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De positie van de jeugdige verdachte in 
het strafproces

 Dr. T. Liefaard, S.E. Rap MSc MA & prof. dr. I. Weijers*

Voor zover men jeugdige verdachten wil onder-
werpen aan strafrechtelijke vervolging, zal dat 
op een manier moeten gebeuren die rekening 
houdt met hun leeftijd. Die eis volgt zowel uit 
onze kennis van de kinderlijke ontwikkeling 
als uit internationale mensenrechten, in het 
bijzonder de rechten van het kind. Het principe 
dat kinderen onder een bepaalde leeftijd niet 
of minder verantwoordelijk kunnen worden 
gehouden voor het overtreden van de strafwet 
is allerminst een modern idee. Ook in het ver-
leden was het over het algemeen gebruikelijk 
om kinderen minder zwaar of helemaal niet te 
bestraffen.1 Aparte procedures voor jeugdige 
verdachten werden wereldwijd echter pas ge-
bruikelijk rond 1900 met de introductie van 
een apart jeugdstraf(proces)recht. Dit aparte 
jeugdstraf(proces)recht ontstond overigens niet 
toevallig in dezelfde tijd dat nieuwe wetenschap-
pelijke specialismen met betrekking tot jeugdi-
gen ontstonden, zoals de kindergeneeskunde, de 
ontwikkelingspsychologie, de kinderpsychiatrie 
en de pedagogiek. Een vergelijkbare parallel in 
de tijd bestaat er tussen de opkomst van een 
serie internationaal juridisch dwingende regels 
betreffende de rechtspositie van jeugdige ver-
dachten een kwart eeuw geleden (met name het 
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van 
het Kind, IVRK, van 1989) en een gelijktijdige 
hausse aan empirisch onderzoek betreffende de 

ontwikkeling van kinderen die met het (straf)
recht in aanraking komen. 
De laatste tien jaar begint er steeds meer 
reflectie op beide invalshoeken – het mensen-
rechten– en het ontwikkelingsperspectief – op 
gang te komen. Die trend wordt gemarkeerd 
door publicaties als Youth on Trial uit 2000 en 
Rethinking Juvenile Justice uit 2008.2 Dit artikel 
past in deze recente trend. Het beoogt met hulp 
van ontwikkelingspsychologische inzichten 
handen en voeten te geven aan de invulling van 
de rechtspositie van de jeugdige verdachte in het 
strafproces zoals geformuleerd in internationale 
mensenrechtenverdragen, in het bijzonder het 
IVRK.

1. Positie jeugdige verdachte in
  Nederlandse jeugdstrafprocesrecht 

Het is van belang om eerst kort stil te staan bij de 
voornaamste uitgangspunten en kenmerken van 
het Nederlandse jeugdstrafprocesrecht. Straf-
rechtelijke vervolging is in Nederland beperkt 
tot jeugdigen die twaalf jaar of ouder waren ten 
tijde van het plegen van het (vermeende) delict 
(art. 486 Sv). Ten aanzien van jeugdigen onder 
deze zogenoemde ‘minimumleeftijdsgrens’ voor 
strafrechtelijke aansprakelijkheid kunnen wel 
enkele dwangmiddelen worden toegepast (zie 
art. 487 Sv), maar zij kunnen niet strafrechtelijk 
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verantwoordelijk worden gehouden voor het 
gepleegde feit. Er is met andere woorden een 
onweerlegbaar vermoeden van ontoerekenbaar-
heid.3 Zolang jeugdigen echter tussen de twaalf 
en achttien jaar waren ten tijde van het plegen 
van het delict vallen zij onder het jeugdstrafpro-
cesrecht. De mogelijkheid dat zestien- en zeven-
tienjarigen worden veroordeeld tot een sanctie 
uit het commune strafrecht op grond van artikel 
77b Sr doet hier niet aan af. Ook deze jeugdigen 
blijven gerechtigd tot een strafproces ten over-
staan van een kinderrechter (of de meervoudige 
kamer waarin de kinderrechter zitting neemt; 
art. 495 Sv), achter gesloten deuren (art. 495b 
Sv), bijgestaan door een raadsman (eventueel 
ambtshalve toegevoegd op grond van art. 489 lid 
1 Sv). De leeftijd ten tijde van het plegen van het 
(vermeende) delict is derhalve van doorslagge-
vende betekenis voor het toepassingsbereik van 
het jeugdstrafprocesrecht. Hierop bestaat een 
uitzondering. De betrokkenheid van ouders is 
op grond van artikel 488 lid 3 Sv gekoppeld aan 
de feitelijke leeftijd van de jeugdige tijdens het 
strafproces en aan diens minderjarigheid. Zodra 
de jeugdige meerderjarig wordt (doorgaans 
doordat hij achttien wordt) zijn de strafvorder-
lijke bepalingen met betrekking tot de ouders in 
het strafproces niet langer van toepassing. Dit 
betekent dat zij onder andere niet meer hoeven 
te worden opgeroepen voor het onderzoek ter 
terechtzitting en ook niet meer in de gelegen-
heid hoeven te worden gesteld om het woord te 
voeren (art. 496 Sv). Ook het nieuw in te voeren 
artikel 496b Sv dat de rechter instrueert om de 
zaak aan te houden indien ouders niet verschij-
nen en de mogelijkheid geeft hun medebrenging 
te gelasten indien hij dit noodzakelijk acht, zal 
geen gelding meer hebben zodra de jeugdige 

