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Woord vooraf 

Voorliggend werk vormt het eindstation, de laatste halte van
boeiende reis is geworden. E
dosis enthousiasme en één duidelijk doel, 
maken.  

Toegeven, het enthousiasme 
tratie en ongenoegen, maar 
opleiding aan wat ondertussen ook mijn 
uitgebreide juridische kennis 
heen een kritische bril te aanschouwen.

Hoewel woorden hiervoor s
beider ouders te danken van
paraat stond om bloed, zweet en tranen op te vangen en mijn vader Albric
motivatie steeds opnieuw scherp wist te 
ben mij meer kansen geschonken 

Evenzeer wil ik mijn welgemeende dank uit
alleen de mogelijkheid heeft 
maar mij daarenboven steeds 
werk.  

Met alle bagage die ik heb opgedaan,
richting te vervolgen. Het professionele leven als advocaat
vatten met eenzelfde geestdrift als 

 

Herzele, 17 mei 2010. 
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het eindstation, de laatste halte van wat achteraf gezien
den. Een tocht die ik in februari 2005 heb aangevat 
één duidelijk doel, met name dat ene, fel begeerde 

enthousiasme is meer dan eens moeten wijken voor de nodige gevoelens van fru
tratie en ongenoegen, maar mijn beoogde doelstelling is niet één seconde
opleiding aan wat ondertussen ook mijn alma mater is geworden heeft mij 

juridische kennis bijgebracht, maar ook het groeiende vermogen om de wereld doo
aanschouwen.  

hiervoor schromelijk tekortschieten, wil ik de kans niet voorbij laten gaan om
vanuit het diepste van mijn hart. Mijn moeder Nicole die op elk ogenblik 

paraat stond om bloed, zweet en tranen op te vangen en mijn vader Albric
opnieuw scherp wist te stellen. Zij volgen mijn pad sinds vierentwin

geschonken dan ik ooit had kunnen wensen.  

wil ik mijn welgemeende dank uitspreken aan Prof. Dr. Tom Vander
de mogelijkheid heeft geboden deze masterproef af te werken onder zijn goedkeurend oog, 

steeds voorzag van onontbeerlijke raadgevingen bij het realiseren van dit 

die ik heb opgedaan, ben ik nu op het punt gekomen om mijn weg 
et professionele leven als advocaat, een nieuwe reis, wenkt en ik zal ze 

eenzelfde geestdrift als die welke mij vijf en een half jaar geleden
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achteraf gezien een uitermate 
die ik in februari 2005 heb aangevat met een aanzienlijke 

geerde diploma tot het mijne 

de nodige gevoelens van frus-
seconde in twijfel gesteld. De 

is geworden heeft mij dan ook niet enkel een 
vermogen om de wereld door-

de kans niet voorbij laten gaan om mijn 
. Mijn moeder Nicole die op elk ogenblik 

paraat stond om bloed, zweet en tranen op te vangen en mijn vader Albric, wiens woorden mijn 
vierentwintig jaar en heb-

spreken aan Prof. Dr. Tom Vander Beken die mij niet 
onder zijn goedkeurend oog, 

bij het realiseren van dit 

om mijn weg in een andere 
, een nieuwe reis, wenkt en ik zal ze aan-

vijf en een half jaar geleden heeft gestuurd. 
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Algemene inleiding 

i. Probleemomschrijving

1. Het Belgisch recht sluit minderjarigen a priori uit van het gemene strafrecht zodat zij aan 
een uitzonderingsrecht onderworpen worden, concreet 
repressieve sancties aan hen kunnen worden 
of MOF’s plegen.1 Dergelijke sancties zijn niet strafrechtelijk van aard en kennen uiteraard een 
andere rechtsgrond, met name de Jeugdbeschermingswet van 1965.
derjarigen strafrechtelijk te vonnissen belet
len, zelfs preventief en pre
van artikel 1384, lid 2 B.W., zij het evenwel dat deze vorderingen tegen de ouders dienen te wo
den ingesteld, die op hun beurt

2. De laatste jaren wordt de roep luider om jongeren verantwoordelijk te stellen voor de e
gen daden en dus ook voor misdrijven die ze plegen. Men wil met andere w
(moeilijk aanvaardbare) fictie dat minderjarigen geen misdrijven, maar slechts MOF’s, kunnen pl
gen. Dit lijkt niet geheel onlogisch gezien de ernstige feiten die worden begaan door jeugdige d
ders en waarop de media gretig focussen. Men k
tiek in zijn geheel. Indien minderjarigen strafrechtelijke bekwaam worden geacht, moet men zo co
sequent zijn dat zij op een aantal andere domeinen voortaan eveneens handelingsbekwaam
verwerven en niet louter rechtsbekwaam
cours van dit werk. 

3. Voortvloeiend uit de vraag naar strafrechtelijke verantwoordelijkheid en bekwaamheid 
volgt de problematiek van de leeftijdsgren
vonden. Men kan op dit vlak verwijzen naar leeftijdsgrenzen op andere juridische en maatschapp
lijke terreinen, waarbij het evenwel moeilijk is een zekere coherentie terug te vinden. Ondanks de 
prima facie samenhang van meerdere leeftijdsgrenzen, met name de schijnbare breuklijnen op de 
leeftijden van achttien jaar (burgerrechtelijke meerderjarig) en 
leeftijdsgrenzen zeer breed.
tien5 (cf. burgerlijke meerderjarigheid) en is dus onafhankelijk van het oordeelsvermogen 
de minderjarige mogelijks beschikt
achttien jaar in aanmerking komen voo
heden volgens het gewone strafrecht worden vervolgd en berecht.
rechter over de eventuele ontoereikendheid van een opvoedende maatregel en de mogelijkheid 
door te verwijzen naar de gewone strafrechtbanken. De uithandengeving zal echter automatisch 
gebeuren indien het gaat om inbreuken op de wetgeving inzake wegverkeer, waarna de daders 
voor de politierechtbank dienen te verschijnen in plaats van de jeugdrechtbank, mits zij d

                                        

1 Artikel 36 §4 Jeugdbeschermingswet
2 Wet 8 april 1965 Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een 
als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, 
april 1965, erratum B.S. 19 mei 1965.
3 C. VAN DEN WYNGAERT en S. 
nen, Antwerpen, Maklu, 2006, 256.
4 K. HANSON, Kinderrechten en strafrechtelijke verantwoordelijkheid:
Rechten UGent, 2003, 82.  
5 Artikel 36, al.1 §4 Jeugdbeschermingswet (cf. artikel 100
6 Artikel 57bis Jeugdbeschermingswet
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Probleemomschrijving en centrale vraagstelling 

Het Belgisch recht sluit minderjarigen a priori uit van het gemene strafrecht zodat zij aan 
een uitzonderingsrecht onderworpen worden, concreet houdt dit in dat principieel 

hen kunnen worden opgelegd, wanneer zij ‘als misdrijf om
Dergelijke sancties zijn niet strafrechtelijk van aard en kennen uiteraard een 

andere rechtsgrond, met name de Jeugdbeschermingswet van 1965.2 De onmogelijkheid om mi
jarigen strafrechtelijk te vonnissen belet evenwel niet het opleggen van vervangingsmaatreg

len, zelfs preventief en pre-delictueel. Tevens blijven burgerrechtelijke sancties mogelijk, op grond 
2 B.W., zij het evenwel dat deze vorderingen tegen de ouders dienen te wo

die op hun beurt beschikken over een regresvordering.3 

De laatste jaren wordt de roep luider om jongeren verantwoordelijk te stellen voor de e
gen daden en dus ook voor misdrijven die ze plegen. Men wil met andere w
(moeilijk aanvaardbare) fictie dat minderjarigen geen misdrijven, maar slechts MOF’s, kunnen pl
gen. Dit lijkt niet geheel onlogisch gezien de ernstige feiten die worden begaan door jeugdige d
ders en waarop de media gretig focussen. Men kan evenwel niet voorbij de competentieproblem
tiek in zijn geheel. Indien minderjarigen strafrechtelijke bekwaam worden geacht, moet men zo co
sequent zijn dat zij op een aantal andere domeinen voortaan eveneens handelingsbekwaam

er rechtsbekwaam zijn. Deze laatste problematiek valt echter buiten het di

Voortvloeiend uit de vraag naar strafrechtelijke verantwoordelijkheid en bekwaamheid 
volgt de problematiek van de leeftijdsgrens waarop jongeren ‘strafwaardig’ moeten worden b
vonden. Men kan op dit vlak verwijzen naar leeftijdsgrenzen op andere juridische en maatschapp
lijke terreinen, waarbij het evenwel moeilijk is een zekere coherentie terug te vinden. Ondanks de 

amenhang van meerdere leeftijdsgrenzen, met name de schijnbare breuklijnen op de 
jaar (burgerrechtelijke meerderjarig) en zestien jaar, is het spectrum aan 

leeftijdsgrenzen zeer breed.4 De strafrechtelijke meerderjarigheid is wettel
(cf. burgerlijke meerderjarigheid) en is dus onafhankelijk van het oordeelsvermogen 

ge mogelijks beschikt. Men dient evenwel te nuanceren dat jongeren tussen 
jaar in aanmerking komen voor uithandengeving en dusdanig onder bepaalde omstandi

heden volgens het gewone strafrecht worden vervolgd en berecht.6 In de regel oordeelt de jeug
rechter over de eventuele ontoereikendheid van een opvoedende maatregel en de mogelijkheid 

naar de gewone strafrechtbanken. De uithandengeving zal echter automatisch 
gebeuren indien het gaat om inbreuken op de wetgeving inzake wegverkeer, waarna de daders 
voor de politierechtbank dienen te verschijnen in plaats van de jeugdrechtbank, mits zij d

                                                 

Artikel 36 §4 Jeugdbeschermingswet 
Wet 8 april 1965 Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een 

drijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, 
19 mei 1965. 

 VANDROMME, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht in hoofdli
twerpen, Maklu, 2006, 256. 

Kinderrechten en strafrechtelijke verantwoordelijkheid: een kritische analyse,

Artikel 36, al.1 §4 Jeugdbeschermingswet (cf. artikel 100ter Sw.) 
Jeugdbeschermingswet 
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Het Belgisch recht sluit minderjarigen a priori uit van het gemene strafrecht zodat zij aan 
houdt dit in dat principieel enkel niet-

sdrijf omschreven feiten‘ 
Dergelijke sancties zijn niet strafrechtelijk van aard en kennen uiteraard een 

De onmogelijkheid om min-
evenwel niet het opleggen van vervangingsmaatrege-

delictueel. Tevens blijven burgerrechtelijke sancties mogelijk, op grond 
2 B.W., zij het evenwel dat deze vorderingen tegen de ouders dienen te wor-

De laatste jaren wordt de roep luider om jongeren verantwoordelijk te stellen voor de ei-
gen daden en dus ook voor misdrijven die ze plegen. Men wil met andere woorden af van de 
(moeilijk aanvaardbare) fictie dat minderjarigen geen misdrijven, maar slechts MOF’s, kunnen ple-
gen. Dit lijkt niet geheel onlogisch gezien de ernstige feiten die worden begaan door jeugdige da-

an evenwel niet voorbij de competentieproblema-
tiek in zijn geheel. Indien minderjarigen strafrechtelijke bekwaam worden geacht, moet men zo con-
sequent zijn dat zij op een aantal andere domeinen voortaan eveneens handelingsbekwaamheid 

eze laatste problematiek valt echter buiten het dis-

Voortvloeiend uit de vraag naar strafrechtelijke verantwoordelijkheid en bekwaamheid 
s waarop jongeren ‘strafwaardig’ moeten worden be-

vonden. Men kan op dit vlak verwijzen naar leeftijdsgrenzen op andere juridische en maatschappe-
lijke terreinen, waarbij het evenwel moeilijk is een zekere coherentie terug te vinden. Ondanks de 

amenhang van meerdere leeftijdsgrenzen, met name de schijnbare breuklijnen op de 
jaar, is het spectrum aan 

De strafrechtelijke meerderjarigheid is wettelijk vastgelegd op acht-
(cf. burgerlijke meerderjarigheid) en is dus onafhankelijk van het oordeelsvermogen waarover 

. Men dient evenwel te nuanceren dat jongeren tussen zestien en 
r uithandengeving en dusdanig onder bepaalde omstandig-

In de regel oordeelt de jeugd-
rechter over de eventuele ontoereikendheid van een opvoedende maatregel en de mogelijkheid 

naar de gewone strafrechtbanken. De uithandengeving zal echter automatisch 
gebeuren indien het gaat om inbreuken op de wetgeving inzake wegverkeer, waarna de daders 
voor de politierechtbank dienen te verschijnen in plaats van de jeugdrechtbank, mits zij de zestien-

Wet 8 april 1965 Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een 
drijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, B.S. 15 

Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht in hoofdlij-

een kritische analyse, onuitg. doctoraatsthesis 



Dieter Paridaens  

jarige leeftijd hebben bereikt.
het gelijkheidsbeginsel niet geschonden wordt door art. 36
enkel het openbaar ministerie rechtstreeks kan 
bepalingen en niet de burgerlijke partij.

