaliteit te
verklaren vanwege onvoltooide emotionele, sociale, morele en
intellectuele ontwikkeling. Deze ontwikkeling is voltooid rond
het 23e levensjaar. 40 Daarom is bij de invoering van het
adolescentenstrafrecht de maximale leeftijdsgrens van 21 naar 23
jaar verhoogd.41 Uit recent wetenschappelijk onderzoek is ook
gebleken dat normaal begaafde kinderen onder de veertien jaar
niet kunnen inzien dat zij voor hun handelingen verantwoording
af moeten leggen aan de maatschappij. Zij voelen slechts een
verantwoordelijkheid jegens personen in hun directe omgeving,
zoals hun ouders, leraren en buren.42 Ook is uit recent wetenschappelijk onderzoek gebleken dat kinderen onder de veertien
jaar hun positie in het strafproces niet goed kunnen inschatten en
dat zij nog niet goed in het strafproces kunnen participeren. Zij
kunnen nog niet overzien wat er in het strafproces van hen wordt
verwacht.43

35

Commissie Anneveldt 1982, p. 12.
Bruning & Liefaard 2016, p. 566.
Bac 1998, p. 122; zie ook Weijers, Justitiële verkenningen 2015/5, p. 104106.
38
Kamerstukken II 1989/90, 21 327, nr. 3, p. 7 & 22; zie ook RSJ 2011, p.
13.
39
Kamerstukken II 1989/90, 21 327, nr. 3, p. 7.
40
Mofitt 1993, p. 674-701; zie ook RSJ 2011, p. 18.
41
Kamerstukken II 2012/13, 33 498, nr. 3, p. 12-13; afgeleid uit Weijers,
Justitiële verkenningen 2015/5, p. 107.
42
Buss 2000; afgeleid uit Liefaard, Rap & Bolscher 2016, p. 37.
43
Weijers 2006, p. 28; afgeleid uit RSJ 2011, p. 34; zie ook Herweijer,
PROCES 2011/10566 , p. 215.
36
37
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-‘Kinderen jonger dan veertien
jaar begrijpen het strafproces
niet’-

stemmen met de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité
en de Commissaris voor de Raad voor de Mensenrechten van
Europa.
Literatuurlijst

Opmerkelijk is dan ook dat de wetgever voor civielrechtelijke
aansprakelijkheid van kinderen wel voor een leeftijdsgrens van
veertien jaar heeft gekozen.44 De Raad voor Strafrechtstoepassing
en Jeugdbescherming (RSJ) adviseerde in 2011 aan de wetgever
om in de wet vast te leggen dat vervolging van jongeren tussen de
twaalf en veertien jaar alleen mogelijk is als civielrechtelijke
maatregelen ontoereikend zijn.45 De regering heeft uiteindelijk bij
de invoering van het adolescentenstrafrecht geen gehoor gegeven
aan dit advies, maar uit recente kamerstukken blijkt dat er over dit
onderwerp nog wel gediscussieerd wordt in de Tweede Kamer.46
Conclusie
In feite zijn alle argumenten om de leeftijdsgrens op tien jaar te
stellen, af te schaffen en op twaalf jaar te stellen gebaseerd op de
toerekeningsvatbaarheid van kinderen. In 1886 werd bij de
invoering van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht een
minimumleeftijdsgrens van tien jaar ingesteld, omdat kinderen
onder de tien jaar altijd zonder ‘oordeel des onderscheids’ zouden
handelen. In 1905 werd bij de eerste Strafrechtelijke Kinderwet
deze leeftijdsgrens weer afgeschaft, omdat een kind dat zeer
vroegtijdig rijp was en een strafbaar feit beging, gestraft zou
moeten kunnen worden. In 1965 werd naar aanleiding van het
rapport van de Commissie Overwater een minimumleeftijdsgrens
van twaalf jaar ingesteld, omdat kinderen jonger dan twaalf jaar
ontoerekeningsvatbaar zouden zijn. Al deze tijd werden kinderen
met name als object van bescherming beschouwd. Door het
standpunt van de Commissie Anneveldt dat kinderen steeds
mondiger zijn geworden, worden kinderen meer gezien als
subjecten met eigen rechten. Uit het rapport van de Commissie
Overwater bleek niet duidelijk of twaalf- en dertienjarigen
toerekeningsvatbaar geacht konden worden. Uit recent
wetenschappelijk onderzoek is wel duidelijk gebleken dat
kinderen onder de veertien jaar niet inzien dat zij voor hun
handelen verantwoording af moeten leggen aan anderen dan de
personen in hun naaste omgeving en dat zij het strafproces nog
niet begrijpen. Gesteld kan worden dat kinderen onder de veertien
jaar wat betreft het strafrecht niet toerekeningsvatbaar zijn.
Daarom zou de leeftijdsgrens naar veertien jaar verschoven
moeten worden. Daarmee worden kinderen onder de veertien jaar
beschermd en wordt tegelijkertijd gewaarborgd dat kinderen als
rechtssubject daadwerkelijk deel kunnen nemen aan het
strafproces. De Nederlandse wetgeving zal dan ook overeen-
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Het taakstrafverbod voor jeugdigen
Een reflectie op het taakstrafverbod in het licht van de grondslagen en doelstellingen van het
Nederlandse jeugdstrafrecht
Inleiding
Op 1 april 2014 is de Wet adolescentenstrafrecht in werking
getreden.1 Deze wet staat met name bekend om de verhoging van
de maximumleeftijdsgrens van 21 naar 23 jaar. Ook de
mogelijkheid tot omzetting van de PIJ-maatregel in TBS is
uitgebreid in de publiciteit geweest. Een andere belangrijke
wijziging bij de invoering van de Wet adolescentenstrafrecht is
echter veelal onderbelicht gebleven. Dit is de invoering van het
taakstrafverbod voor jeugdigen. 2 Voor volwassenen gold dit
verbod al sinds 3 januari 2012.3 Hoewel Staatssecretaris Teeven
heeft aangegeven geen afbreuk af te willen doen aan de
doelstelling van het jeugdstrafrecht4, stelde rechtbank Amsterdam
dat toepassing van het taakstrafverbod wel degelijk met die
doelstelling in strijd is.5 De vraag die in dit artikel centraal staat
luidt: is het taakstrafverbod in overeenstemming met de
grondslagen en doelstellingen van het jeugdstrafrecht? Eerst
wordt besproken wat de precieze grondslagen en doelstellingen
van het jeugdstrafrecht zijn. Daarna wordt bekeken wat de
taakstraf en het taakstrafverbod voor jeugdigen precies inhouden.
Vervolgens worden de redenen om het taakstrafverbod voor
jeugdigen in te voeren, de bezwaren tegen het taakstrafverbod
voor jeugdigen en de argumenten van de staatssecretaris tegen die
bezwaren behandeld. Tenslotte wordt aan de hand van die
bezwaren en tegenargumenten beoordeeld of het taakstrafverbod
voor jeugdigen in overeenstemming is met de grondslag van het
jeugdstrafrecht.