meerderjarig is geworden.4

Gedurende het strafproces wordt de jeugdige 
verdachte geacht zelfstandig in rechte op te 
treden. Hij wordt hiertoe in juridische zin be-
kwaam geacht. Wel komen zolang de jeugdige 
nog geen zestien jaar is al zijn bevoegdheden 
eveneens toe aan zijn raadsman. Deze kan deze 
bevoegdheden, zoals het instellen van hoger 
beroep,5 zelfstandig uitoefenen indien hij dit 
in het belang van zijn cliënt acht (art. 503 lid 
1 Sv). Aangenomen mag worden dat hij hierbij 
het belang van zijn cliënt ook echt voorop stelt 
(vgl. art. 3 lid 1 IVRK). De jeugdige en zijn 
wettelijke vertegenwoordiger kunnen tegen de 
handelswijze van de raadsman ten aanzien van 
het al dan niet aanwenden van een rechtsmiddel 
een bezwaarschrift indienen bij de president van 
de gerechtelijke instantie waar de zaak het laatst 
is vervolgd (art. 503 lid 2 Sv). 
Het is opvallend dat het Nederlandse jeugdstraf-
recht hiermee enerzijds uitgaat van volledige 
processuele bekwaamheid vanaf het moment 
dat een jeugdige vervolgd kan worden (in elk ge-
val vanaf de leeftijd van twaalf jaar, terwijl in het 
civiele recht geen sprake is van een zelfstandige 
procespositie6), en dat anderzijds de raadsman 
als een soort ‘bijzonder curator’ alle bevoegd-
heden die toekomen aan de jeugdige zelfstandig 
kan uitoefenen. Ofschoon de jeugdige een be-
perkte mogelijkheid heeft om bezwaar te maken 
tegen de beslissing van zijn raadsman, kan het 
jeugdstrafprocesrecht in deze op zijn minst als 
paradoxaal worden beschouwd. 
Waar de reikwijdte van het jeugdstrafproces-
recht voorts is gebaseerd op de leeftijd ten 
tijde van het plegen van het delict (ook wel het 
delictscriterium genoemd), wordt ten aanzien 
van de betrokkenheid van de ouders en de be-
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voegdheden van de raadsman een uitzondering 
gemaakt en aangesloten bij de feitelijke leeftijd 
van de jeugdige verdachte. In het verlengde 
hiervan doet zich de vraag voor hoe de zittings-
rechter zich op moet stellen. In beginsel komt 
elke jeugdige verdachte voor de kinderrechter, 
ook al is hij inmiddels achttien jaar geworden 
of wordt hij achttien tijdens het onderzoek ter 
terechtzitting. Ook de kinderrechter zal voor 
wat betreft de participatie ter zitting rekening 
moeten houden met de feitelijke leeftijd van 
de jeugdige. Wanneer het de sanctietoepassing 
betreft, zal de kinderrechter in het licht van 
onder andere de mate van verwijtbaarheid weer 
rekening moeten houden met de leeftijd tijdens 
het plegen van het delict. Dat de kinderrechter 
zich bovendien naast de leeftijd rekenschap 
moet geven van de rijpheid van de jeugdige in 
kwestie maakt zijn taak er niet eenvoudiger op. 
Toch is dit wel de gedachte achter artikel 40 jo. 
12 IVRK, waarin het recht van elke jeugdige 
verdachte om actief en effectief te participeren 
in het strafproces is neergelegd. Hieronder zal 
het belang van deze verdragsbepalingen en de 
implicatie voor het nationale jeugdstrafproces-
recht uiteen worden gezet. Dit geschiedt aan de 
hand van de visie van het VN-Comité inzake de 
Rechten van Kind, waarna vanuit een ontwik-
kelingspsychologisch perspectief de taak van de 
kinderrechter om het recht op een eerlijk proces 
aan de jeugdige verdachte te waarborgen nader 
wordt ingevuld.

2. Positie jeugdige verdachte in het licht  
 van internationale mensenrechten 

Artikel 40 IVRK

Op grond van artikel 40 IVRK hebben jeugdige 
verdachten recht op specifieke bejegening als 
onderdeel van een apart jeugdstrafproces. Het 
eerste lid van deze verdragsbepaling geeft de 

doelstellingen van het jeugdstrafrecht weer en 
luidt als volgt weer: ‘De Staten die partij zijn, 
erkennen het recht van ieder kind dat wordt 
verdacht van, vervolgd wegens of veroordeeld 
terzake van het begaan van een strafbaar feit, op 
een wijze van behandeling die geen afbreuk doet 
aan het gevoel van waardigheid en eigenwaarde 
van het kind, die de eerbied van het kind voor de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijhe-
den van anderen vergroot, en waarbij rekening 
wordt gehouden met de leeftijd van het kind en 
met de wenselijkheid van het bevorderen van de 
herintegratie van het kind en van de aanvaarding 
door het kind van een opbouwende rol in de 
samenleving.’
Artikel 40 IVRK is gestoeld op twee gedachten. 
In de eerste plaats onderkent het het recht van 
de jeugdige verdachte op een eerlijk proces en 
bevat het beginselen en rechten die ook gelden 
ten aanzien van volwassenen, zoals het legali-
teitsbeginsel (lid 2 onder a), de onschuldpre-
sumptie (lid 2 onder b (i)), het pressieverbod 
(lid 2 onder b (iv)), het recht op een proces ten 
overstaan van een onafhankelijk en onpartijdige 
rechter (lid 2 onder b (iii)) en het proportiona-
liteitsbeginsel (lid 4). Tegelijkertijd roept artikel 
40 IVRK de verdragsstaten op om een speciale 
jeugdstrafrechtelijke bejegening te waarborgen 
voor jeugdige verdachten. In het eerste lid wordt 
als doel aangegeven dat deze speciale jeugdstraf-
rechtspleging de jeugdigen moet leren meer 
respect te hebben voor ‘de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden van anderen’ en 
dat het uiteindelijk doel is te re-integreren in 
de maatschappij, opdat zij een constructieve 
bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. 
Artikel 40 IVRK verlangt in dit verband dat bij 
de strafrechtelijke bejegening rekening wordt 
gehouden met de leeftijd van de jeugdige. Zo 
moeten verdragsstaten in de eerste plaats een 
minimumleeftijdsgrens voor strafrechtelijke 
aansprakelijkheid vaststellen, bij voorkeur op 
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twaalf jaar of hoger.7 Jeugdigen onder die 
leeftijdsgrens zouden überhaupt niet moeten 
worden onderworpen aan strafrechtelijke 
vervolging. Verder moet (gedurende alle stadia 
van) het strafproces de privacy van de jeugdige 
worden gerespecteerd (lid 2 onder b (vii)) en 
moet de bijzondere positie van ouders worden 
erkend (lid 2 onder b (ii en iii)).8

Voor een effectieve jeugdstrafrechtspleging 
is respect voor de rechten van de betrokken 
jeugdigen van cruciaal belang, aldus het VN-
Comité voor de Rechten van het Kind dat in 
zijn General Comment No. 109 aanbevelingen 
doet ten aanzien van de implementatie van ar-
tikel 40 IVRK. Respect voor de rechten van de 
betrokken jeugdigen impliceert dat artikel 40 
IVRK moet worden beschouwd in samenhang 
met de andere rechten in het IVRK. Uiteraard 
moet worden gewezen op artikel 37 IVRK dat 
het verbod op foltering of wrede, onmense-
lijke en onterende behandeling of bestraffing 
omvat en verder onder andere het gebruik van 
vrijheidsbeneming reguleert.10 Echter ook van 
bijzonder belang zijn de door het VN-Comité 
onderscheiden algemene beginselen van het 
IVRK: het non-discriminatiebeginsel (art. 2 
IVRK), het recht op ontwikkeling (art. 6 IVRK), 
het recht om gehoord te worden (art. 12 IVRK) 
en het beginsel van ‘het belang van het kind’ (art. 
3 lid 1 IVRK).11