4. De bestraffing van minderjarigen kan onmogelijk onafhankelijk worden gezien van het 
strafrechtelijke verantwoordelijkheidsbegrip. 
schouwd, ook in hoofde van de wetgever 
term MOF. Gezien de reeds vermelde uithandengeving blijkt 
onvoorwaardelijk te zijn. Vol
gezocht in het criterium van het oordeelsvermogen waarover jongeren niet in eenzelfde mate b
schikken als meerderjarige delinquenten.
evenmin worden gestraft. Haaks tegenover deze visie staat de positivistische ideologie, waarbij 
minderjarige daders net wel gesanctioneerd dienen te worden (niet gestraft), aangezien de wil
vrijheid (en het schuldprincipe) verworpen worden, maar de
is in het gevaar voor de maatschappij en het voorbestemd zijn van de dader.

5. In het kader van de eerder beschreven context wordt één centrale vraag gesteld, zijnde 
“Hoe wordt de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van minderjarigen vandaag in België ingevuld?”

We geven aan deze vraag geen beperkende interpretatie, maar kijken ruimer door de eigenlijke 
strafrechtelijke positie in brede zin te beschouwen. Er wordt niet enkel nagegaan of 
aan een jonge dader kan worden toegerekend, maar ook wa
strafrechtsbedeling zijn leeftijd in rekening wordt genomen, zoals bijvoorbeeld de rechtspleging en 
de strafuitvoering.  
Gezien de uitgestrektheid van dez
enkele deelvragen, dewelke ook de opbouw van het werk kenmerken. 
plaats: “Leeft de wil om minderjarigen te bestraffen?

ideeën in de loop der tijd zijn ontwikkeld over de meest aangewezen maatschappelijke reactie op 
de gedragingen van kinderen die strijdig zijn met de strafwet.
Het tweede deel moet dan weer een antwoord formuleren op de vraagstelling: 
lijkheid (in België) om minderjarigen effectief strafrechtelijk te veroordelen?
uitzoeken hoe de wetgever zijn doelstellingen sinds de negentiende eeuw in regelgeving heeft 
gedrukt.  
Door deze deelvragen te beantwoorden zal
Belgische situatie en haar verleden, alsook 
door deze rechtspositie worden geconfronteerd
welke mate de maatschappelijke 

ii. Krijtlijnen van het Belgische 

6. Vooraleer het eigenlijke discours aan te vatten over de 
ingaan op een aantal fun
deze vooraf mee te geven kan het contrast tussen het penale recht enerzijds en het categoriale 
kinder- en beschermingsrecht anderzijds enkel duidelijker uit de verf komen. 
kort in op de drie constitutieve bestanddelen van het misdrijf met name het materieel, het moreel en 
                                        

7 Artikel 36bis Jeugdbeschermingswet
8 Arbitragehof 3 oktober 2001, nr. 118/2001.
9 Geestesgestoorden behoren evenmin tot deze categorie daders.
10 C. VAN DEN WYNGAERT en S.
nen, Antwerpen, Maklu, 2006, 254
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jarige leeftijd hebben bereikt.7 Het Arbitragehof oordeelde in een arrest van 3 oktober 2001 dat 
het gelijkheidsbeginsel niet geschonden wordt door art. 36bis Jeugdbescher

inisterie rechtstreeks kan dagvaarden na een overtreding van de opgenomen 
bepalingen en niet de burgerlijke partij.8 

De bestraffing van minderjarigen kan onmogelijk onafhankelijk worden gezien van het 
strafrechtelijke verantwoordelijkheidsbegrip. Minderjarigen worden als schuldonbekwaam

, ook in hoofde van de wetgever blijkt deze visie te bestaan, gegeven 
term MOF. Gezien de reeds vermelde uithandengeving blijkt de schuldonbekwaamheid echter niet 
onvoorwaardelijk te zijn. Volgens de leer van het klassieke strafrecht moet de basis 
gezocht in het criterium van het oordeelsvermogen waarover jongeren niet in eenzelfde mate b
schikken als meerderjarige delinquenten.9 Bijgevolg bezitten zij niet dezelfde wilsvrijheid en
evenmin worden gestraft. Haaks tegenover deze visie staat de positivistische ideologie, waarbij 
minderjarige daders net wel gesanctioneerd dienen te worden (niet gestraft), aangezien de wil
vrijheid (en het schuldprincipe) verworpen worden, maar de basis van deze gedachtegang gelegen 
is in het gevaar voor de maatschappij en het voorbestemd zijn van de dader.

In het kader van de eerder beschreven context wordt één centrale vraag gesteld, zijnde 
chtelijke verantwoordelijkheid van minderjarigen vandaag in België ingevuld?”

vraag geen beperkende interpretatie, maar kijken ruimer door de eigenlijke 
strafrechtelijke positie in brede zin te beschouwen. Er wordt niet enkel nagegaan of 
aan een jonge dader kan worden toegerekend, maar ook waar op welke andere vlakken van de 
strafrechtsbedeling zijn leeftijd in rekening wordt genomen, zoals bijvoorbeeld de rechtspleging en 

Gezien de uitgestrektheid van deze opgave, wordt ervoor geopteerd het onderzoek
deelvragen, dewelke ook de opbouw van het werk kenmerken. M
Leeft de wil om minderjarigen te bestraffen?”, waarbij wordt bekeken welke verschillende 

de loop der tijd zijn ontwikkeld over de meest aangewezen maatschappelijke reactie op 
de gedragingen van kinderen die strijdig zijn met de strafwet.   
Het tweede deel moet dan weer een antwoord formuleren op de vraagstelling: 

België) om minderjarigen effectief strafrechtelijk te veroordelen?
uitzoeken hoe de wetgever zijn doelstellingen sinds de negentiende eeuw in regelgeving heeft 

Door deze deelvragen te beantwoorden zal hopelijk een duidelijk beeld ontstaan van de huidige 
haar verleden, alsook van de voor- en nadelen waarmee

worden geconfronteerd. In het algemeen besluit gaan wij 
maatschappelijke wil en het wettelijk aanbod op elkaar zijn afgestemd.

Krijtlijnen van het Belgische (volwassenen)strafrecht  

Vooraleer het eigenlijke discours aan te vatten over de minderjarige daders willen we kort 
ingaan op een aantal fundamenten van de strafrechtelijke behandeling van 
deze vooraf mee te geven kan het contrast tussen het penale recht enerzijds en het categoriale 

en beschermingsrecht anderzijds enkel duidelijker uit de verf komen. 
de drie constitutieve bestanddelen van het misdrijf met name het materieel, het moreel en 

                                                 

Jeugdbeschermingswet 
Arbitragehof 3 oktober 2001, nr. 118/2001. 
Geestesgestoorden behoren evenmin tot deze categorie daders. 

S. VANDROMME, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal str
, Antwerpen, Maklu, 2006, 254-255. 
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Het Arbitragehof oordeelde in een arrest van 3 oktober 2001 dat 
Jeugdbeschermingswet, voor zover 

dagvaarden na een overtreding van de opgenomen 

De bestraffing van minderjarigen kan onmogelijk onafhankelijk worden gezien van het 
worden als schuldonbekwaam be-

gegeven bijvoorbeeld de 
schuldonbekwaamheid echter niet 

gens de leer van het klassieke strafrecht moet de basis ervan worden 
gezocht in het criterium van het oordeelsvermogen waarover jongeren niet in eenzelfde mate be-

Bijgevolg bezitten zij niet dezelfde wilsvrijheid en kunnen 
evenmin worden gestraft. Haaks tegenover deze visie staat de positivistische ideologie, waarbij 
minderjarige daders net wel gesanctioneerd dienen te worden (niet gestraft), aangezien de wils-

basis van deze gedachtegang gelegen 
is in het gevaar voor de maatschappij en het voorbestemd zijn van de dader.10 

In het kader van de eerder beschreven context wordt één centrale vraag gesteld, zijnde 
chtelijke verantwoordelijkheid van minderjarigen vandaag in België ingevuld?” 
vraag geen beperkende interpretatie, maar kijken ruimer door de eigenlijke 

strafrechtelijke positie in brede zin te beschouwen. Er wordt niet enkel nagegaan of een misdrijf 
ar op welke andere vlakken van de 

strafrechtsbedeling zijn leeftijd in rekening wordt genomen, zoals bijvoorbeeld de rechtspleging en 

het onderzoek op te delen in 
Met name in de eerste 

waarbij wordt bekeken welke verschillende 
de loop der tijd zijn ontwikkeld over de meest aangewezen maatschappelijke reactie op 

Het tweede deel moet dan weer een antwoord formuleren op de vraagstelling: “Bestaat de moge-
België) om minderjarigen effectief strafrechtelijk te veroordelen?” Daarbij zullen we 

uitzoeken hoe de wetgever zijn doelstellingen sinds de negentiende eeuw in regelgeving heeft uit-

beeld ontstaan van de huidige 
waarmee jeugddelinquenten 

In het algemeen besluit gaan wij uiteindelijk na in 
aanbod op elkaar zijn afgestemd. 

minderjarige daders willen we kort 
damenten van de strafrechtelijke behandeling van volwassenen. Door 

deze vooraf mee te geven kan het contrast tussen het penale recht enerzijds en het categoriale 
en beschermingsrecht anderzijds enkel duidelijker uit de verf komen. Vooreerst gaan we 

de drie constitutieve bestanddelen van het misdrijf met name het materieel, het moreel en 

Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht in hoofdlij-



Dieter Paridaens  

het wederrechtelijk element. Vervolgens zullen we ook de strafrechtelijke verantwoordelijkheid b
knopt uitleggen. Hierbij speelt het schuldbeginsel 
tionaliteit een basisbeginsel is van het huidige strafrechtelijk bestel 
werk zullen we nagaan in hoeverre deze principes ook worden gerespecteerd in de reactie op het 
daderschap van kinderen en jongeren tijdens de verschillende te onderscheiden fases van de histor
sche evolutie. Maar we vatten dus aan met een beschrijving van het misdrijf.

1. Constitutieve elementen van het misdrijf

7. Conform aan het klassieke 19
lichaam-geest, is het misdrijf opgebouwd uit een materieel en een moreel element. 
terlijking en de noodzakelijke schuldvorm, is vaak sprake van de wederrechtelijkheid a
bestanddeel van het misdrijf
den. De drie aspecten, waarover in de rechtsleer soms onduidelijkheid bestaat, 
toegelicht. 

1.1 Materieel element

8. Het materieel element bestaat uit d
maakt en kan bestaan uit hetzij een handeling
heeft een begrenzende functie in d
gen wordt vervolgd, pas van 
waarop de gedraging waarvan sprake zich moet veruitwendigen staat strikt 
omschrijving van de strafwet
ven gedraging, kan sprake zijn van een misdrijf.

1.2 Moreel element

9. De loutere aanwezigheid van een materieel element kan echter
dat een misdrijf is gepleeg
absoluut vereist. Dit is een uitdrukking van het adagium n
Cassatie sprak zich op deze
sie en komt overeen met het schuldbegrip
bestaat tussen dader en gedraging; met de belangrijke noties opzet en onachtzaamheid
op een meer diepgaande wijze aan bod komen.
de verwijtbaarheid van de gedraging
vereist dat geen schulduitsluitingsgronden kunnen worden in
ke zijn van strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de daaraan verbonden bestraffing.

1.3 Wederrechtelijk element

10. Een laatste element
standigheden wordt de gedraging die is gesteld 
Deze situaties worden aangeduid als de rechtvaardigingsgronden. Ook dit aspect wordt 
der beschreven.14 

 

                                        

11 C. VAN DEN WYNGAERT en S.
nen, Antwerpen, Maklu, 2006, 150.
12 Cass. 12 mei 1988, R.W. 1987
13 C. VAN DEN WYNGAERT en S.
nen, Antwerpen, Maklu, 2006, 151
14 C. VAN DEN WYNGAERT en S.
nen, Antwerpen, Maklu, 2006, 152
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het wederrechtelijk element. Vervolgens zullen we ook de strafrechtelijke verantwoordelijkheid b
knopt uitleggen. Hierbij speelt het schuldbeginsel – dat naast de principes van legaliteit en propo

basisbeginsel is van het huidige strafrechtelijk bestel – een cruciale rol. Later in dit 
werk zullen we nagaan in hoeverre deze principes ook worden gerespecteerd in de reactie op het 

n kinderen en jongeren tijdens de verschillende te onderscheiden fases van de histor
Maar we vatten dus aan met een beschrijving van het misdrijf. 