kunnen worden.7 Volgens de Raad voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming betekent de pedagogische grondslag dat
‘bij beslissingen over en handelingen richting de
jeugdige verdachte, dader en veroordeelde, elke keer
opnieuw moet worden bezien of al het handelen – al dan
niet gepaard gaand met een sanctie – erop is gericht de
ontwikkeling van déze jongere te stimuleren, hem te
(her)opvoeden, te resocialiseren, hem op een goede
toekomst voor te bereiden én te weerhouden van een
verdere criminele carrière’.8
Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
(IVRK) heeft de pedagogische grondslag voor ons jeugdstrafrecht
versterkt.9 Met name artikelen 37 en 40 IVRK zijn belangrijk
voor het jeugdstrafrecht. Daaruit blijkt onder andere dat rekening
moet worden gehouden met de leeftijd van het kind, dat
herintegratie van het kind in de samenleving moet worden
bevorderd en dat vrijheidsbeneming een uiterste maatregel moet
zijn.
De taakstraf en het taakstrafverbod voor jeugdigen
Sinds 1995 kent het Nederlandse Wetboek van Strafrecht de
taakstraf voor jeugdigen.10 In 2014 en 2015 was de taakstraf de
meest opgelegde straf aan minderjarigen.11 Op grond van artikel
77h lid 2 Sr kunnen jeugdigen een werkstraf, een leerstraf of een
combinatie van beiden opgelegd krijgen.

Grondslagen en doelstellingen jeugdstrafrecht
Ons huidige jeugdstrafrecht is als onderdeel van het commune
strafrecht in het Wetboek van Strafrecht vastgelegd. Hoewel het
jeugdstrafrecht net als het volwassenenstrafrecht vergelding en
preventie tot doel heeft, is het jeugdstrafrecht met name op een
pedagogische grondslag gebaseerd. 6 Bij de invoering van de
eerste Strafrechtelijke Kinderwet werd immers gesteld dat een
apart strafrecht voor jeugdigen gerechtvaardigd is, omdat
jeugdigen nog volop in ontwikkeling zijn en nog (her)opgevoed

1

Stb. 2013, 485 en Stb. 2014, 33.
Zie art. 77ma Sr.
3
Zie art. 22b Sr; Stb. 2012, 1.
4
Kamerstukken II 2012/13, 33 498, nr. 3, p. 4.
5
Rb. Amsterdam 25 augustus 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:6188.
6
Weijers 2014, p. 45; zie ook Weijers, Justitiële verkenningen 2015/5, p.
104 en 107-108; zie ook RSJ 2011, p. 13.
2

- ‘Geen ‘kale taakstraf’ meer voor
jeugdigen die een ernstig geweldsmisdrijf of zedendelict gepleegd
hebben’ -

7
Kamerstukken II 1898/1899, 219 nr. 3, p. 7; afgeleid uit Uit Beijerse 2013,
p. 21; zie ook Fokkens 2008; Weijers 2014, p. 49-52; Bruning & Liefaard
2016, p. 560.
8
RSJ 2011, p. 17.
9
Wolthuis 2012, p. 83.
10
Kamerstukken II 1989/90, 21 327, nr. 3, p. 7; afgeleid uit Uit Beijerse
2013, p. 181-182.
11
S.N. Kalidien & N.E. De Heer-de Lange 2015, p. 37; zie ook S.N. Kalidien
2016, p. 39.
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De taakstraf staat bekend om zijn pedagogische karakter.12 De
werkstraf bestaat uit het verrichten van onbetaalde arbeid. Ook
wordt de jeugdige daarbij mogelijk geconfronteerd met de
gevolgen van zijn strafbare gedrag, bijvoorbeeld als hij de schade
ervan moet herstellen. Het leerproject kan onder andere bestaan
uit het volgen van een training sociale vaardigheden, een
onderwijsproject, een training seksueel overschrijdend gedrag of
een agressie-regulatietraining.13 Het maximum voor een taakstraf
is 200 uur, maar als een werkstraf en leerstraf gecombineerd
worden, mag de taakstraf maximaal 240 uur duren. 14 Als de
jeugdige de taakstraf niet naar behoren uitvoert, volgt
vervangende jeugddetentie.15
Sinds de invoering van de Wet adolescentenstrafrecht, is in artikel
77ma Sr het taakstrafverbod voor jeugdigen vastgelegd. 16
Hierdoor kunnen jeugdigen die een ernstig geweldsdelict of
zedenmisdrijf hebben begaan geen ‘kale’ taakstraf meer opgelegd
krijgen. Dat betekent dat zij alleen nog een taakstraf opgelegd
kunnen krijgen als er daarnaast een jeugddetentie, een maatregel
betreffende het gedrag van de jeugdige of een PIJ-maatregel
wordt opgelegd.17 Het betreft jeugdigen die een geweldsmisdrijf
hebben gepleegd waarop een maximumstraf van zes jaar staat en
als dat geweldsmisdrijf een ernstige inbreuk op de lichamelijke
integriteit van het slachtoffer heeft gemaakt. Daarnaast betreft het
jeugdigen die veroordeeld zijn voor misbruik van minderjarigen
voor pornografische doeleinden (artikel 240b Sr), het uitlokken
van minderjarigen tot het plegen of dulden van ontucht (artikel
248a Sr), ontucht met personen tussen de 16 en 18 jaar (artikel
248b Sr), het aanwezig zijn bij ontuchtige handelingen door
minderjarigen of bij het vertonen van afbeeldingen daarvan
(artikel 248c Sr) en het dwingen van minderjarigen zich te
prostitueren (artikel 250 Sr).18
Redenen om het taakstrafverbod voor jeugdigen in te voeren
Taakstraf bij zware delicten kan niet verantwoord worden aan de
samenleving
Staatssecretaris Teeven heeft gezegd dat het onduidelijk is in
hoeverre jeugdigen die zware gewelds- en levensdelicten hebben
gepleegd voorheen alleen een taakstraf opgelegd kregen. Toch
achtte hij het nodig om een taakstrafverbod voor jeugdigen in te
voeren, omdat zelfs de mogelijkheid om een ‘kale’ taakstraf bij
dergelijke delicten op te leggen onwenselijk zou zijn.19 Ten eerste
gaat het volgens de staatssecretaris daarbij om vergelding.
Slachtoffers van een ernstig gewelds- of zedendelict zullen zeer
12
13
14
15
16
17
18
19