Het belang van het non-discriminatiebeginsel 

voor de jeugdstrafrechtspleging zit hem in het 
voorkomen van ongelijke behandeling tussen 
jeugdige verdachten bijvoorbeeld op basis 
van geslacht of etniciteit. Ook zou dit begin-
sel volgens het VN-Comité reden zijn om de 
stigmatiserende werking van het in aanraking 
komen met justitie en de negatieve gevolgen die 
dit op langere termijn met zich kan brengen zo 
veel mogelijk te voorkomen (General Comment 
No. 10 par. 6/8). Het recht op ontwikkeling 
impliceert dat elke strafrechtelijke bejegening 
de (verdere) ontwikkeling in positieve zin 
zou moeten bevorderen, waarbij als aanname 
geldt dat delinquent gedrag een negatieve in-
vloed heeft op de ontwikkeling van jeugdigen  
(General Comment No. 10 par. 11). Een en 
ander kan tot uitdrukking komen in een vorm 
van buitengerechtelijke afdoening of via de op 
te leggen sanctie. 
Artikel 6 IVRK heeft echter ook implicaties voor 
de bejegening van de jeugdige tijdens het straf-
proces. Zo zal de ontwikkeling van de jeugdige 
niet gebaat zijn bij het verwaarlozen van zijn 
recht om te worden gehoord door het proces 
over het hoofd van de jeugdige heen te voeren 
en hem als een passief object te benaderen (zie 
ook verderop). In het verlengde hiervan moet 
worden gewezen op artikel 3 lid 1 IVRK dat 
bepaalt dat bij alle maatregelen die jeugdigen 
betreffen het belang van het kind de eerste over-
weging moeten vormen. Dit betekent dat er oog 
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Nations Convention on the Rights of the Child 

(diss. Amsterdam VU), Dordrecht: Kluwer Law  
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moet zijn voor de verschillen tussen kinderen 
en volwassenen, gelet op hun fysieke en psychi-
sche ontwikkeling, en dat kinderen bijzondere 
emotionele behoeften en opvoedingsbehoeften 
hebben. Hiermee hangt samen dat jeugdigen in 
mindere mate verantwoordelijk kunnen worden 
gehouden voor hun gedragingen. Ook ligt hierin 
de opdracht besloten dat het jeugdstrafrecht 
niet enkel gericht moet zijn op repressie en 
vergelding, maar vooral ook op resocialisatie en 
herstel (vgl. art. 40 lid 1 IVRK). Dit hoeft vol-
gens het VN-Comité niet ten koste te gaan van 
effectieve bescherming van de veiligheid van de 
samenleving (General Comment No. 10 par. 10). 
Zowel de officier van justitie als de kinderrechter 
dienen zich bewust te zijn van deze bijzondere 
kenmerken van het jeugdstrafrecht, ook in hun 
opstelling naar de jeugdige verdachte toe.
Tot slot is het recht om gehoord te worden 
van bijzonder belang voor de bejegening van 
jeugdigen in het kader van het jeugdstrafrecht. 
Het recht om te worden gehoord kan worden 
beschouwd als een van de wapenfeiten van het 
IVRK en behelst het recht van jeugdigen om hun 
stem te laten gelden in zaken die hen aangaan.12 
Artikel 12 lid 2 IVRK bepaalt dat een jeugdige 
de gelegenheid moet krijgen om gehoord te 
worden in juridische procedures die hem of 
haar aangaan. Dit kan direct gebeuren of via 
een vertegenwoordiger of een passend orgaan 
die op grond van de wet de jeugdigen kan bij-
staan. Het VN-Comité stelt dat dit bij voorkeur 
direct dient te gebeuren ‘and not only through a 
representative of an appropriate body if it is in 
her/his best interests’ (General Comment No. 
10 par. 44). Van belang is voorts dat de mening 
van de jeugdige serieus moet worden genomen 

en dat hieraan gepaste waarde wordt gehecht, 
waarbij rekening moet worden gehouden met 
leeftijd en de rijpheid van de jeugdige. Hieruit 
valt op te maken dat de autoriteiten zich naast 
de leeftijd rekenschap moeten geven van de 
rijpheid van de individuele jeugdige.13

Participatie en begrip – artikel 12 IVRK en de 
positie van jeugdigen tijdens het strafproces

Het is interessant om iets langer stil te staan 
bij de betekenis van artikel 12 IVRK voor 
het jeugdstrafproces. Dat jeugdigen het recht 
hebben om vrijelijk hun mening te uiten ten 
aanzien van alle zaken die hen aangaan heeft 
implicaties voor de behandeling van de jeugdige 
verdachte gedurende het gehele strafproces 
(General Comment No. 10 par. 12 en 44). Het 
recht om gehoord te worden moet enerzijds 
worden gezien als onderdeel van het recht op 
een eerlijk proces en het recht om op effec-
tieve wijze te participeren in de strafrechtelijke 
procedure (art. 40 lid 2 onder b (iv) IVRK). 
Anderzijds is, zoals hierboven reeds is genoemd, 
het horen van de jeugdige van belang voor de 
effectiviteit van de strafrechtelijke bejegening 
en het realiseren van de doelstellingen van het 
jeugdstrafrecht. Het is immers, zoals hierna veel 
uitvoeriger aan de orde zal komen, van belang 
dat de jeugdigen bereikt worden. Maar ook is 
dit relevant om enige inschatting te kunnen 
maken in hoeverre de jeugdige achter de straf 
of maatregel staat en of het überhaupt zinvol is 
om deze op te leggen.
Het VN-Comité gaat uit van de veronderstel-
ling dat het feit dat de jeugdige verdachte 
verantwoordelijk kan worden gehouden voor 

de posItIe van de jeugdIge verdachte In het strafproces

12 N. Cantwell, ‘The Origins, Development and Signifi-

cance Of The United Nations Convention On The 

Rights Of The Child’, in: S. Detrick (red.), The United 
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to the ‘Travaux Préparatoires’, Dordrecht: Martinus 

Nijhoff 1992, p. 28.

13 Meer over het recht om gehoord te worden in de uit-

eenzetting van het VN-Comité in General Comment 

No. 12, The right of the child to be heard, UN Doc. 

CRC/C/GC/12, 20 juli 2009 (hierna: General Com-

ment No. 12).
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het plegen van (vermeende) strafbare feiten 
(en derhalve vervolgd kan worden) impliceert 
dat hij bekwaam is om deel te nemen aan het 
strafproces. Zijn processuele bekwaamheid is 
hiermee gegeven (vgl. het Nederlandse jeugd-
strafprocesrecht). Dit houdt onder meer in dat 
de jeugdige verdachte de mogelijkheid moet 
worden geboden om zijn mening te geven 
over de op te leggen straffen of maatregelen en 
naar welke reacties zijn voorkeur zou uitgaan. 
Volgens het VN-Comité heeft de rechter die de 
beslissing neemt in dit verband een bijzondere 
verantwoordelijkheid. Dit is van groot belang 
voor de kans op het welslagen van de (straf-
rechtelijke) reactie op het delinquente gedrag 
van de jeugdige. Of zoals het VN-Comité het 
verwoordt: ‘to treat the child as a passive object 
does not recognize his/her rights nor does it 
contribute to an effective response to his/her be-
haviour’ (General Comment No. 10 par. 45).14 
Het is verder van groot belang dat de jeugdige 
verdachte begrijpt wat er gebeurt. Dit is vol-
gens het VN-Comité van cruciaal belang voor 
het recht op een eerlijk proces en het recht op 
een effectieve deelname aan het strafproces 
(General Comment No. 10 par. 46). Zo moet 
de aanklacht zijn opgesteld in een taal die de 
jeugdige begrijpt, hetgeen eisen stelt aan de wijze 
waarop de informatie wordt verstrekt en hoe een 
en ander staat geformuleerd (zie ook General 
Comment No. 10 par. 48). In Nederland zou 
het OM hierin een eerste verantwoordelijkheid 
hebben. Als gezegd moet informatie bovendien 
zo veel mogelijk direct aan de jeugdige worden 
verstrekt. Informatie aan ouders mag in elk geval 
niet in de plaats komen van informatie aan de 
jeugdige (General Comment No. 10 par. 48). 
Overigens moet er ook oog zijn voor jeugdigen 

die moeite hebben informatie te verwerken en/
of hun mening kenbaar te maken. Dit heeft 
bijvoorbeeld implicaties voor kinderen met 
een verstandelijke beperking of kinderen die de 
Nederlandse taal niet machtig zijn.15