Constitutieve elementen van het misdrijf 

klassieke 19e eeuwse mensbeeld, dat gekenmerkt wordt door de dualiteit 
geest, is het misdrijf opgebouwd uit een materieel en een moreel element. 

ing en de noodzakelijke schuldvorm, is vaak sprake van de wederrechtelijkheid a
bestanddeel van het misdrijf, deze slaat op de afwezigheid van eventuele 

, waarover in de rechtsleer soms onduidelijkheid bestaat, 

Materieel element 

Het materieel element bestaat uit de gedraging die het misdrijf uiterlijk waarneembaar 
maakt en kan bestaan uit hetzij een handeling, hetzij een verzuim te handelen. Dit materieel element 
heeft een begrenzende functie in die zin dat zij uitsluit dat het louter voornemen een misdrijf te pl

van zodra sprake is van een begin van uitvoering 
waarop de gedraging waarvan sprake zich moet veruitwendigen staat strikt 

strafwetten, pas wanneer voldaan is aan deze op uitdrukkelijke wijze omschr
ven gedraging, kan sprake zijn van een misdrijf.11 

Moreel element 

De loutere aanwezigheid van een materieel element kan echter onmogelijk doen besluiten 
dat een misdrijf is gepleegd; een tweede bestanddeel van het misdrijf ofwel het moreel element is 

Dit is een uitdrukking van het adagium nullum crimen sine culpa

op deze wijze uit.12 Het moreel element verwijst dus naar de geestelijke dime
overeen met het schuldbegrip in de enge zin. Het duidt de psychologische band aan die 

bestaat tussen dader en gedraging; met de belangrijke noties opzet en onachtzaamheid
op een meer diepgaande wijze aan bod komen. In een ruimere betekenis slaat het schuldbegrip op 
de verwijtbaarheid van de gedraging, niet enkel de juiste schuldvorm moet aanwezig zijn, tevens is 

geen schulduitsluitingsgronden kunnen worden ingeroepen. Desgevallend kan geen spr
ke zijn van strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de daaraan verbonden bestraffing.

Wederrechtelijk element 

element van het misdrijf betreft de wederrechtelijkheid
wordt de gedraging die is gesteld gerechtvaardigd en kan

Deze situaties worden aangeduid als de rechtvaardigingsgronden. Ook dit aspect wordt 

 

                                                 

S. VANDROMME, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht in hoofdli
, Antwerpen, Maklu, 2006, 150. 

1987-88, 538, concl. Adv. Gen. DU JARDIN. 
S. VANDROMME, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht in hoofdli
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het wederrechtelijk element. Vervolgens zullen we ook de strafrechtelijke verantwoordelijkheid be-
naast de principes van legaliteit en propor-

een cruciale rol. Later in dit 
werk zullen we nagaan in hoeverre deze principes ook worden gerespecteerd in de reactie op het 

n kinderen en jongeren tijdens de verschillende te onderscheiden fases van de histori-
 

eeuwse mensbeeld, dat gekenmerkt wordt door de dualiteit 
geest, is het misdrijf opgebouwd uit een materieel en een moreel element. Naast de verui-

ing en de noodzakelijke schuldvorm, is vaak sprake van de wederrechtelijkheid als derde 
eventuele rechtvaardigingsgron-

, waarover in de rechtsleer soms onduidelijkheid bestaat, worden hierna kort 

e gedraging die het misdrijf uiterlijk waarneembaar 
hetzij een verzuim te handelen. Dit materieel element 

ie zin dat zij uitsluit dat het louter voornemen een misdrijf te ple-
begin van uitvoering kan dat wel. De wijze 

waarop de gedraging waarvan sprake zich moet veruitwendigen staat strikt vermeld in de delicts-
ze op uitdrukkelijke wijze omschre-

onmogelijk doen besluiten 
ofwel het moreel element is 

ullum crimen sine culpa. Ook het Hof van 
naar de geestelijke dimen-

Het duidt de psychologische band aan die 
bestaat tussen dader en gedraging; met de belangrijke noties opzet en onachtzaamheid, die infra 

slaat het schuldbegrip op 
, niet enkel de juiste schuldvorm moet aanwezig zijn, tevens is 

geroepen. Desgevallend kan geen spra-
ke zijn van strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de daaraan verbonden bestraffing.13 

de wederrechtelijkheid; door bepaalde om-
kan niet worden bestraft. 

Deze situaties worden aangeduid als de rechtvaardigingsgronden. Ook dit aspect wordt infra ver-

Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht in hoofdlij-

Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht in hoofdlij-

Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht in hoofdlij-



Dieter Paridaens  

2. De strafrechtelijke verantwoordelijk

2.1 Het schuldbegrip

11. Het Belgische strafrecht is kwalificeerbaar als een zogenaamd schuldstrafrecht; zowel de 
basis voor bestraffing als de begrenzing ervan liggen vervat in het schuldbegrip. Met andere 
woorden, de objectieve aansprakelijkheid, zoals zij in het burgerlijk recht wordt toegepast is uit den 
boze binnen de penale sfeer. 
achtergronden spelen een belangrijke rol bij de concrete 
tegenstelling tussen het klassieke strafrecht en de leer van het sociaal verweer worden opgebracht. 
Een strafrechtstheorie die uitgaat van de vrije wil en keuze enerzijds en een strafrechtsleer die ve
trekt van de voorbestemming
schuldbegrip hanteren. Deze laatste strekking schuift het schuldbegrip zelfs geheel terzijde en 
knoopt aan bij de maatschappelijke gevaarlijkheid van de delinquent.

12. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid kan dus niet onafhankelijk van het schuldbegrip wo
den gezien en is evenzeer 
bespreking van het moreel element van een misdrijf 
dus in eerste instantie om de psychologische band tussen dader en gedrag, 
in opzet of onachtzaamheid. I
ten aan de dader, met de afwezigheid van schulduitsluitingsgronden
de voor een veroordeling. 

2.2 Schuldvormen

1° Opzet 

13. In beginsel worden gedragingen pas bes
wanbedrijven en misdaden 
te zijn vermeld, enkel voor de overtredingen is het noodzakelijk dat de wet uitdrukkelijk opgeeft 
indien opzet moet zijn bewezen. 
rechtspraak16 vult deze leemte op door het opzet te omschrijven als de doelgerichte wil de gedr
ging te stellen die bij wet is verboden.
geëist dat de handeling (of het verzuim) is gesteld met de uitdrukkelijke bedoeling de wet te ove
treden. Goede trouw sluit opzet aldus niet uit; enkel de (onoverwinnelijke) dwaling 
vrijspreken. Dit alles is makkelijke samen te ballen in de uitdrukking “wetens en willens” waarbij m
moet weten dat een bepaalde gedraging strafbaar is gesteld m
draging stellen.17 Het hoeft niet te verwonderen dat bepaalde verwarr
minologie, zo moet opzet worden 
heeft voor de strafbaarheid
de keuze om een bepaald gedrag al dan ni
worden uit het oog verloren
vrijwilligheid vaak geassocieerd met ongedwongenheid en vrije wil. In deze laatste interpretatie 
staat zij geheel los van het strafrechtelijke opzetbegrip. 

14. De doctrine heeft 
naar gelang de wijze waarop 
le opzetvereiste staat vermeld, 

                                        

15 De schulduitsluitingsgronden die in het Belgische strafrecht gelden zijn de 
(artikel 71 Sw.) en dwaling of onwetendheid
16 Cass. 16 oktober 1973, Pas.
17 C. VAN DEN WYNGAERT en S.
deel 1, Antwerpen, Maklu, 2006, 262
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De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van volwassenen 

Het schuldbegrip 

Het Belgische strafrecht is kwalificeerbaar als een zogenaamd schuldstrafrecht; zowel de 
basis voor bestraffing als de begrenzing ervan liggen vervat in het schuldbegrip. Met andere 

orden, de objectieve aansprakelijkheid, zoals zij in het burgerlijk recht wordt toegepast is uit den 
boze binnen de penale sfeer. De inhoud van het schuldbegrip is echter fel omstreden, ideologische 
achtergronden spelen een belangrijke rol bij de concrete invulling. Als voorbeeld bij uitstek kan de 
tegenstelling tussen het klassieke strafrecht en de leer van het sociaal verweer worden opgebracht. 
Een strafrechtstheorie die uitgaat van de vrije wil en keuze enerzijds en een strafrechtsleer die ve

ming in hoofde van de dader anderzijds, kunnen onmogelijk eenzelfde 
schuldbegrip hanteren. Deze laatste strekking schuift het schuldbegrip zelfs geheel terzijde en 
knoopt aan bij de maatschappelijke gevaarlijkheid van de delinquent. 

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid kan dus niet onafhankelijk van het schuldbegrip wo
 te lezen in een enge en een uitgebreide interpretatie, zoals 

bespreking van het moreel element van een misdrijf is aangeduid. Het gaat voor alle duidelijkheid 
dus in eerste instantie om de psychologische band tussen dader en gedrag, 
in opzet of onachtzaamheid. In tweede instantie slaat de schuld op de verwijtbaarheid van de fe

, met de afwezigheid van schulduitsluitingsgronden15 als noodzakelijke voorwaa
  

Schuldvormen 

 

In beginsel worden gedragingen pas bestraft indien zij met opzet zijn gesteld
wanbedrijven en misdaden uit het Strafwetboek hoeft dit zelfs niet expliciet 
te zijn vermeld, enkel voor de overtredingen is het noodzakelijk dat de wet uitdrukkelijk opgeeft 

zijn bewezen. Een duidelijke wettelijke definitie van opzet is niet voorhanden, de 
vult deze leemte op door het opzet te omschrijven als de doelgerichte wil de gedr

ging te stellen die bij wet is verboden. Deze wil is noodzakelijk, maar voldoende, er wordt niet 
geëist dat de handeling (of het verzuim) is gesteld met de uitdrukkelijke bedoeling de wet te ove
treden. Goede trouw sluit opzet aldus niet uit; enkel de (onoverwinnelijke) dwaling 

Dit alles is makkelijke samen te ballen in de uitdrukking “wetens en willens” waarbij m
dat een bepaalde gedraging strafbaar is gesteld maar desondanks 

Het hoeft niet te verwonderen dat bepaalde verwarring bestaat omtrent de te
minologie, zo moet opzet worden gescheiden van het motief, dat principieel geen enkel belang 

strafbaarheid. De beweegreden slaat immers op het waarom van het misdrijf, niet op 
de keuze om een bepaald gedrag al dan niet te stellen. Ook het verschil met vrijwilligheid mag niet 
worden uit het oog verloren; waar opzet slechts kan worden gelezen als de doelbewuste wil, wordt 
vrijwilligheid vaak geassocieerd met ongedwongenheid en vrije wil. In deze laatste interpretatie 

aat zij geheel los van het strafrechtelijke opzetbegrip.  

heeft bovendien drie gradaties van opzet onderscheiden die toepasselijk zijn 
wijze waarop het delict is omschreven. Wanneer in de strafbaarstelling geen enk

opzetvereiste staat vermeld, is slechts een algemeen opzet noodzakelijk; de dader moet wetens 

                                                 

De schulduitsluitingsgronden die in het Belgische strafrecht gelden zijn de dwang of overmacht
dwaling of onwetendheid anderzijds, welke geen rechtsgrond in het Strafwetboek hee

Pas. 1974, I, 177. 
S. VANDROMME, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht in hoofdlijnen 

, Antwerpen, Maklu, 2006, 262-263. 
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Het Belgische strafrecht is kwalificeerbaar als een zogenaamd schuldstrafrecht; zowel de 
basis voor bestraffing als de begrenzing ervan liggen vervat in het schuldbegrip. Met andere 

orden, de objectieve aansprakelijkheid, zoals zij in het burgerlijk recht wordt toegepast is uit den 
De inhoud van het schuldbegrip is echter fel omstreden, ideologische 

invulling. Als voorbeeld bij uitstek kan de 
tegenstelling tussen het klassieke strafrecht en de leer van het sociaal verweer worden opgebracht. 
Een strafrechtstheorie die uitgaat van de vrije wil en keuze enerzijds en een strafrechtsleer die ver-

in hoofde van de dader anderzijds, kunnen onmogelijk eenzelfde 
schuldbegrip hanteren. Deze laatste strekking schuift het schuldbegrip zelfs geheel terzijde en 

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid kan dus niet onafhankelijk van het schuldbegrip wor-
te lezen in een enge en een uitgebreide interpretatie, zoals supra bij de 

Het gaat voor alle duidelijkheid 
dus in eerste instantie om de psychologische band tussen dader en gedrag, dewelke tot uiting komt 

de verwijtbaarheid van de fei-
als noodzakelijke voorwaar-

traft indien zij met opzet zijn gesteld; voor de 
expliciet in de delictsomschrijving 

te zijn vermeld, enkel voor de overtredingen is het noodzakelijk dat de wet uitdrukkelijk opgeeft 
definitie van opzet is niet voorhanden, de 

vult deze leemte op door het opzet te omschrijven als de doelgerichte wil de gedra-
Deze wil is noodzakelijk, maar voldoende, er wordt niet 

geëist dat de handeling (of het verzuim) is gesteld met de uitdrukkelijke bedoeling de wet te over-
treden. Goede trouw sluit opzet aldus niet uit; enkel de (onoverwinnelijke) dwaling kan de dader 

Dit alles is makkelijke samen te ballen in de uitdrukking “wetens en willens” waarbij men 
desondanks willen deze ge-
ing bestaat omtrent de ter-

, dat principieel geen enkel belang 
het waarom van het misdrijf, niet op 

Ook het verschil met vrijwilligheid mag niet 
waar opzet slechts kan worden gelezen als de doelbewuste wil, wordt 

vrijwilligheid vaak geassocieerd met ongedwongenheid en vrije wil. In deze laatste interpretatie 

onderscheiden die toepasselijk zijn 
strafbaarstelling geen enke-

; de dader moet wetens 

dwang of overmacht enerzijds 
anderzijds, welke geen rechtsgrond in het Strafwetboek heeft.  

Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht in hoofdlijnen 
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en willens tewerk zijn gegaan, maar daarmee is ook alles gezegd.
betwisting omtrent de inhoud van d
ingegaan.18 Voor een bepaalde groep misdrijven vereist de strafwet echter uitdrukkelijk dat zij 
worden gepleegd met een specifieke ingesteldheid, men spreekt van een bijzonder opzet, zonder 
hetwelk de strafbaarheid onbestaande blijft. De dader moet het misdrijf hebben gepleegd met een 
zekere malafide bedoeling. Tot slot bestaat een beperkte categorie misdrijven waarbij een zog
naamd gans bijzonder opzet
kwalificatie, speelt bij deze delicten een doorslaggevende rol. Bepaalde rechtsgeleerden bescho
wen deze laatste graad van opzet evenwel slechts als een variant van de 
dolus specialis.19 Opdat het gans bij
schrijving dus uitdrukkelijk zijn gesteld dat de dader met een welbepaalde beweegreden 
hebben gehandeld vooraleer feiten kunnen worden gekwalificeerd overeenkomstig de desbetre
fende strafbaarstelling. 

15. De notie opzet is supra

die het cognitief en het volitief opzet
om niet enkel een onderscheid op basis van gradaties van opzet te maken, maar ook bepaalde 
modaliteiten van opzet te herkennen. 
opzet, waarbij hij zowel de
andere mogelijkheid betreft het onrechtstreekse opzet, met name de omstandigheid waarin de d
der weliswaar de gedraging 
den ervaren. Deze twee situaties verschillen op basis van het volitief element, zijnde het willens ha
delen. Een derde opzetmodaliteit slaat echter op het cognitief element, zijnde het wetens handelen
en omvat de casussen waarbij het moeilijk aan te tonen valt dat de 
Het criterium dat de dader “had moeten weten” schiet hierbij ter hulp
vaard dat het kenniselement op dergelijke wijze moet worden geïnterpreteerd dat de dader in de 
voorliggende omstandigheden wist of 

ten dat hij de strafwet overtrad.

2° Onachtzaamheid 

16. Bij wijze van uitzondering op de regel dat opzet is vereist, 
delen, op een wijze die getuigt van een zekere onvoorzichtigheid, worde
gingen krijgen de kwalificatie 
en daar onlosmakelijk mee verbonden
gen. Men mag onachtzaamheid evenwel niet verwarren met 
een verzuim te handelen en 
slaat geenszins op het moreel element.
de dag te leggen in zijn taalgebruik.

17. Net zo min als voor het opzet bestaat een wettelijke definitie voor onachtzaamheid in het 
kader van het strafrecht. De strafbaarstelling is desalniettemin vas
voorzorg of voorzichtigheid. Voor de misdaden en wanbedrijven uit het 
cipe voor dat zij moeten zijn gepleegd met opzet, 
expliciet in de delictsomschrijving
ook in het strafrecht de lichtste fout opdat een persoon ter verantwoording kan worden geroepen. 

                                        

18 Zie: L. LEGROS, L’élément moral dans les infractions
19 L. DUPONT en R. VERSTRAETEN
20 Cass. 6 maart 1972, Arr.Cass.
21 Zij worden ook aangeduid als de onopzettelijke misdrijven.
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en willens tewerk zijn gegaan, maar daarmee is ook alles gezegd. In de rechtsleer bestaat evenwel 
betwisting omtrent de inhoud van dit dolus generalis, maar daarop wordt in dit schrijven niet verder 

Voor een bepaalde groep misdrijven vereist de strafwet echter uitdrukkelijk dat zij 
worden gepleegd met een specifieke ingesteldheid, men spreekt van een bijzonder opzet, zonder 
hetwelk de strafbaarheid onbestaande blijft. De dader moet het misdrijf hebben gepleegd met een 
zekere malafide bedoeling. Tot slot bestaat een beperkte categorie misdrijven waarbij een zog

ans bijzonder opzet moet aanwezig zijn, het motief dat principieel irrelevant is voor de 
kwalificatie, speelt bij deze delicten een doorslaggevende rol. Bepaalde rechtsgeleerden bescho
wen deze laatste graad van opzet evenwel slechts als een variant van de 

Opdat het gans bijzonder opzet van toepassing zou zijn, moet in de delictso
schrijving dus uitdrukkelijk zijn gesteld dat de dader met een welbepaalde beweegreden 

handeld vooraleer feiten kunnen worden gekwalificeerd overeenkomstig de desbetre

supra reeds samengevat in de uitdrukking “wetens en 
het volitief opzetonderdeel samenbrengt. Beide elementen maken het mogelijk 

om niet enkel een onderscheid op basis van gradaties van opzet te maken, maar ook bepaalde 
modaliteiten van opzet te herkennen. Aldus kan een dader hebben gehandeld met een rechtstreeks 

zowel de door hem gestelde gedraging als de gevolgen ervan heeft gewild. 
andere mogelijkheid betreft het onrechtstreekse opzet, met name de omstandigheid waarin de d

gedraging heeft gewild, maar de gevolgen als een ongewenst neveneffect wo
Deze twee situaties verschillen op basis van het volitief element, zijnde het willens ha

delen. Een derde opzetmodaliteit slaat echter op het cognitief element, zijnde het wetens handelen
waarbij het moeilijk aan te tonen valt dat de dader wetens heeft gehandeld. 

Het criterium dat de dader “had moeten weten” schiet hierbij ter hulp. In de rechtspraak is aa
vaard dat het kenniselement op dergelijke wijze moet worden geïnterpreteerd dat de dader in de 
voorliggende omstandigheden wist of moest we 

ten dat hij de strafwet overtrad.20 

Onachtzaamheid  

Bij wijze van uitzondering op de regel dat opzet is vereist, kan ook het (verzuimen te) ha
delen, op een wijze die getuigt van een zekere onvoorzichtigheid, worden bestraft. Deze gedr

kwalificatie onachtzaamheidsmisdrijven mee.21 Voornamelijk
onlosmakelijk mee verbonden het leven, worden beschermd tegen onopzettelijke aantasti

Men mag onachtzaamheid evenwel niet verwarren met nalatigheid, deze laatste notie betreft 
een verzuim te handelen en heeft aldus betrekking op het materieel aspect van het misdrijf, het 
slaat geenszins op het moreel element. De wetgever laat echter na een continue consequentie aan 
de dag te leggen in zijn taalgebruik. 

Net zo min als voor het opzet bestaat een wettelijke definitie voor onachtzaamheid in het 
kader van het strafrecht. De strafbaarstelling is desalniettemin vastgehecht op het gebrek aan 
voorzorg of voorzichtigheid. Voor de misdaden en wanbedrijven uit het Strafwetboek
cipe voor dat zij moeten zijn gepleegd met opzet, de onachtzaamheid wordt pas bestraft indien zij 
expliciet in de delictsomschrijving is vermeld. Zoals voor de burgerlijke aansprakelijkheid, volstaat 
ook in het strafrecht de lichtste fout opdat een persoon ter verantwoording kan worden geroepen. 

                                                 

L’élément moral dans les infractions, Luik/Desoer, 1952, 352 p. 
ERSTRAETEN, Hanboek Belgisch strafrecht,Leuven, Acco, 1990, nr. 429.

Arr.Cass. 1972, 625. 
Zij worden ook aangeduid als de onopzettelijke misdrijven. 
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In de rechtsleer bestaat evenwel 
, maar daarop wordt in dit schrijven niet verder 

Voor een bepaalde groep misdrijven vereist de strafwet echter uitdrukkelijk dat zij 
worden gepleegd met een specifieke ingesteldheid, men spreekt van een bijzonder opzet, zonder 
hetwelk de strafbaarheid onbestaande blijft. De dader moet het misdrijf hebben gepleegd met een 
zekere malafide bedoeling. Tot slot bestaat een beperkte categorie misdrijven waarbij een zoge-

cipieel irrelevant is voor de 
kwalificatie, speelt bij deze delicten een doorslaggevende rol. Bepaalde rechtsgeleerden beschou-
wen deze laatste graad van opzet evenwel slechts als een variant van de dolus generalis of de 

zonder opzet van toepassing zou zijn, moet in de delictsom-
schrijving dus uitdrukkelijk zijn gesteld dat de dader met een welbepaalde beweegreden dient te 

handeld vooraleer feiten kunnen worden gekwalificeerd overeenkomstig de desbetref-

“wetens en willens handelen”, 
eide elementen maken het mogelijk 

om niet enkel een onderscheid op basis van gradaties van opzet te maken, maar ook bepaalde 
Aldus kan een dader hebben gehandeld met een rechtstreeks 

gedraging als de gevolgen ervan heeft gewild. Een 
andere mogelijkheid betreft het onrechtstreekse opzet, met name de omstandigheid waarin de da-

als een ongewenst neveneffect wor-
Deze twee situaties verschillen op basis van het volitief element, zijnde het willens han-

delen. Een derde opzetmodaliteit slaat echter op het cognitief element, zijnde het wetens handelen 
dader wetens heeft gehandeld. 

. In de rechtspraak is aan-
vaard dat het kenniselement op dergelijke wijze moet worden geïnterpreteerd dat de dader in de 

kan ook het (verzuimen te) han-
n bestraft. Deze gedra-

Voornamelijk de fysieke integriteit 
worden beschermd tegen onopzettelijke aantastin-

, deze laatste notie betreft 
heeft aldus betrekking op het materieel aspect van het misdrijf, het 

continue consequentie aan 

Net zo min als voor het opzet bestaat een wettelijke definitie voor onachtzaamheid in het 
tgehecht op het gebrek aan 

Strafwetboek ligt het prin-
de onachtzaamheid wordt pas bestraft indien zij 

Zoals voor de burgerlijke aansprakelijkheid, volstaat 
ook in het strafrecht de lichtste fout opdat een persoon ter verantwoording kan worden geroepen. 

,Leuven, Acco, 1990, nr. 429. 
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Bovendien wordt een objectief foutcriterium gehanteerd; de strafrechter moet 
de dader toetsen aan de handelswijze van een gemiddelde, redelijke en vooruitziende persoon

3° Schuld door wetsinbreuk

18. Het komt daarenboven voor dat 
het minst van belang is of de gedraging is gesteld met
derde en laatste schuldvorm 
is hij van toepassing op de meerderheid van de overtredingen. 
dere wetten staan beschreven 

2.3 Schulduitsluitingsgronden

19. Schulduitsluitingsgronden zijn omstandigheden waardoor de feiten niet langer aan de d
der kunnen worden verweten, z
enkele invloed op de wederrechtelijkheid en 
daar het belang van een correct terminologiegebruik. 
schuld valt weg. In België is voorzien in twee schulduitsluitingsgronden die een algemene werking 
hebben, zij kunnen met andere woorden 
naar aanleiding van de overtredingen en 
worden hierna beknopt uitgelegd.