Kamerstukken II 2012/13, 33 498, nr. 3, p. 26.
Bruning & Liefaard 2016, p. 679-681.
Art. 77m Sr.
Art. 77n Sr.
Stb. 2013, 485 en Stb. 2014, 33.
Art. 77ma lid 2 Sr.
Weijers 2014, p. 123.
Bijlage bij Kamerstuk 28 741, nr. 29, p. 60.

lang, misschien wel levenslang, last hebben van wat hen
overkomen is. Een taakstraf voor dergelijke delicten is daarom
een te lichte straf.20 Ten tweede kan het enkele bestaan van de
mogelijkheid om een taakstraf bij dergelijke zware delicten op te
leggen er volgens de staatssecretaris al toe leiden dat burgers het
vertrouwen in de rechtsorde verliezen.21

- ‘De taakstraf staat bekend om
zijn pedagogische karakter’Consistentie met volwassenenstrafrecht
Het was voor rechters onduidelijk of het taakstrafverbod voor
volwassenen, zoals vastgelegd in artikel 22b Sr, ook voor
jeugdigen gold. Artikel 77a Sr (oud) sloot de toepasselijkheid van
artikel 22b Sr niet uitdrukkelijk uit. 22 De staatssecretaris
oordeelde dat het taakstrafverbod uit artikel 22b Sr niet van
toepassing was op jeugdigen, maar dat voor jeugdigen wel een
apart taakstrafverbod vastgelegd moest worden. Door het
invoeren van het taakstrafverbod bij de Wet adolescentenstrafrecht, zou het jeugdstrafrecht weer consistent zijn met het
volwassenenstrafrecht.23
Bezwaren tegen het taakstrafverbod voor jeugdigen
Door het taakstrafverbod kan geen straf op maat worden
opgelegd
Het voornaamste bezwaar tegen het taakstrafverbod is dat de
discretionaire bevoegdheid van de rechter beperkt wordt,
waardoor hij de straf niet optimaal kan afstemmen op de
omstandigheden van het geval, waaronder de specifieke
problemen, behoeften en belangen van het individuele kind.24
Volgens de Kinderombudsman zijn er situaties denkbaar waarbij
ondanks de ernst van het delict, een werk- of leerstraf de meest
geschikte sanctie is. Voorbeelden die hij noemt zijn jonge,
kwetsbare daders of ‘meelopers’ in groepsdelicten. De
Kinderombudsman vindt dat het taakstrafverbod op gespannen
voet staat met het pedagogische karakter van het jeugdstrafrecht.
Daarbij wijst hij op artikel 3 lid 1 IVRK en artikel 40 lid 1 IVRK
waaruit blijkt dat de belangen van het kind een eerste overweging
20
Bijlage bij Kamerstuk 28 741, nr. 29, p. 60; zie ook Handelingen 20122013, nr. 89, item 4, p. 21.
21
Bijlage bij Kamerstuk 28 741, nr. 29, p. 60; zie ook Handelingen 20122013, nr. 89, item 4, p. 21.
22
Hof Arnhem-Leeuwarden, 11 februari 2014, NbSr 2014, aflevering 4, nr.
79; Rb. Zeeland-West-Brabant 20 maart 2013,
ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ5769; zie ook Mols, NbSr 2013/260; zie ook Rb.
Amsterdam 25 augustus 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:6188, m.nt. J. Boksem.
23
Bijlage bij Kamerstuk 28 741, nr. 29, p. 61.
24
Bruning, Liefaard & Wolthuis 2013, p. 84; zie ook Bijlage bij Kamerstuk 31
839, nr. 14, p. 13; rb. Amsterdam 25 augustus 2014,
ECLI:NL:RBAMS:2014:6188; Bijlage bij Kamerstuk nr. 33 498, nr. 3, p. 11;
Bijlage bij Kamerstuk nr. 33 498, nr. 3, p. 4; Bijlage bij Kamerstuk nr. 33
498, nr. 3, p. 9; Kamerstukken II 2012/13, 33 498, nr. 3, p. 28.
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moeten vormen bij iedere (strafrechtelijke) beslissing die het kind
betreft.25
Vrijheidsbeneming geen ultimum remedium meer
Een tweede bezwaar tegen het taakstrafverbod is, dat de rechter
door het verbod gedwongen is om sneller een (on)voorwaardelijke vrijheidsbenemende straf of maatregel op te leggen.26
Als een taakstraf niet opgelegd mag worden en er geen
gedragsbeïnvloedende maatregel geadviseerd is, moet de rechter
immers een jeugddetentiestraf of PIJ-maatregel opleggen. Dat
leidt mogelijk tot een schending van artikel 37 sub b IVRK,
waarin staat dat vrijheidsbeneming een uiterste maatregel,
ultimum remedium, moet zijn.27 Bovendien blijkt uit artikel 40 lid
4 IVRK dat iedere Staat het gebruik van niet-vrijheidsbenemende
sancties moet stimuleren.28
Taakstrafverbod belemmert herintegratie
In de voorgaande paragraaf is al duidelijk geworden dat het
taakstrafverbod er hoogstwaarschijnlijk toe zal leiden dat
jeugdigen vaker een (on)voorwaardelijke jeugddetentie opgelegd
krijgen. Een dergelijke straf wordt op de justitiële documentatie
(het ‘strafblad’) van de jeugdige vermeld. Dit kan leiden tot
(meer) problemen bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG).29 Deze heeft de jeugdige nodig om toegelaten te
worden tot een stage of werkplek. Daarmee wordt de herintegratie
van de jeugdige belemmerd. Dit levert een spanning op met
artikel 40 lid 1 IVRK, waarin staat dat de Staat verplicht is om de
herintegratie van het kind in de samenleving te bevorderen.30
Argumenten tegen de bezwaren
Taakstraf voor jeugdigen kan in combinatie met (deels)
voorwaardelijke vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel
Tegen het eerste en tweede bezwaar, dat de straffen niet meer op
maat zouden kunnen worden gemaakt en dat vrijheidsbeneming
geen ultimum remedium meer zou zijn, brengt de staatssecretaris
in dat de jeugddetentie of PIJ-maatregel (deels) voorwaardelijk
opgelegd kunnen worden.31 In het volwassenenstrafrecht kan bij
toepassing van het taakstrafverbod een taakstraf alleen in
combinatie met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of
vrijheidsbenemende worden opgelegd.32 Daardoor zou de rechter