Tijdens de zitting is van belang dat de jeugdige 
in staat is zijn procespositie te bepalen en zijn 
verdediging te voeren. In dit verband moet hij 
goed geïnformeerd worden over de voorlig-
gende bewijsmiddelen, opdat hij weloverwogen 
beslissingen kan nemen over het afleggen van 
(aanvullende) verklaringen en het horen van 
getuigen. Onder verwijzing naar artikel 14 
van de Beijing Rules16 zouden strafrechtelijke 
procedures moeten worden gevoerd in een ‘at-
mosphere of understanding to allow the child 
to participate and to express himself/herself 
freely’ (General Comment No. 10 par. 46). In 
het verlengde hiervan zou rekening moeten 
worden gehouden met leeftijd en rijpheid van 
de jeugdige, hetgeen wellicht ook aanpassing 
van procedures in de rechtszaal met zich mee 
zou moeten brengen. In een later algemeen 
commentaar heeft het VN-Comité hieraan toe-
gevoegd dat berechting achter gesloten deuren 
ook in dit verband van belang is.17

Tot slot moet de jeugdige ook worden geïnfor-
meerd over de inhoud en gevolgen van de op te 
leggen straffen of maatregelen, opdat hij goed 
geïnformeerd zijn mening hieromtrent kan de-
len met de rechter, de officier van justitie en de 
andere procesdeelnemers (zie ook eerder).
Het behoeft geen betoog dat het recht op rechts-
bijstand of andere passende bijstand van groot 
belang is voor de verwezenlijking van het recht 
om gehoord te worden (art. 40 lid 2 onder b (ii) 
en (iii) IVRK; vgl. General Comment No. 10 par. 
49/50). Tegelijkertijd is duidelijk dat de (rechts)

14 Dit heeft overigens ook betrekking op de tenuitvoer-

legging van de opgelegde straf of maatregel. Uit onder-

zoek zou blijken dat een actieve deelname van het kind 

aan de tenuitvoerlegging doorgaans bijdraagt aan een 

positief resultaat.

15 Zie General Comment No. 12 par. 21. 

16 UN Standard Minimum Rules for the Administration 

of Juvenile Justice (1985), GA Res. 40/33, 29 november 

1985. 

17 General Comment No. 12 par. 61.
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bijstandsverlener zich goed bewust moet zijn 
van het belang op adequate informatie aan zijn 
cliënt en begrip daarvan bij zijn cliënt.

Een blik op artikel 6 EVRM

Het IVRK is uiteraard niet het enige verdrag dat 
relevant is voor de positie van de jeugdige ver-
dachte. Zo is het recht op een eerlijk proces ook 
te vinden in algemene mensenrechtenverdragen, 
zoals in artikel 6 EVRM. Ofschoon deze bepaling 
nauwelijks verwijst naar de bijzondere positie 
van de jeugdige verdachte is hier in de jurispru-
dentie van het Europese Hof voor de Rechten 
van de Mens (EHRM) wel aandacht aan besteed. 
Bovendien blijkt het Hof in toenemende mate 
in zaken waar het minderjarigen betreft te ver-
wijzen naar het IVRK en aanverwante bronnen 
van internationaal recht.18

Ook het EHRM heeft zich op het standpunt 
gesteld dat het recht op een eerlijk proces, 
zoals neergelegd in artikel 6 EVRM, inhoudt 
dat de nationale autoriteiten er voor moeten 
zorgen dat minderjarigen het proces waarin zij 
terecht staan begrijpen en dat ze daarin kun-
nen participeren. In de zaak van twee Engelse 
elfjarige jongens (de Bulger-case) heeft het hof 
geoordeeld dat: ‘a child charged with an offence 
(must be) dealt with in a manner which takes 
full account of his age, level of maturity and 
intellectual and emotional capacities, and that 
steps are taken to promote his ability to under-
stand and participate in the proceedings’.19 Ook 
de procedures moeten volgens het hof aangepast 
worden aan de intellectuele vermogens en het 
ontwikkelingsstadium van de jeugdige. Het hof 

heeft toegelicht dat artikel 6 niet inhoudt dat een 
jeugdige ieder (juridisch) detail moet kunnen 
begrijpen tijdens het strafproces, maar wel een 
algemeen begrip moet hebben van de aard van 
het proces en van wat er voor hem op het spel 
staat met betrekking tot de sanctie.20 Dit laatste 
is ook onderstreept door het VN-Comité dat in 
paragraaf 21 van zijn General Comment No. 12 
stelt dat ‘it is not necessary that the child has 
comprehensive knowledge of all aspects of the 
matter affecting her or him, but that she or he 
has sufficient understanding to be capable of 
appropriately forming her or his own views on 
the matter’. 

3. Psychologische en pedagogische
  inzichten 

Wellicht lijkt veel van wat zojuist is genoemd een 
open deur, maar er zijn nogal wat landen waar 
jeugdigen21 die in aanraking komen met justitie 
allerminst neutraal en respectvol worden be-
naderd. In dergelijke gevallen ontbreken door-
gaans al helemaal de gelegenheid en de interesse 
voor het eigen verhaal en het eigen perspectief 
van de jeugdige, laat staan dat de jeugdige in de 
gelegenheid wordt gesteld actief in het proces te 
participeren. Met name dit fundamentele punt, 
de mogelijkheid voor jeugdigen om actief in 
hun eigen proces te kunnen participeren, stelt 
leeftijdsspecifieke eisen aan hun bejegening. 
Hierop wordt in deze paragraaf ingegaan vanuit 
ontwikkelingspsychologisch perspectief.
‘Rekening houden met de leeftijd van het kind’ 
betekent dat rekening wordt gehouden met het 
beperkte besef van jeugdigen van de betekenis 

18 Zie bijvoorbeeld de jurisprudentie t.a.v. het recht op 

rechtsbijstand bij het (eerste) politieverhoor, onder 

meer EHRM 27 november 2008, NJ 2009, 214 (Salduz/

Turkije); verder ook B. Dohrn, ‘Something’s happening 

here: children and human rights jurisprudence in two 

international courts’, Nevada Law Journal 2006, p. 749-

773.

19 EHRM 16 december 1999, Appl. 24724/94  

(T./Verenigd Koninkrijk) par. 84.

20 EHRM 15 juni 2004, Appl. 60958/00 (S.C./Verenigd 

Koninkrijk) par. 29.