20. Een eerste schulduitsluitingsgrond 
overmacht waarbij de wil van de dader ten tij
hem niet langer kunnen worden verweten. Overmacht is hierbij inbegrepen in de dwang.
de opdeling maken tussen 
een persoon heeft genoopt tot het plegen van een misdrijf
dader ten gevolge van de bedreiging met een ernstig kwaad, als enige optie het plegen van een 
strafbaar gedrag rest. De voorwaarden opdat de dwang kan worden aanvaard zijn drievo
Vooreerst moet de dwang onweerstaanbaar zijn, het misdrijf plegen moet absoluut de en
lijk zijn geweest voor de dader, was dit niet het geval dan is de handeling (of het verzuim) niet 
onvermijdbaar en onvoorzienbaar en is dwang uitgesloten.
eiste onweerstaanbaarheid dat de wil van de dader geheel uitgeschakeld was
dwang niet aan de dader te wijten zijn
door de toestand is gecreëerd waarin 
wil van de dader om zijn ontstaan, onvoorzienbaar en onvermijdelijk zijn.

21. De dwaling of onwetendheid 
wettelijke grondslag, zij is een product van

                                        

22 L. DUPONT en R. VERSTRAETEN
23 Misdrijven waarop de schuld door wetsinbreuk van toepassing is, worden gekwalificeerd als 
misdrijven. 
24 Cass. 6 oktober 1952, Pas.
25 C.J. VANHOUDT en W. CALEWAERT
26 Deze fysiek dwang is een synoniem voor overmacht; zie 
recht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht in hoofdlijnen
27 Deze beoordeling behoort tot de soevereine appreciatiebevoegdheid van de feitenrechter, in de rechtsleer 
is geponeerd dat de rechter rekening dient te houden met de concrete omstandigheden waarin de feiten 
plaatsvonden; zie C.J. VANHOUDT
28 De beoordeling van deze voorwaarde gebeurt op basis van een vraag die uit de wet en rechtspraak valt 
af te leiden, met name of van de dader redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij zich beheerste ge
de omstandigheden; zie C. VAN 

strafrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2006, .
29 Cass. 20 maart 2001, Fiscoloog
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Bovendien wordt een objectief foutcriterium gehanteerd; de strafrechter moet 
de dader toetsen aan de handelswijze van een gemiddelde, redelijke en vooruitziende persoon

Schuld door wetsinbreuk 

Het komt daarenboven voor dat het om te besluiten tot het bestaan van een misdrijf, 
minst van belang is of de gedraging is gesteld met opzet dan wel door onachtzaamheid.

derde en laatste schuldvorm wordt aangeduid als de schuld door wetsinbreuk
van toepassing op de meerderheid van de overtredingen. Ook de wanbedrijven die in bijzo

dere wetten staan beschreven vereisen op hun beurt schuld door wetsinbreuk.

Schulduitsluitingsgronden 

Schulduitsluitingsgronden zijn omstandigheden waardoor de feiten niet langer aan de d
eten, zij hebben in tegenstelling tot de rechtvaardigingsgronden, geen 

enkele invloed op de wederrechtelijkheid en maken het specifieke gedrag niet toelaatbaar. 
daar het belang van een correct terminologiegebruik. Het misdrijf blijft bijg
schuld valt weg. In België is voorzien in twee schulduitsluitingsgronden die een algemene werking 
hebben, zij kunnen met andere woorden worden ingeroepen naar aanleiding van elk misdrij

de overtredingen en wanbedrijven uit de bijzondere wetten.
worden hierna beknopt uitgelegd. 

Een eerste schulduitsluitingsgrond is vastgelegd in artikel 71 Sw. en 
overmacht waarbij de wil van de dader ten tijde van de feiten is uitgeschakeld, waardoor deze 
hem niet langer kunnen worden verweten. Overmacht is hierbij inbegrepen in de dwang.

 fysieke dwang26 enerzijds waarbij een niet te weerstane 
genoopt tot het plegen van een misdrijf en morele dwang

dader ten gevolge van de bedreiging met een ernstig kwaad, als enige optie het plegen van een 
De voorwaarden opdat de dwang kan worden aanvaard zijn drievo

de dwang onweerstaanbaar zijn, het misdrijf plegen moet absoluut de en
lijk zijn geweest voor de dader, was dit niet het geval dan is de handeling (of het verzuim) niet 
onvermijdbaar en onvoorzienbaar en is dwang uitgesloten.27 Voor morele dwang betekent de ve
eiste onweerstaanbaarheid dat de wil van de dader geheel uitgeschakeld was
dwang niet aan de dader te wijten zijn; hij mag niet voorafgaand een fout hebben begaan
door de toestand is gecreëerd waarin een misdrijf onvermijdelijk was. De overmacht moet buiten de 
wil van de dader om zijn ontstaan, onvoorzienbaar en onvermijdelijk zijn.29 

of onwetendheid heeft in tegenstelling tot dwang en overmacht geen enkele 
is een product van de doctrine en de rechtspraak en slaat op het “wetens” 

                                                 

ERSTRAETEN, Hanboek Belgisch strafrecht,Leuven, Acco, 1990, nr. 448.
Misdrijven waarop de schuld door wetsinbreuk van toepassing is, worden gekwalificeerd als 

Pas. 1953, I, 37. 
ALEWAERT, Belgisch strafrecht, Gent, Story-Scientia, 1976, 405.

Deze fysiek dwang is een synoniem voor overmacht; zie C. VAN DEN WYNGAERT

recht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2006, 293.
beoordeling behoort tot de soevereine appreciatiebevoegdheid van de feitenrechter, in de rechtsleer 

is geponeerd dat de rechter rekening dient te houden met de concrete omstandigheden waarin de feiten 
ANHOUDT en W. CALEWAERT, Belgisch strafrecht, Gent, Story-Scientia, 1976, 405

De beoordeling van deze voorwaarde gebeurt op basis van een vraag die uit de wet en rechtspraak valt 
af te leiden, met name of van de dader redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij zich beheerste ge

AN DEN WYNGAERT en S. VANDROMME, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal 
, Antwerpen, Maklu, 2006, . 

Fiscoloog 2001, 2. 
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Bovendien wordt een objectief foutcriterium gehanteerd; de strafrechter moet de gedragingen van 
de dader toetsen aan de handelswijze van een gemiddelde, redelijke en vooruitziende persoon.22 

om te besluiten tot het bestaan van een misdrijf, niet in 
onachtzaamheid.23 Deze 

wordt aangeduid als de schuld door wetsinbreuk; in het Strafwetboek 
wanbedrijven die in bijzon-

vereisen op hun beurt schuld door wetsinbreuk. 

Schulduitsluitingsgronden zijn omstandigheden waardoor de feiten niet langer aan de da-
ij hebben in tegenstelling tot de rechtvaardigingsgronden, geen 

maken het specifieke gedrag niet toelaatbaar. Van-
Het misdrijf blijft bijgevolg bestaan, maar de 

schuld valt weg. In België is voorzien in twee schulduitsluitingsgronden die een algemene werking 
worden ingeroepen naar aanleiding van elk misdrijf, ook 

wanbedrijven uit de bijzondere wetten.24 Beide gronden 

is vastgelegd in artikel 71 Sw. en betreft de dwang of 
de van de feiten is uitgeschakeld, waardoor deze 

hem niet langer kunnen worden verweten. Overmacht is hierbij inbegrepen in de dwang.25 Men kan 
niet te weerstane fysieke kracht 

en morele dwang anderzijds waarbij de 
dader ten gevolge van de bedreiging met een ernstig kwaad, als enige optie het plegen van een 

De voorwaarden opdat de dwang kan worden aanvaard zijn drievoudig. 
de dwang onweerstaanbaar zijn, het misdrijf plegen moet absoluut de enige moge-

lijk zijn geweest voor de dader, was dit niet het geval dan is de handeling (of het verzuim) niet 
oor morele dwang betekent de ver-

eiste onweerstaanbaarheid dat de wil van de dader geheel uitgeschakeld was.28 Tenslotte mag de 
fout hebben begaan waar-

De overmacht moet buiten de 
 

heeft in tegenstelling tot dwang en overmacht geen enkele 
de doctrine en de rechtspraak en slaat op het “wetens” 

,Leuven, Acco, 1990, nr. 448. 
Misdrijven waarop de schuld door wetsinbreuk van toepassing is, worden gekwalificeerd als reglementaire 

Scientia, 1976, 405. 
YNGAERT en S. VANDROMME, Straf-

, Antwerpen, Maklu, 2006, 293. 
beoordeling behoort tot de soevereine appreciatiebevoegdheid van de feitenrechter, in de rechtsleer 

is geponeerd dat de rechter rekening dient te houden met de concrete omstandigheden waarin de feiten 
Scientia, 1976, 405-406. 

De beoordeling van deze voorwaarde gebeurt op basis van een vraag die uit de wet en rechtspraak valt 
af te leiden, met name of van de dader redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij zich beheerste gegeven 

Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal 
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handelen. Dwaling veronderstelt een verkeerd inzicht in de feiten of in hun strafbaar karakter, te
wijl bij onwetendheid elk begrip ontbreekt.

recht meent dat de feiten niet onder de strafbaarstelling vallen, bestaat ook de rechtsdwaling, 
wanneer de dader niet op de hoogte is van de strafbaarstelling of de draagwijdte ervan. Dit o
derscheid speelt weliswaar 
dezelfde zijn. Met name moet de dwaling
hebben begaan in zijn (on)begrip. Daarenboven moet de dader hebben gedwaald omtrent een
constitutief element van het misdrijf.

 

                                        

30 L. DUPONT en R. VERSTRAETEN
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handelen. Dwaling veronderstelt een verkeerd inzicht in de feiten of in hun strafbaar karakter, te
wijl bij onwetendheid elk begrip ontbreekt.30 Naast de feitelijke dwaling, waarbij de dader 

recht meent dat de feiten niet onder de strafbaarstelling vallen, bestaat ook de rechtsdwaling, 
wanneer de dader niet op de hoogte is van de strafbaarstelling of de draagwijdte ervan. Dit o
derscheid speelt weliswaar niet zo’n groot belang, daar de twee toepassingsvoorwaarden steeds 
dezelfde zijn. Met name moet de dwaling onoverwinnelijk zijn, de dader mag ook hier geen fout 
hebben begaan in zijn (on)begrip. Daarenboven moet de dader hebben gedwaald omtrent een

van het misdrijf. 
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handelen. Dwaling veronderstelt een verkeerd inzicht in de feiten of in hun strafbaar karakter, ter-
elijke dwaling, waarbij de dader onte 

recht meent dat de feiten niet onder de strafbaarstelling vallen, bestaat ook de rechtsdwaling, 
wanneer de dader niet op de hoogte is van de strafbaarstelling of de draagwijdte ervan. Dit on-

niet zo’n groot belang, daar de twee toepassingsvoorwaarden steeds 
zijn, de dader mag ook hier geen fout 

hebben begaan in zijn (on)begrip. Daarenboven moet de dader hebben gedwaald omtrent een 

,Leuven, Acco, 1990, nr. 491-502. 
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I. Leeft de wil om minderjarigen te bestraffen

i. Voornemen 

22. In dit eerste deel is het de bedoeling te achterhalen of de wil bestaat om 
geren te bestraffen wanneer zij 
gevoerd door een opsomming en vergelijking van actuele argumenten te geven
poging te doen de evolutie in het denken 
reconstrueren. Het heden begrijpen door het verleden te ontdekken is het voornemen.
We zullen vaststellen dat binnen de samenleving 
voornaamste invalshoeken, 
kader gegoten en tot uitvoering gebracht via 
ontstaat evenwel een blijvende eensgezindheid
cussie tot rust. Infra trachten we de onderscheiden ideeën
diepgaander beeld te geven op de concrete inhoud.