25

Bruning, Liefaard & Wolthuis 2013, p. 84.
RSJ 2012, p. 16; zie ook Uit Beijerse 2013, p. 184.
Bruning, Liefaard & Wolthuis 2013, p. 84; zie ook RSJ 2012, p. 16; Bijlage
bij Kamerstuk nr. 33 498 nr. 3, p. 4; Rb. Amsterdam 25 augustus 2014,
ECLI:NL:RBAMS:2014:6188.
28
Bruning, Liefaard & Wolthuis 2013, p. 84; zie ook Rb. Amsterdam 25
augustus 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:6188.
29
RSJ 2012, p. 16; zie ook Rb. Amsterdam 25 augustus 2014,
ECLI:NL:RBAMS:2014:6188.
30
RSJ 2012, p. 16; zie ook Rb. Amsterdam 25 augustus 2014,
ECLI:NL:RBAMS:2014:6188.
31
Kamerstukken II 2012/13, 33 498, nr. 3, p. 27-28; zie art. 77x Sr.
32
Zie art. 22b lid 2 Sr.

in het jeugdstrafrecht een grotere straftoemetingsvrijheid genieten
dan in het volwassenenstrafrecht.33 Verder stelt de staatssecretaris
dat de mogelijkheid tot het leveren van maatwerk zelfs wordt
vergroot, doordat door de invoering van de Wet adolescentenstrafrecht ook nog eens straffen uit het volwassenenstrafrecht
toegepast kunnen worden op zestien- en zeventienjarigen. 34
Rechtbank Amsterdam is het echter niet met de staatssecretaris
eens. Zij oordeelt: 35
‘Dat de jeugddetentie daarbij ook in voorwaardelijke
vorm kan worden opgelegd, maakt dit niet anders.
Ingeval de minderjarige opnieuw een strafbaar feit
begaat, of eventueel de hem opgelegde bijzondere
voorwaarden niet nakomt, is de tenuitvoerlegging van de
jeugddetentie weliswaar een reactie op die nieuwe
omstandigheden, maar zij blijft wel het directe gevolg
van - en daarmee onlosmakelijk verbonden met de
oorspronkelijk opgelegde straf.’
Taakstraf kan opgelegd worden bij recidive
Daarnaast stelt de staatssecretaris dat hij rekening heeft gehouden
met vrijheidsbeneming als ultimum remedium door in het
taakstrafverbod voor jeugdigen niet vast te leggen dat er geen
taakstraf meer kan worden opgelegd in geval van recidive.36 Een
volwassene kan geen taakstraf opgelegd krijgen als hij in de vijf
jaar daarvoor voor een soortgelijk feit een taakstraf opgelegd
heeft gekregen.37 De staatssecretaris voert als reden aan om een
taakstraf voor minderjarigen niet te verbieden bij recidive, dat
minderjarigen behoefte kunnen hebben aan herhaling van de straf,
voordat een vollediger begrip ontstaat van de strafwaardigheid
van het handelen.38 Een andere reden is dat de taakstraf voor
jeugdigen kan bestaan uit een leerstraf of een werkstraf. Bij
volwassenen kan alleen een werkstraf opgelegd worden.
Daardoor kan bij jeugdigen een tweede taakstraf een andere
invulling hebben dan een eerste taakstraf. 39
Conclusie
Het jeugdstrafrecht bevat dezelfde doelen als het volwassenenstrafrecht: vergelding en preventie. Er is echter één groot verschil
met het volwassenenstrafrecht: het jeugdstrafrecht heeft een
pedagogische grondslag. Staatssecretaris Teeven achtte het
noodzakelijk om in het jeugdstrafrecht een taakstrafverbod vast te

26
27

33
Kamerstukken II 2012/13, 33 498, nr. 3, p. 27-28; zie ook Bijlage bij
Kamerstuk 31 839, nr. 14, p. 13; Kamerstukken I 2013/14, 33 498, nr. C, p.
18-19.
34
Kamerstukken I 2013/14, 33 498, nr. C, p. 19.
35
Rb. Amsterdam 25 augustus 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:6188.
36
Kamerstukken II 2012/13, 33 498, nr. 3, p. 28.
37
Zie art. 22b lid 2 sub 1 Sr.
38
Kamerstukken II 2012/13, 33 498, nr. 3, p. 28; zie ook Uit Beijerse 2013,
p. 184-185.
39
Kamerstukken II 2012/13, 33 498, nr. 3 , p. 28.
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leggen voor ernstige geweldsmisdrijven en zedendelicten, omdat
een taakstraf bij dergelijke delicten onvoldoende vergeldend zou
werken en de maatschappij het vertrouwen in de rechtsorde
anders zou verliezen. Er kleven echter drie grote bezwaren aan
het taakstrafverbod voor jeugdigen: het belemmert de rechter in
het goed afstemmen van een straf op een individueel kind, de
rechter wordt gedwongen tot het sneller opleggen van
(on)voorwaardelijke vrijheidsbenemende sancties en kinderen die
een (on)voorwaardelijke vrijheidssanctie opgelegd hebben
gekregen, kunnen problemen krijgen bij het aanvragen van een
VOG. De staatssecretaris stelt dat er voldoende rekening is
gehouden met de pedagogische grondslag van het jeugdstrafrecht,
doordat er de mogelijkheid is om een taakstraf in combinatie met
een voorwaardelijke vrijheidssanctie op te leggen en doordat er
bij recidive alsnog een taakstraf opgelegd kan worden. Ik
betwijfel echter ten zeerste of de pedagogische grondslag van het
jeugdstrafrecht daarmee wel voldoende gewaarborgd is. De
taakstraf is bij uitstek een straf die gekenmerkt wordt door een
pedagogisch karakter. Door de taakstraf voor bepaalde delicten te
verbieden, staat bij bestraffing van die delicten niet de
(her)opvoeding van het kind, maar vergelding voorop. Dat is in
strijd met de pedagogische grondslag van het jeugdstrafrecht.
Bovendien staat de vrijheidsbeneming van jeugdigen als ultimum
remedium, zoals artikel 37 sub b IVRK dat eist, onder druk.
Daarnaast is het in strijd met artikel 40 lid 1 IVRK omdat de
rechter geen straf op maat kan bepalen en omdat herintegratie van
de jeugdige kan worden belemmerd doordat het krijgen van een
VOG moeilijker wordt. Op basis hiervan kan geconcludeerd
worden dat het taakstrafverbod in strijd is met de pedagogische
grondslag van het jeugdstrafrecht en met het IVRK. Zij zou
daarom afgeschaft moeten worden.
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•
Kamerstukken II 2012/13, 33 498, nr. 3 (MvT).
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De EU Richtlijn betreffende procedurele waarborgen
voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn
in een strafprocedure
De implicaties voor het Nederlandse jeugdstrafrecht van artikelen 10, 11 en 12
Inleiding