21 Met ‘jeugdigen’ worden doorgaans jeugdigen tussen 

twaalf en achttien jaar aangeduid.
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van het proces en van de van hen verwachtte 
proceshouding.22 Kinderen van twaalf en der-
tien jaar bijvoorbeeld begrijpen nog niet wat 
er precies gebeurt in een strafproces, laat staan 
dat ze doorzien wat er van hen wordt verwacht. 
Kinderen kunnen uiteraard al heel jong begrij-
pen dat ze iets niet mogen doen en wat later dat 
ze sommige dingen niet behoren te doen. Ze 
begrijpen dat ze stout, onaardig of gemeen zijn, 
of onbeleefd, onbehoorlijk of verkeerd, als ze 
iets wat ze niet mogen of behoren te doen toch 
hebben gedaan. Stout, onaardig en gemeen ver-
wijzen allemaal naar de directe leefwereld van 
het kind, papa en mama, de broertjes en zusjes, 
de vriendjes en vriendinnetjes. Onbeleefd, on-
behoorlijk en verkeerd verwijzen naar de al iets 
bredere en minder vertrouwde omgeving van 
buren, leraren, medepassagiers etc. Maar ver-
dacht en wellicht schuldig in strafrechtelijke zin 
is van een heel andere, abstracte orde: de orde 
van de staat, strafrecht en burgerschap. 
Kinderen van twaalf of dertien zien zichzelf 
normaal gesproken nog niet als burgers die 
verantwoording moet afleggen voor hun gedrag 
tegenover de ‘overheid’.23 Zij kunnen nauwelijks 
abstract denken en zien zichzelf nog als kinderen 
die verantwoording verschuldigd zijn tegenover 
hun concrete, directe omgeving: hun ouders, 
grootouders, leraren en eventueel hun directe 

buren. Hun begrip van noties als wet, overheid 
en burgerschap moet nog rijpen, ook omdat ze 
nog nauwelijks ervaring hebben met de wet en 
met de overheid.24 Kinderen zijn in het alge-
meen pas rond hun veertiende jaar in staat tot 
een adequate voorstelling van wat het betekent 
om voor de rechter te verschijnen.25 Toch blijken 
de meeste jeugdigen die op hun veertiende, vijf-
tiende of zestiende voor de rechter moeten ver-
schijnen nog nauwelijks capabel zich een goede 
voorstelling te maken van wat er gebeurt en van 
wat er precies van ze wordt verwacht.26 Feitelijk 
zijn de meeste jeugdigen die voor de rechter 
moeten verschijnen in plaats van voor eerder 
achter in hun ontwikkeling en dat betekent 
een dubbele opgave voor de rechtbank en alle 
andere betrokkenen bij de jeugdstrafzitting.27 
We kunnen dus concluderen dat jeugdigen hulp 
nodig hebben om enigszins volwaardig deel te 
kunnen nemen aan het proces. Zoals we eerder 
al zagen kan dit op basis van het IVRK worden 
gezien als een bijzondere verantwoordelijkheid 
van de overheid. Jeugdigen moeten in staat wor-
den gesteld om hun rechten te verwezenlijken. 
Daarom kan worden gesteld jeugdigen recht 
hebben op hulp.
Degenen die in principe als eerste aangewezen 
zijn om jeugdigen te helpen zo veel mogelijk als 
volwaardige actor aan de zitting deel te nemen 

22 T. Grisso, L. Steinberg, e.a., ‘Juveniles’ competence to 

stand trial: A comparison of adolescents’ and adults’ 

capacities as trial defendants’, Law and Human Beha-

vior 2003, 27, p. 333-363.

23 T. Grisso, ‘What we know about youth’s capacities as 

trial defendants’, in: T. Grisso & R.G. Schwartz (eds.), 

Youth on Trial 2000, p. 139-171.

24 C.C. Helwig & U. Jasiobedzka, ‘The relation between 

law and morality: Children’s reasoning about socially 

beneficial and unjust laws’, Child Development 72, 

2001, p. 1382-1393; M.G.W. Otterspoor-Kousemaker, 

Kinderen doen recht: opstellen, tekeningen en uitspraken 

 van zesde klassers, Arnhem: Gouda Quint 1983.

25 M.D. Ruck, R. Abramovitch & D.P. Keating, ‘Children’s 

and adolescent’s understanding of rights: Balancing 

Nurturance and selfdetermination’, Child Development 

69, 1998, p. 404-417.

26 A. Schuytvlot, ‘Ouders en kinderen in de rechtszaal: 

begrip en onbegrip van juridische procedures’, Neder-

lands Tijdschrift voor Opvoeding , Vorming en Onder-

wijs 1998, 15, p. 225-238.

27 Grisso, ‘What we know about youth’s capacities as trial 

defendants’, 2000.
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zijn hun ouders (zie ook art. 40 lid 2 onder b 
(iii) IVRK).28 Minderjarigen staan immers in 
principe nog steeds onder gezag van hun ouders 
en ouders zijn de eerst verantwoordelijken voor 
de opvoeding en ontwikkeling van hun kind 
(art. 18 IVRK). Het feit dat ze verdacht worden 
van het plegen van een strafbaar feit doet hier 
niet aan af. De opvoedingsverantwoordelijk-
heid van ouders vervalt niet op het moment 
dat kinderen worden verdacht van een delict 
noch als ze daarvoor worden veroordeeld. De 
ouders zijn en blijven in principe de eersten 
die het kind bijstaan, vanuit het perspectief van 
de opvoeding, ook als het kind voor de rechter 
moet verschijnen. 
Daarnaast is er natuurlijk de raadsman, die zich 
primair richt op het verdedigingsbelang van de 
jeugdige. De ouders zijn in principe gericht (en 
aanspreekbaar) op het opvoedings- of ontwik-
kelingsbelang van het kind, al mogen ze ter 
zitting alles naar voren brengen wat in het (ver-
dedigings-)belang van hun kind is (art. 496 lid 
2 Sv).29 De jeugdadvocaat is in de eerste plaats 
gericht op een zo sterk mogelijke verdediging 
van zijn (jeugdige) cliënt. Hij zal zich dan ook 
primair richten op het verdedigingsbelang in 
de specifieke strafzaak van het kind. Dit wordt 
door zijn cliënt en hemzelf meestal opgevat als 
‘zo snel mogelijk vrijkomen’/‘zo licht mogelijke 
sanctie’. De vraag in hoeverre de jeugdadvocaat 

28 Tenzij die zelf nauwelijks begrijpen wat er gebeurt en 

niet in staat zijn hun kind adequaat bij te staan, dan 

wel zelf hun kind op het slechte pad hebben gebracht 

(en dus eigenlijk medeverdachte zijn), dan wel de ver-

houding tussen ouders en kind ernstig is vertroebeld 

en een vertrouwensrelatie ontbreekt. In dit geval zou 

met een beroep op het belang van het kind kunnen 

worden afgezien van hulp door ouders.