23. Voorafgaand aan deze analyse werpen we
die de literatuur heeft voortgebracht, zij ver
lingen van “kind zijn” verklaren gedeeltelijk waarom bepaalde keuzes worden gemaakt
ziens vormt deze – zij het beperkte 
voorliggend geheel. 

ii. Kindbeelden 

24. Wanneer we de vraag stellen naar de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van kinderen 
en jongeren, is het aangeraden een blik te werpen op de wijze waarop 
jaren is ingevuld. Pas wanneer duidelijk wordt welke interpretatie 
verbanden te leggen met de maatschappelijke reactie op delinquentie 
Het is vooreerst noodzakelijk te begrijpen dat het beeld van kinderen en jongeren
vanuit een sociale, politieke, historisch en morele context, het gaat om een cultureel bepaalde soci
le constructie.31 Niet enkel de 
specifieke domein waarin de minderjarige wor
dat van het kind zijn bestaat
eenzelfde maatschappelijke situatie
haald tussen enerzijds de feitelijke bekwaamheid van kinderen binnen 
school en anderzijds de juridische handelings(on)bekwaamheid.
In de literatuur vinden we 
merciële kind.32 Hierbij wordt 
hun opvoedingsideeën, het kind in verhouding tot de sociale wetenschappen en de professionele 
opvoeders met hun beschouwingen betreffende de opvoeding 
een ruimere samenleving die doordrenkt is van commercialiteit en consumptie
commerciële kinderen of jongeren word
zich kan richten. Tot slot wordt ook we

                                        

31  M. BOUVERNE-DE BIE en R. 
2007, 10. 
32 zie: LILJESTRÖM, “The public child, the commercial child and our child” in 
Child and other cultural inventions, New York, Praeger,1983, (124) 124
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Leeft de wil om minderjarigen te bestraffen 

In dit eerste deel is het de bedoeling te achterhalen of de wil bestaat om 
geren te bestraffen wanneer zij sociaal onaangepast gedrag vertonen. Dit onderzoek wordt niet 

een opsomming en vergelijking van actuele argumenten te geven
de evolutie in het denken over de meest aangewezen reactie op delinquentie 

heden begrijpen door het verleden te ontdekken is het voornemen.
binnen de samenleving een pendelbeweging is waar te nemen tussen de 

voornaamste invalshoeken, met name straffen of beschermen. Deze benadering
en tot uitvoering gebracht via (opeenvolgende) wetten. Op geen enkel ogenblik 

en blijvende eensgezindheid, kritieken zijn legio en zelden of nooit komt de di
trachten we de onderscheiden ideeën een plaats te geven

diepgaander beeld te geven op de concrete inhoud.  

Voorafgaand aan deze analyse werpen we echter ook een blik op 
de literatuur heeft voortgebracht, zij vertalen wat leeft in de samenleving. 

” verklaren gedeeltelijk waarom bepaalde keuzes worden gemaakt
zij het beperkte – pedagogische bijdrage, een waardevol

Wanneer we de vraag stellen naar de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van kinderen 
en jongeren, is het aangeraden een blik te werpen op de wijze waarop “het kind zijn

Pas wanneer duidelijk wordt welke interpretatie overheerst is het ook mogelijk 
verbanden te leggen met de maatschappelijke reactie op delinquentie die uitgaat van
Het is vooreerst noodzakelijk te begrijpen dat het beeld van kinderen en jongeren
vanuit een sociale, politieke, historisch en morele context, het gaat om een cultureel bepaalde soci

Niet enkel de maatschappelijke context speelt een doorslaggevende rol, ook het 
specifieke domein waarin de minderjarige wordt geplaatst heeft een bepalende invloed

bestaat en de daaraan verbonden bekwaamheden verschil
eenzelfde maatschappelijke situatie. Bij wijze van voorbeeld kan de discrepantie 

de feitelijke bekwaamheid van kinderen binnen bijvoorbeeld 
en anderzijds de juridische handelings(on)bekwaamheid.   

In de literatuur vinden we een eerste onderscheid tussen het private kind, het publieke en het co
wordt respectievelijk verwezen naar: het kind ten aanzien van de ouders en 

hun opvoedingsideeën, het kind in verhouding tot de sociale wetenschappen en de professionele 
beschouwingen betreffende de opvoeding én tot slot, he

een ruimere samenleving die doordrenkt is van commercialiteit en consumptie
jongeren wordt aanzien als een zelfstandige leeftijdsgroep, 

zich kan richten. Tot slot wordt ook wel gewag gemaakt van het culturele kind in verhouding tot het 
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In dit eerste deel is het de bedoeling te achterhalen of de wil bestaat om kinderen en jon-
. Dit onderzoek wordt niet 

een opsomming en vergelijking van actuele argumenten te geven, maar door een 
over de meest aangewezen reactie op delinquentie te 

heden begrijpen door het verleden te ontdekken is het voornemen.  
een pendelbeweging is waar te nemen tussen de 

Deze benaderingen zijn in een ruimer 
. Op geen enkel ogenblik 

, kritieken zijn legio en zelden of nooit komt de dis-
te geven in de tijd evenals een 

 een aantal kindbeelden 
de samenleving. De alternatieve invul-

” verklaren gedeeltelijk waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Mijns in-
waardevolle toevoeging aan 

Wanneer we de vraag stellen naar de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van kinderen 
het kind zijn” doorheen de 

overheerst is het ook mogelijk 
die uitgaat van deze groep. 

Het is vooreerst noodzakelijk te begrijpen dat het beeld van kinderen en jongeren wordt gevormd 
vanuit een sociale, politieke, historisch en morele context, het gaat om een cultureel bepaalde socia-

context speelt een doorslaggevende rol, ook het 
dt geplaatst heeft een bepalende invloed. Het beeld 

verschillen dus ook binnen 
discrepantie worden aange-
bijvoorbeeld het gezin of de 

onderscheid tussen het private kind, het publieke en het com-
het kind ten aanzien van de ouders en 

hun opvoedingsideeën, het kind in verhouding tot de sociale wetenschappen en de professionele 
het kind als onderdeel van 

een ruimere samenleving die doordrenkt is van commercialiteit en consumptie. Deze categorie van 
aanzien als een zelfstandige leeftijdsgroep, waartoe men 

l gewag gemaakt van het culturele kind in verhouding tot het 

Jeugdbescherming en bijzondere jeugdbijstand, Gent, Academia Press, 

ESSEL en A.W. SIEGEL (eds.),The 
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publieke en het commerciële. Dit laatste beeld is de perceptie 
die zij voor zichzelf creëren en waarmee
drukt.33 Problematisch aan de concrete invulling van het kind zijn
beïnvloed door de ontwikkelingspsychologie
afwijking van het “juiste pad”

toeneemt om hun kinderen de juiste lijn te laten volgen.

25. De kinderbescherming en later ook de j
van het publieke kind. Aansluitend
van het ontstaan van de kinderbescherming
deze wereld terechtkomt en moet worden beschermd tegen de 
nen.34 Opdat het kind zijn eigen onbezoedelde zelve zou kunnen blijven, moet d
eerste plaats voorzien in 
wordt de minderjarige echter meerderjarig
voeding hem in tweede instantie 
te worden.35 Met andere woorden, het kind dat vanaf zijn geboorte is onttrokken aan de bederf
lijke volwassenencultuur moet daa
en een eigen identiteit bij te brengen. 
houden – en de daaruit ontstane, kunstmatige
van tal van hedendaagse problemen met kinderen en jongeren. In de loop der tijd is de evolutie tot 
stand gekomen dat zij niet langer hoefden en vervolgens mochten volwassen zijn. De consequentie 
van dit alles is dat de huidige jongeren niet langer
den.36 

26. Aan de andere kant van het spectrum kan h
stelling tot het onschuldige kind 
gaat op zijn driften. De opvoeding 
kind op eenzelfde rationeel en moreel
kindbeeld ligt onder andere aan de basis van de uithandengeving. 

iii. De modellendiscussie

27. Naar het einde van de negentiende eeuw 
van consensus omtrent de wenselijkheid van 
re initiatieven tot gevolg. Deze 
van 1912, welke een ware revolutie betekent wanneer we 
jeugddelinquentie. Ofschoon het me
voordien op geheel gelijke wijze werden bestraft als volwassen delinquenten, 
beschermingswet dat een op zichzelf staand regime in het leven wordt geroepen, met eigen fund
mentele beginselen die vaak ver verwijderd zijn 
De uitvoering in de praktijk 
ge stelsel in 1965 opnieuw zijn ingebed in een beschermingsmodel, z
ogenblik nog verstommen. Alternatieve theorieën 

                                        

33 B. VANOBBERGEN, Geen kinderspel. Een pedagogische analyse van de vertogen over de commercialisering van 
de leefwereld van kinderen, Gent, Academia Press, 2003, 30.
34 E. VERHELLEN, Jeugdbeschermingsrecht
35 B. VANOBBERGEN, Geen kinderspel. Een pedagogische analyse van de vertogen over de commercialisering van 
de leefwereld van kinderen, Gent, Academia Press, 2003, 116.
36 Zie: L. DASBERG, Grootbrengen door kleinhouden als historisch verschijnsel
37 M. VANDENBROECK, “Impliciete kindbeelden: beeldjes van kindjes”, 
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publieke en het commerciële. Dit laatste beeld is de perceptie door de jongeren zelf, de subcultuur 
die zij voor zichzelf creëren en waarmee het onderscheid met de volwassenencultuur wordt ben

Problematisch aan de concrete invulling van het kind zijn, is het verwachtingspatroon dat
de ontwikkelingspsychologie – ontstaat omtrent de gedragingen van jongeren. Elke 

juiste pad” wordt beschouwd als problematisch, waardoor
toeneemt om hun kinderen de juiste lijn te laten volgen. 

bescherming en later ook de jeugdbescherming namen deel aan de vormgeving 
ansluitend bij de ideeën van de Verlichting, is het publieke kind 

van het ontstaan van de kinderbescherming ingevuld als het “onschuldige kind

en moet worden beschermd tegen de invloed van de 
Opdat het kind zijn eigen onbezoedelde zelve zou kunnen blijven, moet d

eerste plaats voorzien in voldoende vrijheid, ver van de verderfelijke volwassenenwereld
wordt de minderjarige echter meerderjarig en komt hij in diezelfde cultuur terecht, zodat de o

hem in tweede instantie hierop hoort voor te bereiden en de vrijheid alsnog ingeperkt dient 
Met andere woorden, het kind dat vanaf zijn geboorte is onttrokken aan de bederf

lijke volwassenencultuur moet daar geleidelijk aan opnieuw worden ingebracht door kennis, cultuur 
en een eigen identiteit bij te brengen. Lea Dasberg ziet in de visie van grootbrengen d

en de daaruit ontstane, kunstmatige, constructie van het “zonnige jeugdland

van tal van hedendaagse problemen met kinderen en jongeren. In de loop der tijd is de evolutie tot 
stand gekomen dat zij niet langer hoefden en vervolgens mochten volwassen zijn. De consequentie 

dat de huidige jongeren niet langer willen dan wel kunnen volwassen zijn of wo

Aan de andere kant van het spectrum kan het “perverse kind” worden geplaatst. In tege
stelling tot het onschuldige kind wordt het perverse kind geboren als een irrationeel 

opvoeding heeft dan ook tot doel deze driften te leren beheersen en het 
ind op eenzelfde rationeel en moreel niveau te brengen als de rest van de samenleving.

ligt onder andere aan de basis van de uithandengeving.  

De modellendiscussie 

het einde van de negentiende eeuw toe evolueert men naar een verregaande 
omtrent de wenselijkheid van het beschermingsmodel, met de bijhorende parlementa

Deze initiatieven monden uit in de wet betreffende de k
een ware revolutie betekent wanneer we het hebben over de bejegening van 

jeugddelinquentie. Ofschoon het meer dan ongenuanceerd is te beweren dat 
op geheel gelijke wijze werden bestraft als volwassen delinquenten, 

beschermingswet dat een op zichzelf staand regime in het leven wordt geroepen, met eigen fund
die vaak ver verwijderd zijn van de basisprincipes van het reguliere strafrecht. 

De uitvoering in de praktijk doet echter bakken kritiek ontstaan en hoewel de wortels van het huid
opnieuw zijn ingebed in een beschermingsmodel, zal de discussie op geen enkel 

ogenblik nog verstommen. Alternatieve theorieën en doelstellingen worden naar voor gebracht en 

                                                 

Geen kinderspel. Een pedagogische analyse van de vertogen over de commercialisering van 
, Gent, Academia Press, 2003, 30. 