Betekenis van de richtlijn

Op 11 mei 2016 is de Richtlijn EU/2016/800 betreffende
procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde
zijn in een strafprocedure aangenomen. Nederland moet uiterlijk
op 11 juni 2019 aan de bepalingen uit deze richtlijn voldoen.1 De
richtlijn draagt bij aan de verdere implementatie van internationale kinderrechtenstandaarden zoals het Internationaal
Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en niet-bindende
richtlijnen zoals de Beijing Rules, de Havana Rules, General
Comment No. 10, de Guidelines on child-friendly justice en de
European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or
measures. Deze kinderrechtenstandaarden leggen onder andere
veel nadruk op bescherming van minderjarigen wiens vrijheid is
ontnomen. In artikelen 10, 11 en 12 van de richtlijn zijn ook
bepalingen opgenomen die betrekking hebben op de
vrijheidsbeneming van verdachte minderjarigen. In dit artikel
staat daarom de volgende onderzoeksvraag centraal: In hoeverre
dient het Nederlandse jeugdstrafrecht aangepast te worden met
betrekking tot artikelen 10, 11 en 12 van de richtlijn en in
hoeverre draagt dit bij aan de verdere implementatie van
internationale kinderrechtenstandaarden?

De richtlijn is een onderdeel van maatregel E van de Routekaart
ter versterking van procedurele rechten van verdachten en
beklaagden in strafprocedures (2009). 2 Het doel van die
routekaart is om gelijkwaardige normen voor procedurele rechten
te bereiken voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de
justitiële samenwerking. 3 In maatregel E staat dat er speciale
aandacht moet worden besteed aan verdachten of beklaagden die
de inhoud of betekenis van het proces niet kunnen begrijpen,
bijvoorbeeld ten gevolge van de leeftijd, of geestelijke of
lichamelijke toestand. De Europese Commissie heeft de
onderhavige richtlijn uiteindelijk beperkt tot minderjarigen,
omdat het niet mogelijk was het begrip ‘kwetsbare verdachte’
goed af te bakenen. 4 De richtlijn beoogt minderjarigen die
verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure of
minderjarigen tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is
uitgevaardigd te beschermen.5

Eerst wordt kort de nadere betekenis van de richtlijn uiteengezet.
Daarna wordt het internationaal kader geschetst. Daarin wordt
bekeken wat er precies in artikelen 10, 11 en 12 van de richtlijn is
vastgelegd en welke vergelijkbare bepalingen de andere
internationale kinderrechtenstandaarden bevatten. Vervolgens
wordt gekeken in hoeverre het Nederlandse jeugdstrafrecht reeds
aan de bepalingen uit de richtlijn voldoet. Tenslotte wordt
geconcludeerd wat de implicaties van artikelen 10, 11 en 12 van
de richtlijn zijn voor het Nederlandse jeugdstrafrecht en hoe die
implicaties kunnen bijdragen aan de nadere implementatie van de
internationale kinderrechtenstandaarden.

betekenis van het proces niet

1

Art. 24 Richtlijn 2016/800/EU. Op grond van art. 288 VWEU moet een
richtlijn omgezet worden in nationale wetgeving.

- ‘Er moet speciale aandacht
besteed worden aan verdachten of
beklaagden die de inhoud of
kunnen begrijpen’ Artikelen 10, 11 en 12 van de richtlijn en de internationale
kinderrechtenstandaarden
Artikel 10
In lid 1 van artikel 10 van de richtlijn is bepaald dat de lidstaten
ervoor moeten zorgen dat de vrijheidsbeneming van kinderen
tijdens elke fase van de procedure zo kort duurt als passend is.
2
2009/C 295/01; afgeleid uit Kempen & Uit Beijerse 2016, NtEr 2016/7, p.
231.
3
Kempen & Uit Beijerse 2016, NtEr 2016/7, p. 231. De grondslag van de
richtlijn is dan ook te vinden in artikel 82 lid 2 sub b VWEU; zie preambule
van Richtlijn 2016/800/EU.
4
Op dezelfde dag als het voorstel van de richtlijn, heeft de Raad voor
Ministers wel een Recommendation uitgebracht voor kwetsbare verdachten:
2013/C 378/02.
5
Art. 1 Richtlijn 2016/800/EU.
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Daarbij moet rekening gehouden worden met de leeftijd en de
individuele situatie van het kind en met de unieke
omstandigheden van de zaak in kwestie. In lid 2 van artikel 10 is
bepaald dat vrijheidsbeneming alleen als uiterste maatregel mag
worden opgelegd. De detentie moet gebaseerd zijn op een
weloverwogen besluit en onderworpen zijn aan een rechterlijke
toetsing. Verder moet met redelijke tussenpozen ambtshalve of op
verzoek van het kind, de advocaat of een andere rechterlijke
autoriteit een periodieke rechterlijke toetsing plaatsvinden.

-‘Vrijheidsbeneming van kinderen
is een ultimum remedium’Artikel 10 van de richtlijn sluit aan bij artikel 37 sub b en sub d
IVRK, artikel 5 EVRM en de aanvullende niet-bindende
richtsnoeren. In artikel 37 sub b IVRK staat dat
vrijheidsbeneming een uiterste maatregel moet zijn die alleen
voor de kortst mogelijke duur opgelegd kan worden. Dit wordt
nog eens bevestigd in paragraaf 79 van General Comment No. 10,
regel 13 van de Beijing Rules, regel 17 van de Havana Rules,
regel 59.1 van de European Rules for juvenile offenders subject
to sanctions or measures en regel 19 van de General elements van
de Guidelines on child-friendly justice.6 Daarnaast is in artikel 37
sub d IVRK bepaald dat de minderjarige het recht heeft om de
wettigheid van zijn detentie bij een rechter of andere bevoegde
autoriteit te betwisten. Ook in artikel 5 lid 4 EVRM is vastgelegd
dat degene wiens vrijheid is ontnomen, het recht heeft om de
rechtmatigheid van die vrijheidsbeneming door een rechter te
laten toetsen. In Bouamar t. België heeft het Europese Hof
eveneens bepaald dat een minderjarige daarbij het recht heeft op
rechtsbijstand van een advocaat.7 Tenslotte staat in paragraaf 83
van General Comment No. 10 dat de rechtmatigheid van de
voorlopige hechtenis bij voorkeur elke twee weken opnieuw
beoordeeld moet worden.8