29 De aanwezigheid van ouders tijdens de terechtzitting 

kan worden beschouwd als een recht van het kind (zie 

art. 40 lid 2 onder b (iii) IVRK). Dit recht ziet vooral 

op psychische en emotionele bijstand en niet zozeer op 

een bijdrage aan de verdediging van de jeugdige of 

ook rekening dient te houden met het opvoe-
dingsbelang van het kind – en daarmee het 
(veronderstelde) opvoedingsperspectief van de 
ouders – is een elementair punt van discussie 
voor deze beroepsgroep. Met name als het gaat 
om de strategie en tactiek kunnen spanningen 
ontstaan tussen advocaat en ouders, omdat de 
eerste meestal het concrete verdedigingsbelang 
– al dan niet in samenspraak met zijn cliënt 
bepaald – voor ogen heeft en ouders (ook) het 
opvoedingsbelang van de jeugdige voor ogen 
kunnen hebben. Ook de bevoegdheden van de 
raadsman ten aanzien van twaalf- tot zestien-
jarigen op grond van artikel 503 Sv kunnen 
tot spanning tussen hem en de ouders van zijn 
cliënt leiden. 
Er bestaat echter geen verschil van mening over 
de cruciale rol van de raadsman in de voorberei-
ding en hulp aan de jeugdige op de zitting.30 Een 
adolescent kan nauwelijks adequaat participeren 
op een strafzitting als zijn advocaat hem niet 
van tevoren uitlegt wat er waarschijnlijk gaat 
gebeuren, hoe de procedure in grote lijnen in 
elkaar zit, wie wie is en wat hun rol is, waar hij 
van wordt verdacht en wat er ongeveer van hem 
wordt verwacht, waar hij moet gaan zitten en 
hoe, dat hij goed moet opletten, niet altijd (met-
een) hoeft te antwoorden en dat hij, als hij het 
erg moeilijk vindt iets te zeggen of om andere 
redenen niets wil zeggen, een beroep mag doen 

 betrokkenheid bij de besluitvorming, aldus het VN-

Comité. Het Nederlandse Wetboek van Strafvordering 

gaat op dit punt verder. Volgens het VN-Comité kan 

de betrokkenheid van ouders doorgaans bijdragen aan 

de effectiviteit van een (strafrechtelijke) reactie op het 

delinquent gedrag van de jeugdige; General Comment 

No. 10 par. 54.

30 E. Buss, ‘The role of lawyers in promoting juveni-

les’ competence as defendants’, in: T. Grisso & R.G. 

Schwartz (eds.), Youth on Trial. Developmental Perspec-

tives on Juvenile Justice, p. 243-265, Chicago: University 

of Chicago Press 2000.
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op zijn zwijgrecht en wanneer en in hoeverre dat 
weer tegen hem kan werken. De jeugdadvocaat 
moet ook veel uitleggen en vakjargon verklaren, 
zowel voor de jeugdigen als diens ouders. En 
hij moet alert zijn op belangrijke uitspraken of 
vragen van de kant van officier of de rechter die 
zijn cliënt wellicht niet begrijpt.31

Om de jeugdige verdachte te helpen zo vol-
waardig mogelijk deel te nemen aan het proces, 
verdient de jeugdige hulp in meerdere opzich-
ten: ten eerste op emotioneel niveau, dat wel 
zeggen dat er ondanks de formele setting toch 
zo goed mogelijk contact met de jeugdige wordt 
gemaakt; ten tweede op cognitief niveau, dat wil 
zeggen dat er voortdurend op wordt gelet dat 
de jeugdige begrijpt wat er wordt besproken, 
en ten derde op moreel niveau, dat wil zeggen 
dat de jeugdige op diens ontwikkelingsniveau 
wordt aangesproken op besef van wat hij heeft 
gedaan.

Contact

Op het eerste gezicht is de rechtbank een bui-
tengewoon ongunstige setting om met jeug-
digen contact te kunnen maken en te kunnen 
communiceren. Het zijn vaak indrukwekkende 
gebouwen waarbinnen de jeugdstrafzittingen 
plaatsvinden met vaststaande rituelen waarbij 
veiligheidspoortjes gepasseerd moeten worden 
en bewakingspersoneel rondloopt, waarbij 
overal dames en heren in zwarte toga’s rond-
schrijden, en iedereen een vaste plaats krijgt 
toegewezen met vaak vrij grote afstanden tus-
sen de rechtbank en de (jeugdige) personen 
die voor de rechtbank moeten verschijnen, al 
zijn hier tussen de rechtbanken onderling soms 
aanzienlijke verschillen. De jeugdige bezoeker 
van de rechtbank zal zijn bezoek niet gauw 

ervaren als ‘relaxed’, helemaal niet wanneer hij 
wordt vervoerd door de Dienst Vervoer en On-
dersteuning van het ministerie van Justitie en in 
afwachting van de zitting in het cellencomplex 
van de rechtbank moet verblijven. Dat is echter 
niet noodzakelijk slecht. Bij nader inzien is de 
setting in de rechtbank (in Nederland, maar 
ook in de omringende landen) zeker niet zo 
ongunstig als die wellicht op het eerste gezicht 
lijkt. Het indrukwekkende gebouw en de vaste 
rituelen dragen er ook uitdrukkelijk toe bij de 
(jeugdige) bezoeker in te prenten dat hij hier 
niet zomaar komt, maar dat het om een bijzon-
dere gelegenheid gaat. Het is niet de bedoeling 
dat de jeugdige zijn bezoek aan de rechtbank 
ervaart als ‘relaxed’. 
Maar er is wel een aanzienlijke spanning tussen 
de indrukwekkende setting van de rechtbank en 
de opgave contact te maken met de jeugdige om 
die te helpen zo goed mogelijk deel te nemen aan 
het proces. De afstandelijkheid en strengheid 
die het gerechtsgebouw doorgaans uitstraalt is 
allesbehalve gemakkelijk, laat staan vanzelfspre-
kend te combineren met directheid en soepel 
contact met de (jeugdige) verdachte (en diens 
familie) die meestal zwaar onder de indruk het 
gebouw en de zaal binnentreden. Daar ligt dan 
ook precies de pedagogische uitdaging van het 
professioneel contact maken met de jeugdige 
(en diens ouders). Streng en toegankelijk, dat is 
het kader waarbinnen de officier en de rechter 
pedagogisch gezien en vanuit het recht van het 
kind op participatie moeten opereren.
Daar komt nog een punt bij wat betreft de 
beleving van de zitting en dat heeft te maken 
met sociale en culturele distantie. Doorgaans 
is er een extreem verschil in sociale positie 
(en bovendien vaak in culturele achtergrond) 
tussen ‘de mensen van justitie’ en de jeugdige 