Jeugdbeschermingsrecht, Gent, Mys & Breesch, 1996,. 
Geen kinderspel. Een pedagogische analyse van de vertogen over de commercialisering van 

, Gent, Academia Press, 2003, 116. 
Grootbrengen door kleinhouden als historisch verschijnsel, Boom, Meppel, 1984.
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de jongeren zelf, de subcultuur 
het onderscheid met de volwassenencultuur wordt bena-

is het verwachtingspatroon dat - 
ontstaat omtrent de gedragingen van jongeren. Elke 

, waardoor de druk op ouders 

namen deel aan de vormgeving 
is het publieke kind ten tijde 

onschuldige kind” dat zuiver en rein in 
invloed van de verdorven volwasse-

Opdat het kind zijn eigen onbezoedelde zelve zou kunnen blijven, moet de opvoeding in de 
, ver van de verderfelijke volwassenenwereld. Ooit 

e cultuur terecht, zodat de op-
en de vrijheid alsnog ingeperkt dient 

Met andere woorden, het kind dat vanaf zijn geboorte is onttrokken aan de bederfe-
r geleidelijk aan opnieuw worden ingebracht door kennis, cultuur 

Lea Dasberg ziet in de visie van grootbrengen door klein-
onnige jeugdland” – een bron 

van tal van hedendaagse problemen met kinderen en jongeren. In de loop der tijd is de evolutie tot 
stand gekomen dat zij niet langer hoefden en vervolgens mochten volwassen zijn. De consequentie 

willen dan wel kunnen volwassen zijn of wor-

worden geplaatst. In tegen-
als een irrationeel wezen dat af-

deze driften te leren beheersen en het 
niveau te brengen als de rest van de samenleving.37 Dit 

naar een verregaande mate 
, met de bijhorende parlementai-

wet betreffende de kinderbescherming 
over de bejegening van 

er dan ongenuanceerd is te beweren dat deze jonge daders 
op geheel gelijke wijze werden bestraft als volwassen delinquenten, betekent de kinder-

beschermingswet dat een op zichzelf staand regime in het leven wordt geroepen, met eigen funda-
van het reguliere strafrecht. 

de wortels van het huidi-
al de discussie op geen enkel 

en doelstellingen worden naar voor gebracht en 

Geen kinderspel. Een pedagogische analyse van de vertogen over de commercialisering van 

Geen kinderspel. Een pedagogische analyse van de vertogen over de commercialisering van 

, Boom, Meppel, 1984. 
2003, (4) 4-11. 



Dieter Paridaens  

er komt een beweging op gang in de jeugdbescherming die pendelt tussen de jeugddelinquent als 
slachtoffer van zijn milieu enerzijds
Navolgend gaan we dieper in op de meest 
te situeren in de tijd, maar voorafgaand aan de reconstructie van deze discussie lijkt het aangew
zen om het onderscheid tussen de 

28. Vooreerst wat betreft de 
iedereen duidelijk en wordt binnen de context van de jeugdbescherming gec
cies omwille van haar aard en inherente kenmerken. Centraal staat 
de hoeveelheid leed, zoals
men van de mogelijkheid te gaan en staan waar
duur of in het geval van geldboetes een vast bedrag. 
schade die de samenleving heeft geleden ten gevolge van het misdrijf. 
normbevestigend en vergeldend
Aan het andere uiteinde van het spectrum liggen de 
het repressieve en beogen hulpverlening. Zij laten toe de betrokkene te observeren, vormen en 
begeleiden. In beginsel zijn 
“genezing” van de dader is voltooid, niet vooraf kan worden voorspeld.
bij deze maatregelen is de verwaarlozing van essentiële rechts
worden in het betoog over de historische evoluti
Tussen de straf en de maatregel in kan de 
normbevestigend en vergeldend, maar zij is ook meer gericht op de persoon van de dader en op 
diens toekomst. Bijgevolg zal de dader ten gevolge van een sanctie niet worden geïsoleerd, maar 
eerder opnieuw in de maatschappij geïntegreerd. Men spreekt ook we
vorm van vergelden die doeltreffend 
moet zinvol, zinverlenend en op herstel gericht

1. Beschermingsmodel

29. In de inleiding is reeds 
van de negentiende naar de twintigste eeuw, zij gaat hand in hand met de ideeën van het sociaal 
verweer die zijn ontwikkeld
kiezen voor het plegen van misdrijven
voor een strafrecht van de (voorbestemde) dader. 
menleving moet worden beschermd tegen chaos 
legd af te stemmen op het gevaar dat in de dader schuilt. Deze moet opnieuw worden geconfo
meerd aan de maatschappelijke regels
worden beëindigd. Een concept met s
slechts met maatregelen van onbepaalde duur 
Zij gaan doorgaans samen met een soepele procedure die niet te vergelijken is met het straf
lijke formalisme.  
Het spreekt voor zich dat de 
van toepassing is op jongeren die crimineel gedrag vertonen of zich op een pad begeven dat tot 
criminaliteit kan (en zal) leiden. 
                                        

38 C. ELIAERTS, “Zalven of slaan? Het eeuwige debat tussen hulp en straf in het jeugdbes
LIS en H. SOLY (eds.), Tussen dader en slachtoffer: jongeren en criminaliteit in historisch perspectief
Press, 2001, (371) 376. 
39 “over de vele levens van een onbegrepen constructief jeugdsanctierecht” 
TIENS, S. SNACKEN en P. VAN C
Eliaerts, Brussel, VUBPress, 2007, 244
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er komt een beweging op gang in de jeugdbescherming die pendelt tussen de jeugddelinquent als 
slachtoffer van zijn milieu enerzijds en als dader anderzijds.38  
Navolgend gaan we dieper in op de meest fundamentele modellen in de doctrine en trachten 

maar voorafgaand aan de reconstructie van deze discussie lijkt het aangew
zen om het onderscheid tussen de noties straf, sanctie en maatregel kort toe te lichten.

Vooreerst wat betreft de straf in de meest strikte zin van het woord, deze is 
en wordt binnen de context van de jeugdbescherming gec

van haar aard en inherente kenmerken. Centraal staat het toevoegen van een bepaa
zoals bijvoorbeeld in het geval van vrijheidsstraffen, 

mogelijkheid te gaan en staan waar men wil. Straffen hebben principieel een vaste 
geval van geldboetes een vast bedrag. De repressie symboliseert het herstel van de 

schade die de samenleving heeft geleden ten gevolge van het misdrijf. Samengevat zijn straffen 
en vergeldend, zoals zij doorgaans ook worden aangevoeld.

Aan het andere uiteinde van het spectrum liggen de maatregelen, deze doen geheel afstand van 
beogen hulpverlening. Zij laten toe de betrokkene te observeren, vormen en 

In beginsel zijn maatregelen voor onbepaalde duur aangezien het ogenblik waarop de 
“genezing” van de dader is voltooid, niet vooraf kan worden voorspeld. Het probleem da
bij deze maatregelen is de verwaarlozing van essentiële rechtswaarborgen, dit zal ook duidelijk 
worden in het betoog over de historische evolutie.  
Tussen de straf en de maatregel in kan de sanctie worden geplaatst, zoals een straf is de sanctie
normbevestigend en vergeldend, maar zij is ook meer gericht op de persoon van de dader en op 

Bijgevolg zal de dader ten gevolge van een sanctie niet worden geïsoleerd, maar 
eerder opnieuw in de maatschappij geïntegreerd. Men spreekt ook wel van een humaniserende 

oeltreffend is wanneer hij verdiend, aanvaard en billijk 
zinvol, zinverlenend en op herstel gericht zijn. 

Beschermingsmodel 

inleiding is reeds aangeduid dat het beschermingsmodel opkomt rond de wisseling
van de negentiende naar de twintigste eeuw, zij gaat hand in hand met de ideeën van het sociaal 

d in reactie op het klassieke strafrecht. De klassieke
kiezen voor het plegen van misdrijven wordt verworpen en het strafrecht van de daad ruimt plaats 
voor een strafrecht van de (voorbestemde) dader. Ook de gevaarsnotie doet haar intrede; de s
menleving moet worden beschermd tegen chaos en criminaliteit door de straffen die worden opg
legd af te stemmen op het gevaar dat in de dader schuilt. Deze moet opnieuw worden geconfo

de maatschappelijke regels en pas wanneer dit ook effectief is gebeurd kan de straf 
concept met straffen van een vaste duur is aldus eerder 
van onbepaalde duur kan de beoogde doelstelling worden gerealiseerd. 

Zij gaan doorgaans samen met een soepele procedure die niet te vergelijken is met het straf

de heropvoeding, die als de centrale intentie wordt aanzien, des te meer 
van toepassing is op jongeren die crimineel gedrag vertonen of zich op een pad begeven dat tot 

leiden.   
                                                 

“Zalven of slaan? Het eeuwige debat tussen hulp en straf in het jeugdbes
Tussen dader en slachtoffer: jongeren en criminaliteit in historisch perspectief

“over de vele levens van een onbegrepen constructief jeugdsanctierecht” in J. CHRISTIAENS

CALSTER (eds.), Criminologie: tussen kritiek en realisme. Liber amica/orum Christian 

Brussel, VUBPress, 2007, 244-244. 
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er komt een beweging op gang in de jeugdbescherming die pendelt tussen de jeugddelinquent als 

modellen in de doctrine en trachten deze 
maar voorafgaand aan de reconstructie van deze discussie lijkt het aangewe-

noties straf, sanctie en maatregel kort toe te lichten. 39 

t strikte zin van het woord, deze is voor vrijwel 
en wordt binnen de context van de jeugdbescherming gecontesteerd, vaak pre-

het toevoegen van een bepaal-
vrijheidsstraffen, het beperken of ontne-

men wil. Straffen hebben principieel een vaste 
De repressie symboliseert het herstel van de 

Samengevat zijn straffen 
, zoals zij doorgaans ook worden aangevoeld.  

deze doen geheel afstand van 
beogen hulpverlening. Zij laten toe de betrokkene te observeren, vormen en 

aangezien het ogenblik waarop de 
Het probleem dat ontstaat 

en, dit zal ook duidelijk 

worden geplaatst, zoals een straf is de sanctie 
normbevestigend en vergeldend, maar zij is ook meer gericht op de persoon van de dader en op 

Bijgevolg zal de dader ten gevolge van een sanctie niet worden geïsoleerd, maar 
l van een humaniserende 

verdiend, aanvaard en billijk is. De uitvoering 

geduid dat het beschermingsmodel opkomt rond de wisseling 
van de negentiende naar de twintigste eeuw, zij gaat hand in hand met de ideeën van het sociaal 

De klassieke idee dat daders vrij 
wordt verworpen en het strafrecht van de daad ruimt plaats 

Ook de gevaarsnotie doet haar intrede; de sa-
en criminaliteit door de straffen die worden opge-

legd af te stemmen op het gevaar dat in de dader schuilt. Deze moet opnieuw worden geconfor-
wanneer dit ook effectief is gebeurd kan de straf 

is aldus eerder disfunctioneel; 
kan de beoogde doelstelling worden gerealiseerd. 

Zij gaan doorgaans samen met een soepele procedure die niet te vergelijken is met het strafrechte-

als de centrale intentie wordt aanzien, des te meer 
van toepassing is op jongeren die crimineel gedrag vertonen of zich op een pad begeven dat tot 

“Zalven of slaan? Het eeuwige debat tussen hulp en straf in het jeugdbeschermingsrecht”, in C. 
Tussen dader en slachtoffer: jongeren en criminaliteit in historisch perspectief, Brussel, VUB-

HRISTIAENS, E. ENHUS, A. NUY-

Criminologie: tussen kritiek en realisme. Liber amica/orum Christian 
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Principieel wordt de idee van 
overeenstemming met de ernst van de feiten en de schade die is veroorzaakt, zijn geheel uit den 
boze. Dit neemt niet weg dat een bepaalde vorm van leedtoevoeging b
mingsmodel, zij is nochtans niet een doel op zich, maar een onvermijdelijk neveneffect. 
slachtoffer wordt weinig of geen aandacht besteed.
pingspunt, het strafbaar feit is slechts van
naar de gevaarssituatie waardoor de tussenkomst door de rechter te rechtvaardigen valt. Deze 
interventie is therapeutisch van aard zodat zij van onbepaalde duur is en onbepaald qua midd
len.40 De voorkeur gaat daarom
worden afgestemd op de persoonlijkheid en 
aldus wordt bedoeld moet de 
schappelijk heersende waarden. Men mag evenwel niet blind zijn voor de wijze waarop deze 
waarden worden onderscheiden, het is immers de dominante klasse die 
overheersen in de samenleving
het meest bepalend. De hulpverlening
worden afgedwongen onder dreiging van een gerechtelijke interventie, deze uitgangspositie zal 
ook wel als het ‘premie-voor
de focus op de lagere klassen richten, die als het ware worden afgedaan als een criminogeen mil
eu, waaruit men (en in de eerste plaats de jongere) moet worden gered. 
ook als aanwijzing beschouwd van het ziek
deren van het kind uit diezelfde omgeving vaak als de oplossing bij uitstek is te beschouwen. 
29.  Het beschermingsmodel, in de gedaante waarin het in 1912 is 
lijk kader blijft echter niet op statische wijze bestaan, maar 
klassieke strafrecht, waardoor het kind nog 
beschermingsmodel van 1965 
Het aantal interventies neemt toe en in de memorie van toelichting wordt zelfs duidelijk 
het een voorbijgestreefde ged
lijk zou kunnen worden tussengekomen.
slachtoffer van zijn omgeving 
ment voor een nog vroegere inmenging in de opvoeding, onder het voorwendsel van predelinquent 
gedrag. Het gevolg voor de rechtswaarborgen is te betreuren, deze worden naar de achtergrond 
geschoven; het belang van het kind is immers voldoende als waarborg
Al deze elementen spelen mee bij de groeiende kritiek op het beschermingsmodel.