richtlijn. Zij bevatten het zogenaamde diversiebeginsel: er moet
naar gestreefd worden kinderen zoveel mogelijk buiten de
strafrechtelijke procedure te houden.9 In artikel 40 lid 3 IVRK
staat dat buitengerechtelijke afdoening door de lidstaten moet
worden bevorderd en dat er verschillende regelingen moeten zijn
zodat de handelwijze ten aanzien van kinderen ervoor zorgt dat
hun welzijn niet wordt geschaad en de afdoening in verhouding
staat tot de omstandigheden van het kind en het strafbare feit.10
Ook uit paragraaf 27 General Comment No. 10 blijkt dat de staten
wetgevende en andere maatregelen moeten nemen om ervoor te
zorgen dat buitengerechtelijke afdoening mogelijk is. In artikel 40
lid 4 IVRK is vastgelegd dat er alternatieven beschikbaar moeten
zijn voor institutionele zorg om te verzekeren dat de handelwijze
ten aanzien van kinderen hun welzijn niet schaadt en in de juiste
verhouding staat tot zowel hun omstandigheden als tot het
strafbare feit.
Artikel 12
In artikel 12 staat dat kinderen recht hebben op een specifieke
behandeling bij vrijheidsbeneming. Uit lid 1 tot en met lid 4 blijkt
dat kinderen gescheiden moeten worden geplaatst van
volwassenen. In lid 5 staat dat de lidstaten passende maatregelen
moeten nemen voor kinderen in detentie om de gezondheid en
fysieke en mentale ontwikkeling te waarborgen, het recht op
onderwijs te waarborgen, de uitoefening van het recht op privéen familieleven te waarborgen, de toegang tot programma’s die
de ontwikkeling en herintegratie in de samenleving bevorderen te
waarborgen en de eerbiediging van de vrijheid van godsdienst en
geloofsovertuiging te waarborgen. Ten slotte staat in lid 6 dat
kinderen wiens vrijheid is ontnomen, zo snel mogelijk degene die
het ouderlijk gezag over hun heeft kunnen ontmoeten voor zover
dat verenigbaar is met het onderzoek en operationele overwegingen.

- ‘Kinderen moeten gescheiden in

Artikel 11
In artikel 11 is vastgelegd dat de lidstaten ervoor moeten zorgen
dat de autoriteiten waar mogelijk gebruik maken van alternatieve
maatregelen in plaats van detentie.

-‘ Er moeten alternatieven voor
detentie zijn’In artikel 40 lid 3 en lid 4 IVRK en General Comment No. 10 zijn
vergelijkbare bepalingen te vinden als in artikel 11 van de

detentie worden geplaatst van
volwassenen’-

Met name lid 1 tot en met lid 4 van artikel 12 van de richtlijn zijn
van belang voor Nederland. In artikel 37 sub c IVRK is
vastgelegd dat kinderen wiens vrijheid is ontnomen gescheiden
geplaatst moeten worden van volwassenen. Uit regels 13.4 en
26.3 van de Beijing Rules, regel 28 van de Havana Rules, regel
59.1 van de European Rules for juvenile offenders subject to
sanctions or measures en regel 20 van de General elements van de

6

Afgeleid uit COM(2013)822, punt 44.
EHRM 29 februari 1988, Appl. No. 9106/80 (Bouamar t. België), §60;
afgeleid uit Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten en Raad van
Europa 2016, p. 226.
8
Afgeleid uit Kempen & Uit Beijerse 2016, NtEr 2016/7, p. 236.
7

9

Wolthuis 2012, p. 74.
Uit Beijerse 2013, p. 67.
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Guidelines on child-friendly justice blijkt ook dat kinderen
gescheiden geplaatst moeten worden van volwassenen.11

Huidige Nederlandse wet- en regelgeving in vergelijking met
de richtlijn
Artikel 10
Volgens voormalig Minister Opstelten voldoet Nederland reeds
aan artikel 10 van de richtlijn, omdat in artikel 493 Sv is
vastgelegd dat de rechter ambtshalve moet onderzoeken of het
bevel tot voorlopige hechtenis van de minderjarige geschorst kan
worden. 12 De rechter-commissaris moet als er tot voorlopige
hechtenis besloten is, op grond van artikel 493 Sv inderdaad eerst
onderzoeken of de voorlopige hechtenis geschorst zou kunnen
worden. Dit gebeurt echter pas bij de inbewaringstelling. De
minderjarige kan voor die tijd al zes dagen en vijftien uur vast
hebben gezeten. Het ophouden voor verhoor kan immers vijftien
uur duren en de inverzekeringstelling drie dagen. De
inverzekeringstelling kan dan ook nog een keer met drie dagen
verlengd worden. 13 Op grond van artikel 57 lid 1 Sv kan de
inverzekeringstelling verleend worden als dat nodig is in verband
met het onderzoek. Uit lid 5 van artikel 57 Sv blijkt wel dat de
verdachte vrij moet worden gelaten als het belang van het
onderzoek dat toelaat. Voor minderjarigen is bovendien specifiek
in artikel 493 lid 3 Sv vastgelegd dat de inverzekeringstelling op
een andere plaats dan in een politiecel kan worden uitgevoerd,
bijvoorbeeld thuis of in een open instelling. 14 Er is dan echter nog
steeds sprake van vrijheidsbeneming die al plaats kan vinden als
dat slechts nodig is in het belang van het onderzoek. Een echte
toetsing vindt pas plaats bij het bevel tot inbewaringstelling.
Gesteld zou kunnen worden dat Nederland daarom pas vanaf de
fase van inbewaringstelling voldoet aan de eis dat
vrijheidsbeneming een uiterste maatregel moet zijn die zo kort
mogelijk dient te duren. Defence for Children vindt daarom dat
de gronden voor inverzekeringstelling van minderjarigen
aangescherpt moeten worden.15
Daarnaast is het de vraag of de Nederlandse wet wel aan de
periodieke toetsing van artikel 10 lid 2 van de richtlijn voldoet.
Tot 2004 kon de gevangenhouding voor maximaal dertig dagen
bevolen worden, maar sindsdien is in artikel 66 Sv vastgelegd dat
de gevangenhouding in één keer voor maximaal negentig dagen
bevolen kan worden. De minderjarige en zijn advocaat kunnen
wel om een tussentijdse toetsing verzoeken en rechtbanken
kunnen uiteraard ook een kortere duur van de gevangenhouding