31 Andere partijen, zoals de jeugdreclassering en de Raad 

voor Kinderbescherming, de jeugdofficier en de kin-

derrechter hebben echter ook allemaal een belangrijke 

rol bij de hulp om de jeugdigen zo volwaardig mogelijk 

te laten deelnemen aan de strafzitting.
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verdachten en hun familie.32 De raadsman moet 
proberen op zijn manier en vanuit zijn taken 
die verschillen en afstand in sociaal en cultureel 
opzicht te overbruggen. Hij is daarbij in zoverre 
in het voordeel dat hij in staat is zijn cliënt een 
of meerdere malen in een informele setting te 
ontmoeten, en daarbij duidelijk te maken dat 
hij er is om het belang van zijn cliënt te dienen. 
De rechter bevindt zich uiteraard in een geheel 
andere positie, die per definitie afstand met zich 
meebrengt, en die het dus aanzienlijk moeilijker 
maakt om de verschillen tussen ‘justitie’ aan 
de ene kant en de jeugdige verdachte en zijn 
familie aan de andere kant te overbruggen. 
Waarschijnlijk vormt sociale en culturele dis-
tantie tussen rechters en verdachten een groter 
probleem om te proberen de jeugdige zo goed 
mogelijk te laten deelnemen aan het proces 
dan de institutionele, strenge setting van het 
gerechtsgebouw. Dat betekent echter allerminst 
dat dit onoverkomelijk is.
Streng en toegankelijk, op afstand maar niet 
afstandelijk, zo zou men de dubbele opgave 
aan de kinderrechter en de jeugdofficier op 
het punt van contact maken met de jeugdige 
verdachte kunnen typeren. Om dat contact te 
realiseren is allereerst van belang dat de rechter 
een geïnteresseerde houding laat zien. Contact 
met jeugdigen veronderstelt primair interesse. 
Die interesse betreft het delict, en alles wat de 
jeugdige daarover naar voren wil brengen, en 
zeker ook de belevingskant van de jeugdige, 
evenals zaken die daarmee in verband staan, 
zoals vrijetijdsbesteding, dingen die de jeugdige 
echt belangrijk vindt, etc. Het is duidelijk dat 
de rechter, indien deze breed is geïnformeerd 
over de situatie van de jeugdige, en dus ook 
bijvoorbeeld de voorgeschiedenis op civiel vlak 

met eventuele problemen thuis, gedragsproble-
men en problemen op school kent, in principe 
makkelijker in staat is op dit punt aan te haken 
bij belangrijke ervaringen van de jeugdige. De 
geïnteresseerde houding van de rechter is echter 
niet alleen afhankelijk van wat hij zegt en waar 
hij inhoudelijk precies bij aanhaakt, maar voor 
een belangrijk deel ook van de wijze waarop 
hij dat zegt, de algehele attitude en lichaams-
houding. 
Een tweede punt, dat overigens kenmerkend is 
voor de aanpak van de kinderrechters in Neder-
land in het algemeen, is de uitnodiging aan de 
jeugdige om diens verhaal te vertellen. Minstens 
zo belangrijk daarbij is de blijk van interesse in 
dat verhaal en commentaar van de jeugdige, 
door dat niet puur als kennisgeving aan te ne-
men maar er altijd een of meer vragen over te 
stellen en er dus concreet op in te gaan.33 
Van hieruit is het een kleine stap naar een derde, 
‘technisch’ punt. Als de rechter (en de officier) 
vragen stellen aan de (jeugdige) verdachte is het 
vanuit pedagogisch perspectief cruciaal dat dit 
vooral korte, directe en bij voorkeur halfopen 
vragen ter toelichting en verheldering zijn, en 
zo min mogelijk gesloten vragen waarop de 
verdachte wordt geacht slechts met ja of nee te 
antwoorden. Aansluitend is het belangrijk dat 
de rechter spaarzaam is met woorden. Contact 
maken met de jeugdigen betekent niet zelf veel 
praten, maar vooral korte, heldere vragen stellen 
en vooral de jeugdige verdachte laten praten. 
Ten slotte betekent contact maken met de 
jeugdige niet alleen dat hij zelf via praktische 
initiatieven wordt aangezet om zo veel mogelijk 
actief te participeren, maar ook dat hij indirect 
bij alles wat besproken wordt, wordt betrok-
ken, en wel via zijn ouders. Het actief betrek-
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32 Verg. o.a. W. van Rossum, Gelet op de cultuur: reflectie 

op de relevantie van culturele achtergronden van etni-

sche minderheden in de Nederlandse rechtspraktijk, 

 Raad voor de rechtspraak: Research Memoranda 2,  

jrg. 3 2007.

33 Verg. T. Tyler, Why people obey the law, New Haven: 

Yale 1990.
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ken van ouders bij het strafproces verhoogt de 
participatie van de jeugdige.34 Het versterkt het 
gevoel dat zijn verhaal ertoe doet, dat hij (en zijn 
primaire opvoeders) door de kritische rechter 
serieus worden genomen. Belangrijk is dan dat 
de ouders niet ergens verloren en anoniem in 
de rechtszaal terechtkomen, maar een duidelijke 
plek ergens tamelijk vooraan, goed in het zicht 
van de rechter krijgen. Voor de ouders en hun 
kind is het van groot belang dat de ouders van 
meet af aan ervaren dat ze in beeld zijn en dat 
het woord ook tot hen wordt gericht. In de 
continentaal Europese traditie is het gebruikelijk 
dat de kinderrechter zich op enig moment tot 
de ouders richt, zoals dat in ons Wetboek van 
Strafvordering ook wordt vereist in artikel 496 
lid 2 Sv. De vraag is echter wel in hoeverre er 
sprake is van systematiek en plan in de manier 
waarop de ouders in deze inquisitoire traditie 
bij het proces worden betrokken. 

Begrip

Bij de hulp op cognitief niveau is de eerste regel 
dat er voortdurend op moet worden gelet dat de 
jeugdige begrijpt wat er wordt besproken. Dat 
vereist dat de rechter zo veel mogelijk probeert 
om strafrechtelijk jargon te vermijden, en indien 
hij dat toch gebruikt kort toe te lichten wat hij 
bedoelt. Juridisch jargon vormt een belem-
mering voor de communicatieve dimensie van 
de (jeugd)strafzitting. Voor de professionals 
heel gebruikelijke termen als ‘ad info feiten’, 
‘ontvankelijk verklaren’, ‘persisteren’ en ‘voor-
waardelijke opzet’ gaan volstrekt voorbij aan 
de jeugdige en diens ouders.35 Hoe sterker de 
communicatie op de zitting doorspekt is met 
dergelijke terminologie, hoe kleiner de kans dat 

de jeugdige in staat zal zijn volwaardig en actief 
deel te nemen aan het proces. Hij haakt af en 
verliest zijn aandacht. 
 Actieve deelname van de jeugdige aan het pro-
ces vereist ook dat de rechter voortdurend alert 
is of de jeugdige wel begrijpt wat er is gezegd. 
Als gezegd geldt hetzelfde overigens voor de 
raadsman van de jeugdige. Ten slotte dient de 
rechter in zijn uitspraak erop te letten dat hij 
zijn beslissing uitdrukkelijk motiveert en wel 
op een wijze die voor de jeugdige en zijn ouders 
begrijpelijk is. Met name het schriftelijk moti-
veren van beslissingen zal in de praktijk onder 
druk staan wegens de werkdruk waaronder 
rechters doorgaans staan. Het zou aanbeveling 
verdienen om hier meer ruimte voor vrij te 
maken, omdat het belang groot is, ook in het 
licht van de vraag in hoeverre jeugdigen besef 
hebben van de gevolgen van hun gedragingen 
en de wenselijkheid/noodzaak van een bepaalde 
strafrechtelijke reactie.

Besef van de gevolgen

Rechters worstelen vaak met de vraag of zij op 
de morele kant van de delicten die jeugdigen 
hebben gepleegd zullen ingaan, in hoeverre dat 
op hun weg ligt en als hun taak moet worden 
beschouwd, hoe ver ze daarin moeten gaan en 
hoe ze dat eigenlijk het beste kunnen aanpak-
ken. Een eerste uitgangspunt is dat ingaan op 
de morele kant van de zaak voor de jeugdige 
alleen zin heeft als aan het voorgaande is vol-
daan, dus dat er contact is met de jeugdige en 
voldoende begrip, dat wil zeggen dat duidelijk is 
dat hetgeen besproken is niet langs de jeugdige 
is heengegaan.

34 M. de Leeuw & L. Veen, Ervaring van minderjarigen tij-

dens een rechtszitting op sociaal-emotioneel en cognitief 

gebied, Universiteit Utrecht, Master Thesis Pedagogiek 

2010.

35 Verg. Schuytvlot, ‘Ouders en kinderen in de rechtszaal’, 

1999.
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Pedagogisch gezien betekent aandacht voor de 
morele kant van de zaak dat de jeugdige wordt 
geholpen verantwoordelijkheid te nemen voor 
wat is aangericht. Dat gebeurt het meest ade-
quaat door de jeugdige te confronteren met de 
gevolgen van het delict. Die gevolgen zijn er niet 
alleen voor het mogelijke slachtoffer, maar in 
elk geval ook voor degenen die om de jeugdige 
verdachte geven, voor de maatschappij als geheel 
en uiteindelijk voor de jeugdige zelf, gezien diens 
toekomst. Jeugdigen die delicten plegen zien 
over het algemeen voorbij aan de gevolgen van 
hun gedrag, ze denken er niet over na. Ook in dit 
opzicht hebben ze leeftijdsadequate hulp nodig. 
De crux schuilt hierbij in de confrontatie met 
de concrete gevolgen van hun gedrag. Vanuit 
dit perspectief kan bijvoorbeeld het voorlezen 
van fragmenten uit brieven van slachtoffers, van 
grootouders of ouders, of andere personen die 
belangrijk zijn voor de jeugdige, buitengewoon 
behulpzaam zijn. Ook de aanwezigheid van het 
slachtoffer kan in die zin een positieve rol spelen. 
En ook het betrekken van de ouders bij deze za-
ken op de zitting is in principe positief. Dat kan 
bijvoorbeeld via vragen hoe zij reageerden toen 
ze vernamen wat de jeugdige had gedaan, wat ze 
daarbij dachten en hoe ze zich voelden.
Belangrijk bij het aanspreken van de jeugdige 
op de morele kant van de zaak is dat het delict 
centraal moet blijven staan. Een serie kritische 
vragen of opmerkingen over bijvoorbeeld 
schoolgaan of schoolkeuze, of het soort werk 
of de vrijetijdsbesteding van de jeugdige of het 
gebrek daaraan, is ongeschikt om de jeugdige de 
ogen te openen voor de gevolgen van zijn ge-
drag, als die onderwerpen niet direct verbonden 
kunnen worden met het wangedrag waarvoor 
de jeugdige voor de rechter moet verschijnen. 
De persoonlijke omstandigheden dienen bij 

voorkeur neutraal te worden besproken. Zodra 
de rechter zich begeeft in kritische vragen en 
kritisch commentaar op de levenshouding of 
keuzes van de jeugdigen in het algemeen, dreigt 
dat contraproductief uit te werken. Jeugdigen 
hebben het gevoel dat ze als kleine kinderen 
worden behandeld, dat hen de les wordt gele-
zen, zoals hen dat al op zoveel andere plekken 
overkomt, in plaats van dat ze indringend 
betrokken raken bij wat ze concreet verkeerd 
hebben gedaan.
In het verlengde dient de rechter zorgvuldig om 
te gaan met een beroep op schuldbesef, dat altijd 
over concreet gedrag gaat en dat ook weer her-
steld kan worden door een bepaalde opdracht 
goed uit te voeren of een straf uit te zitten. Het 
is belangrijk om een beroep op schuldbesef goed 
te onderscheiden van een beroep op schaamte. 
Appelleren aan schaamte kan op allerlei ma-
nieren gebeuren, maar een dergelijk appel heeft 
altijd betrekking op iemands identiteit. Juist 
bij jeugdigen, waar de ontwikkeling van een 
eigen identiteit een grote rol speelt, werkt een 
dergelijk beroep vrijwel altijd negatief uit.36 
De natuurlijke reactie op schaamtegevoel is in 
de grond willen wegzinken, er niet willen zijn. 
Jeugdigen doen dat extra gauw. Zij sluiten zich 
daardoor af van wat er gezegd wordt, wachten 
af tot het voorbij is, willen er het liefste helemaal 
niet meer bij zijn, waardoor hun participatie bij 
het strafproces geblokkeerd raakt. Aanspreken 
op schuld en schuldbesef is daarentegen een 
veel veiliger route. Schuld gaat over de daad. 
Men kan met jeugdigen heel goed praten over 
de betekenis en consequenties van wat is aan-
gericht, en ook over wat er gedaan zou kunnen 
worden om herhaling te voorkomen en om de 
schuld te vereffenen.

36 Verg. o.a. J.P. Tangney, ‘How does guilt differ from 

shame?’, in: J. Bybee (ed.), Guilt and Children, San  

Diego: Academic Press 1998, p. 1-17.
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4. Tot slot

Wij hebben in deze bijdrage de positie van de 
jeugdige verdachte centraal gesteld en ons in 
het bijzonder de vraag gesteld hoe deze positie 
eruit zou moeten zien in het licht van het inter-
nationale mensenrechten en hoe die vervolgens 
zo veel mogelijk kan worden geconcretiseerd 
aan de hand van inzichten vanuit de ontwik-
kelingspsychologie. Bijzondere aandacht is 
hierbij uitgegaan naar het recht van de jeugdige 
om actief deel te nemen aan het strafproces, 
hetgeen enerzijds van belang is voor een eer-

lijk proces en anderzijds voor het realiseren 
van de doelstellingen van het jeugdstrafrecht. 
Duidelijk is geworden dat het actief betrekken 
van de jeugdige bij het strafproces niet alleen 
van cruciaal belang is, maar een aantal opgaven 
stelt aan de kinderrechter en aan alle andere 
betrokken. Het is dan ook van belang dat er in 
de opleiding van de kinderrechter, de jeugdof-
ficier en jeugdadvocaat aandacht wordt besteed 
aan het actief betrekken van de jeugdige bij het 
strafproces en hem te helpen begrijpen waar het 
allemaal om draait. 