bevelen, maar dat is niet in de wet geregeld en gebeurt ook niet
ambtshalve. Volgens Kempen & Uit Beijerse geeft de richtlijn
daarom aanleiding om de Nederlandse wet op dat punt te
verbeteren.16
Artikel 11
Nederland kent verschillende alternatieven om minderjarige
verdachten niet in detentie te plaatsen. Zoals hiervoor besproken
kan op grond van artikel 493 Sv de voorlopige hechtenis
geschorst worden of kan de voorlopige hechtenis elders
uitgevoerd worden zoals thuis of in een instelling. Daarnaast kan
een zaak buitengerechtelijk worden afgedaan. Zo kan de politie
alleen een waarschuwing geven bij ‘bagatelzaken’, kan er een
Halt-straf opgelegd worden en kan de officier van justitie op
grond van het opportuniteitsbeginsel ervoor kiezen om de zaak
(voorwaardelijk) te seponeren. Ook kan de officier van justitie
een strafbeschikking aan de minderjarige opleggen op grond van
artikel 77f Sr. De minderjarige hoeft dan niet voor de rechter te
komen, maar dit is wel een daad van vervolging.17 Hoewel de
Halt-straf gebruikt kan worden om tussen het slachtoffer en de
dader te bemiddelen, bevat de Nederlandse wet verder geen
specifieke bepalingen met betrekking tot herstelrecht en
bemiddelingsgesprekken.18 Het VN-Kinderrechtencomité heeft in
haar concluding observations van 2015 aangegeven dat
Nederland alternatieven voor detentie beter moet bevorderen.19
Defence for Children stelt dat de prioriteit in het Nederlandse
strafrechtssysteem bij vervolgen en straffen ligt.20 In die zin zou
de richtlijn mogelijk bij kunnen dragen aan een verdere
ontwikkeling van alternatieve mogelijkheden om strafzaken af te
doen.

-‘Nederland

haar

voorbehoud op artikel 37 sub c
IVRK loslaten’Artikel 12
Voor Nederland is artikel 12 van de richtlijn met name van
belang wat betreft de verplichting tot het gescheiden in detentie
plaatsen van minderjarigen en volwassenen. Nederland heeft in
verband met artikel 77b Sr een voorbehoud gemaakt op artikel 37
sub c IVRK.21 Volgens de huidige Nederlandse wetgeving is het
op grond van artikel 77b Sr mogelijk om minderjarigen van
zestien en zeventien jaar via het volwassenenstrafrecht te
berechten als daartoe aanleiding te vinden is in de ernst van het

11

16

12

17

Deels afgeleid uit COM(2013)822, punt 48.
Kamerstukken I 2013/14, 33 831, nr. A, p. 4; zie ook De Jonge & Verpalen
2010.
13
Berger & Van der Kroon 2011, p. 30.
14
Berger & Van der Kroon 2011, p. 54.
15
Berger & Van der Kroon 2011, p. 37.

moet

18
19
20
21

Kempen & Uit Beijerse 2016, NtEr 2016/7, p. 236.
Bruning & Liefaard 2016, p. 613-614.
Berger & van der Kroon 2011, p. 48.
CRC/NLD/CO/4, juni 2015, §7 en §59(c).
Berger & van der Kroon 2011, p. 50.
Trb. 1995, nr. 92, p. 3; zie ook Wolthuis 2012, p. 83-84.
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begane feit, de persoonlijkheid van de dader of de
omstandigheden waaronder het feit is begaan. Dan kunnen
minderjarigen wel in de gevangenis samen geplaatst worden met
volwassenen.22 Het VN-Kinderrechtencomité heeft vanaf 1999 in
haar concluding observations er elke keer op aangedrongen dat
Nederland artikel 77b Sr schrapt23 , maar dit is tot op heden nog
niet gebeurd.
Conclusie
Over het algemeen lijkt Nederland aan artikel 10 en artikel 11 van
de richtlijn te voldoen. Wel zou op grond van artikel 10 van de
richtlijn gesteld kunnen worden dat de gronden voor het vast
kunnen houden voor verhoor en inverzekeringstelling
aangescherpt moeten worden om ervoor te zorgen dat
vrijheidsbeneming ook in die gevallen daadwerkelijk een uiterste
maatregel is die zo kort mogelijk duurt. Daarnaast zou op grond
van artikel 10 de periodieke toetsing bij de gevangenhouding
misschien vaker plaats moeten gaan vinden. Verder zou op grond
van artikel 11 van de richtlijn gesteld kunnen worden dat
Nederland in meer alternatieve mogelijkheden moet voorzien in
plaats van detentie van minderjarige verdachten, zoals
herstelrecht en bemiddelingsmogelijkheden. Deze aanpassingen
zouden leiden tot een nog betere implementatie van artikel 37 sub
b en d IVRK, artikel 40 lid 3 en lid 4 IVRK, General Comment
No. 10, de Havana Rules, de European rules for juvenile
offenders subject to sanctions or measures en Guidelines on
child-friendly justice. Nederland voldoet echter niet aan artikel 12
van de richtlijn. Op grond van dat artikel zal Nederland het samen
plaatsen van zestien- en zeventienjarigen die door middel van het
volwassenenstrafrecht berecht zijn met volwassenen af moeten
schaffen. Het voorbehoud dat Nederland op artikel 37 sub c
IVRK gemaakt had kan daarom worden opgeheven en daarmee
wordt ook tegemoetgekomen aan de Beijing Rules, Havana
Rules, European Rules for juvenile offenders subject to sanctions
or measures en Guidelines on child-friendly justice.
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Slotbeschouwing
In dit themanummer is gebleken dat de jeugdige een bijzondere
positie inneemt in het strafrecht. Zoals reeds in de inleiding
aangegeven, zijn er allerlei aparte bepalingen voor jeugdigen in
het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering
vastgelegd. De vraag die in dit themanummer centraal stond was
wat de bijzondere positie van de jeugdige in het strafrecht
rechtvaardigt en wat de implicaties daarvan zijn voor de functies
van het jeugdstrafrecht in Nederland.
De bijzondere positie van de jeugdige in het strafrecht wordt
enerzijds gekenmerkt door het feit dat jeugdigen nog in
ontwikkeling zijn en daarom beschermd moeten worden, maar
anderzijds worden jeugdigen ook gezien als subjecten met eigen
rechten. De bescherming van jeugdigen wordt gerechtvaardigd
door het feit dat jeugdigen nog in ontwikkeling zijn. Zij
ontwikkelen zich op emotioneel, sociaal, moreel en intellectueel
gebied nog tot hun 23e. Zij zijn strafrechtelijk gezien
ontoerekeningsvatbaar tot hun 14e en zijn ook tot hun 14e niet
goed in staat om het strafproces te begrijpen. Dat jeugdigen als
zelfstandige rechtssubjecten gezien moeten worden, wordt
gerechtvaardigd doordat zij volgens de Commissie Anneveldt
steeds mondiger zijn geworden en dezelfde rechten zouden
moeten hebben als volwassenen.
Het jeugdstrafrecht heeft net als het volwassenenstrafrecht de
functie van vergelding en preventie, maar heeft daarnaast nog
twee heel belangrijke functies die voortvloeien uit het feit dat
jeugdigen nog in ontwikkeling zijn en zelfstandige rechtssubjecten zijn. Ten eerste heeft het jeugdstrafrecht de functie van
(her)opvoeding. Het jeugdstrafrecht heeft dan ook sinds de
invoering van de eerste Strafrechtelijke Kinderwet in 1905 een
pedagogische grondslag. Met name de taakstraf, die sinds 1995
aan jeugdigen opgelegd kan worden, is een pedagogische straf.
Door middel van een werk- of leerstraf wordt immers beoogd het
gedrag van de jeugdige te verbeteren. Ten tweede heeft het
jeugdstrafrecht de functie om de rechtspositie van jeugdigen te
waarborgen.
De pedagogische grondslag en de waarborging van de
rechtspositie van jeugdige verdachten en veroordeelden worden
ook sterk beïnvloed door de internationale kinderrechtenstandaarden. Met name artikel 37 IVRK en artikel 40 IVRK zijn
belangrijk voor het jeugdstrafrecht. Nederland is, hoewel zij een
voorbehoud heeft gemaakt op artikel 37 sub c IVRK en artikel 40
lid 2 onder b (ii) IVRRK, als lidstaat van het IVRK verplicht om
aan deze bepalingen te voldoen. Daarnaast oefenen ook de nietbindende richtsnoeren die uitgebracht zijn door de Verenigde
Naties en de Raad van Europa invloed uit op de Nederlandse

wetgeving. Dit betreft General Comment No. 10, General
Comment No. 10, de Beijing Rules, de Havana Rules, de
Guidelines on child-friendly justice en de European rules for
juvenile offenders subject to sanctions and matters. Ook de
Europese Unie heeft steeds meer aandacht voor het
jeugdstrafrecht. Dit blijkt onder meer uit de zeer recent
uitgebrachte EU Richtlijn betreffende procedurele waarborgen
voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een
strafprocedure. Nederland is verplicht om op 11 juni 2019 aan de
bepalingen uit deze richtlijn te voldoen.
In dit themanummer is de bijzondere positie van de jeugdige in
het
strafrecht
met
name
bekeken
vanuit
de
minimumleeftijdsgrens, het taakstrafverbod en de nieuwe EU
Richtlijn. Gebleken is dat de Nederlandse wet op deze punten
aanpassing behoeft.
Allereerst raad ik de wetgever aan om de minimumleeftijdsgrens
voor strafrechtelijke aansprakelijkheid te verhogen van twaalf jaar
naar veertien jaar. Kinderen die jonger zijn dan veertien jaar zien
niet in dat zij verantwoording af moeten leggen aan anderen dan
in hun naaste omgeving en zij begrijpen het strafproces nog niet.
Strafrechtelijke vervolging zal daarom niet tot de gewenste
gedragsverbetering kunnen leiden. Niet voor niets geldt er in het
civiele recht ook een minimumleeftijdsgrens voor aansprakelijkheid van veertien jaar. Door de minimumleeftijdsgrens voor
strafrechtelijke aansprakelijkheid te verhogen voldoet Nederland
ook aan de wensen van het VN-Kinderrechtencomité en de
Commissaris voor de Raad voor de Mensenrechten van Europa.
Ten tweede adviseer ik de wetgever om het taakstrafverbod voor
jeugdigen die een geweldsmisdrijf of zedendelict gepleegd
hebben af te schaffen. Door het taakstrafverbod kan de rechter
geen straf op maat maken voor de jeugdigen en wordt de rechter
gepusht om een (on)voorwaardelijke vrijheidsbenemende sanctie
op te leggen waardoor vrijheidsbeneming geen ultimum
remedium meer is en waardoor het moeilijker wordt voor de
jeugdigen om een VOG te krijgen. Vergelding weegt bij het
taakstrafverbod zwaarder dan her-opvoeding. Daarmee is het
taakstrafverbod in strijd met de pedagogische grondslag van het
jeugdstrafrecht en met artikel 40 lid 1 en lid 4 IVRK en artikel 37
sub c IVRK.
Ten derde wil ik de wetgever er graag op wijzen dat de nieuwe
EU Richtlijn tot gevolg heeft dat Nederland haar voorbehoud op
artikel 37 sub c IVRK los zal moeten laten. In artikel 12 van de
richtlijn is net als in artikel 37 sub c IVRK bepaald dat jeugdigen
gescheiden in detentie geplaatst moeten worden van volwassenen.
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De richtlijn bevat minimumstandaarden en Nederland is verplicht
om haar wetgeving daarop aan te passen. Nederland kan daar
geen voorbehoud op maken. Daarom zal artikel 77b Sr, op grond
waarvan jeugdigen van zestien en zeventien jaar via het
volwassenenstrafrecht gestraft kunnen worden en bij volwassenen
in detentie geplaatst kunnen worden, geschrapt of gewijzigd
moeten worden.
Ten slotte wil ik de Nederlandse wetgever op het hart drukken om
bij de implementatie van de richtlijn nader te onderzoeken of het
mogelijk is om de grond voor inverzekeringstelling van jeugdigen
aan te scherpen, om de periodieke toetsing van de gevangenhouding van jeugdigen vaker plaats te laten vinden en om extra
alternatieve maatregelen voor jeugdigen in de wet vast te leggen.
Dit zou leiden tot een (nog) betere implementatie van artikel 37

sub b en d IVRK, artikel 40 lid 3 en lid 4 IVRK, artikel 5 lid 4
EVRM en de niet-bindende richtsnoeren.
Uit bovenstaande kan afgeleid worden dat hoewel Nederland al
sinds 1905 een apart strafrecht voor jeugdigen kent, dit
rechtsgebied nog steeds volop in ontwikkeling is. In verband met
de bijzondere positie van jeugdigen binnen het strafrecht, moeten
de functies van (her)opvoeding en waarborging van de
rechtspositie van jeugdigen daarbij altijd in het achterhoofd
gehouden worden. Daarom hoop ik dat de wetgever bovenstaande
aanbevelingen in zijn wetgeving zal verwerken en dat daardoor de
internationale kinderrechtenstandaarden goed geïmplementeerd
worden, zodat de bijzondere positie van jeugdigen binnen het
strafrecht in Nederland versterkt wordt.
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