2. Strafrechtsmodel

30. In de tijd gaat dit model eigenlijk het beschermingsmodel vooraf
strafwetboeken (uit de achttiende en negentiende eeuw) 
opzet. Er kan worden gesteld dat het beschermingsmodel hand in hand gaat met de theorieën van 
het sociaal verweer, waar het strafrechtsmode
sieke strafrecht. We behandelen het echter pas als tweede 
aanleiding van het “falen” van het beschermingsmodel op gang 
voor de recyclage van de strafrechtelijke benadering 
van jeugdige daders. Bizar genoeg 
het omgekeerde te zien van het gebeuren dat zich aan het begin van de twintigste 
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Principieel wordt de idee van repressie geheel afgeworpen, straffen welke worden opgelegd in 
overeenstemming met de ernst van de feiten en de schade die is veroorzaakt, zijn geheel uit den 

Dit neemt niet weg dat een bepaalde vorm van leedtoevoeging bestaat binnen het besche
mingsmodel, zij is nochtans niet een doel op zich, maar een onvermijdelijk neveneffect. 
slachtoffer wordt weinig of geen aandacht besteed. De persoon van de dader geldt als aankn

het strafbaar feit is slechts van ondergeschikt belang in die zin dat zij enkel refereert 
naar de gevaarssituatie waardoor de tussenkomst door de rechter te rechtvaardigen valt. Deze 
interventie is therapeutisch van aard zodat zij van onbepaalde duur is en onbepaald qua midd

daarom uit naar maatregelen van bewaking, opvoeding en behoeding, die 
de persoonlijkheid en de omgeving van de betrokkene

aldus wordt bedoeld moet de kinderen en jongeren, evenals hun gedrag, aanpass
schappelijk heersende waarden. Men mag evenwel niet blind zijn voor de wijze waarop deze 
waarden worden onderscheiden, het is immers de dominante klasse die 

samenleving, ten tijde van het ontstaan van de jeugdbescherming is de burgerij
hulpverlening zal in de eerste plaats op gerechtelijke wijze gebeuren

der dreiging van een gerechtelijke interventie, deze uitgangspositie zal 
voor-delict’ fenomeen worden afgedaan.41 De invloed van de burgerij doet 

de focus op de lagere klassen richten, die als het ware worden afgedaan als een criminogeen mil
eu, waaruit men (en in de eerste plaats de jongere) moet worden gered. 

beschouwd van het zieke milieu waarin een persoon opgroeit, 
deren van het kind uit diezelfde omgeving vaak als de oplossing bij uitstek is te beschouwen. 

Het beschermingsmodel, in de gedaante waarin het in 1912 is ondergebracht
blijft echter niet op statische wijze bestaan, maar evolueert verder. 

klassieke strafrecht, waardoor het kind nog sterk als dader wordt beschouwd
beschermingsmodel van 1965 lijkt een zuiverdere toepassing van haar basisprincipes 

et aantal interventies neemt toe en in de memorie van toelichting wordt zelfs duidelijk 
het een voorbijgestreefde gedachte is te wachten tot de misdrijven zich realise
lijk zou kunnen worden tussengekomen.42 Het belang van het kind – dat nog meer dan voorheen als 
slachtoffer van zijn omgeving is te beschouwen – wordt de centrale notie en een bijkomend ar
ment voor een nog vroegere inmenging in de opvoeding, onder het voorwendsel van predelinquent 

Het gevolg voor de rechtswaarborgen is te betreuren, deze worden naar de achtergrond 
geschoven; het belang van het kind is immers voldoende als waarborg.  
Al deze elementen spelen mee bij de groeiende kritiek op het beschermingsmodel.

Strafrechtsmodel (of repenaliseringsmodel) 

dit model eigenlijk het beschermingsmodel vooraf;
strafwetboeken (uit de achttiende en negentiende eeuw) zijn eenvoudigweg een vertaling van dit 

. Er kan worden gesteld dat het beschermingsmodel hand in hand gaat met de theorieën van 
het sociaal verweer, waar het strafrechtsmodel eigenlijk een toepassing is van de leer van het kla
sieke strafrecht. We behandelen het echter pas als tweede omwille van 

“falen” van het beschermingsmodel op gang wordt gebracht en dewelke
van de strafrechtelijke benadering – of minstens aspecten ervan 

Bizar genoeg is aan het einde van de jaren zestig, begin de jaren zeventig 
het omgekeerde te zien van het gebeuren dat zich aan het begin van de twintigste 
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, straffen welke worden opgelegd in 
overeenstemming met de ernst van de feiten en de schade die is veroorzaakt, zijn geheel uit den 

estaat binnen het bescher-
mingsmodel, zij is nochtans niet een doel op zich, maar een onvermijdelijk neveneffect. Aan het 

persoon van de dader geldt als aankno-
ondergeschikt belang in die zin dat zij enkel refereert 

naar de gevaarssituatie waardoor de tussenkomst door de rechter te rechtvaardigen valt. Deze 
interventie is therapeutisch van aard zodat zij van onbepaalde duur is en onbepaald qua midde-

uit naar maatregelen van bewaking, opvoeding en behoeding, die 
betrokkene. De hulpverlening die 

kinderen en jongeren, evenals hun gedrag, aanpassen aan de maat-
schappelijk heersende waarden. Men mag evenwel niet blind zijn voor de wijze waarop deze 
waarden worden onderscheiden, het is immers de dominante klasse die bepaalt welke normen 

jeugdbescherming is de burgerij 
op gerechtelijke wijze gebeuren, hetzij 

der dreiging van een gerechtelijke interventie, deze uitgangspositie zal 
De invloed van de burgerij doet 

de focus op de lagere klassen richten, die als het ware worden afgedaan als een criminogeen mili-
eu, waaruit men (en in de eerste plaats de jongere) moet worden gered. Misdrijven worden dan 

opgroeit, zodat het verwij-
deren van het kind uit diezelfde omgeving vaak als de oplossing bij uitstek is te beschouwen.   

ondergebracht in een wette-
verder. De binding met het 
houwd, verslapt stilaan. Het 

asisprincipes in te houden. 
et aantal interventies neemt toe en in de memorie van toelichting wordt zelfs duidelijk gesteld dat 

realiseren, opdat gerechte-
dat nog meer dan voorheen als 

en een bijkomend argu-
ment voor een nog vroegere inmenging in de opvoeding, onder het voorwendsel van predelinquent 

Het gevolg voor de rechtswaarborgen is te betreuren, deze worden naar de achtergrond 

Al deze elementen spelen mee bij de groeiende kritiek op het beschermingsmodel. 

; de achtereenvolgende 
eenvoudigweg een vertaling van dit 

. Er kan worden gesteld dat het beschermingsmodel hand in hand gaat met de theorieën van 
l eigenlijk een toepassing is van de leer van het klas-

 de beweging die naar 
wordt gebracht en dewelke oppert 

of minstens aspecten ervan – ten aanzien 
is aan het einde van de jaren zestig, begin de jaren zeventig 

het omgekeerde te zien van het gebeuren dat zich aan het begin van de twintigste eeuw voltrok. 

“Eindverslag Nationale commissie voor de hervorming van de wetgeving inzake jeugdbescherming” in G. DE 

Herstel of sanctie: naar een jeugdsanctierecht met de integrale rapporten Corne-
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Op dat moment legitimeerde het beschermingsmodel zich door te wijzen op het falen van het stra
rechtsmodel, bizar genoeg wordt de repenalisering op dezelfde wijze bepleit.

31. Hoewel men het makkelijk anders kan
binnen de strafrechtelijke benadering,
len. Landen waar het strafrechtsmodel voorkomt
banken. De repenalisering is bijgevolg mogelijk binnen het kader van de jeugdbescherming. 
voordeel van de proceswaarborgen
te bestraffen worden uitgebreid
beoordelingsvrijheid verloren ziet gaan
dengeving kunnen (en moeten) 
strafgerechten.   
Binnen het strafrechtsmodel ligt de
dan bij diens bescherming.
bod, zoals de afschrikwekkende functie die het met zich meebrengt
die voorafgaand aan het misdrijf een 
symbolische wijze – de schade die voortkomt uit een schending van de openbare orde herstellen, 
door de afwijzende houding ten aanzien van het delinquent gedrag.
op zich, dat vanuit een rechtvaar
dering ligt onder andere in de voorspelbaarheid en de daaruit voortvloeiende rechtszekerheid. 
tegenstelling tot het beschermingsmo
worden beschouwd, verleent het strafrechtsmodel
van wat hen te wachten staat. Er is een vaste termijn gehecht aan de straf, zodat de minderjarige 
weet wanneer deze absoluut 

32. Het strafmodel wordt in de meeste landen afgewezen omwille 
dende aard die het impliceert en waardoor het ongeschikt is om toe te passen op minderjarigen die 
(nog) niet over dezelfde competenties als meerderjarigen beschikken. 
voldoende onderscheidingsvermogen bezitten; niet alleen de draagw
gen moet gekend zijn, maar ook de maatschappelijke plichten moeten door hem worden beheerst. 
Een volgend punt betreft de vrijheid van handelen, die bij minderjarigen wordt beknot door het 
ouderlijk gezag en beïnvloedbaar
persoonlijkheid.47  

3. De “strijd der modellen”

33. We wezen zonet op de wijzigingen van de jaren zeventig en tachtig, wanneer de eigenlijke 
“strijd der modellen” losbarst binnen het jeugdrecht, 
zogenaamde bijstandsmodel anderzijds.
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Op dat moment legitimeerde het beschermingsmodel zich door te wijzen op het falen van het stra
bizar genoeg wordt de repenalisering op dezelfde wijze bepleit.

makkelijk anders kan percipiëren, is het niet noodzakelijk dat de jongeren
binnen de strafrechtelijke benadering, onder de bevoegdheid van de reguliere 

anden waar het strafrechtsmodel voorkomt, voorzien vaak in afzonderlijke
e repenalisering is bijgevolg mogelijk binnen het kader van de jeugdbescherming. 

proceswaarborgen blijft dusdanig behouden, maar de mogelijkheden om jongeren 
te bestraffen worden uitgebreid waardoor, enerzijds het openbaar ministerie 
beoordelingsvrijheid verloren ziet gaan44 en anderzijds de jeugdrechtbanken sneller tot de uitha
dengeving kunnen (en moeten) besluiten of simpelweg onbevoegd worden ten voordele van de 

Binnen het strafrechtsmodel ligt de klemtoon veeleer bij de aansprakelijkheid van de minderjarige 
dan bij diens bescherming.45 Belangrijke principes van het klassieke strafrecht komen opnieuw aan 
bod, zoals de afschrikwekkende functie die het met zich meebrengt en de idee van een vrije dader
die voorafgaand aan het misdrijf een kosten-baten analyse maakt. De straf zal 

de schade die voortkomt uit een schending van de openbare orde herstellen, 
door de afwijzende houding ten aanzien van het delinquent gedrag. De leedtoevoeging is een doel 

zich, dat vanuit een rechtvaardigheidsdenken wordt gelanceerd. Het voordeel van deze ben
dering ligt onder andere in de voorspelbaarheid en de daaruit voortvloeiende rechtszekerheid. 
tegenstelling tot het beschermingsmodel waarin maatregelen van onbepaalde duur als het summum 

verleent het strafrechtsmodel een veel duidelijker beeld aan jeugdige daders 
van wat hen te wachten staat. Er is een vaste termijn gehecht aan de straf, zodat de minderjarige 

wanneer deze absoluut tot een einde komt.46  

wordt in de meeste landen afgewezen omwille van 
dende aard die het impliceert en waardoor het ongeschikt is om toe te passen op minderjarigen die 
(nog) niet over dezelfde competenties als meerderjarigen beschikken. Bovendien moet de dader 
voldoende onderscheidingsvermogen bezitten; niet alleen de draagwijdte van zijn eigen handeli

maar ook de maatschappelijke plichten moeten door hem worden beheerst. 
Een volgend punt betreft de vrijheid van handelen, die bij minderjarigen wordt beknot door het 
ouderlijk gezag en beïnvloedbaar is door derden met een reeds verder ontwikkelde en sterkere 

De “strijd der modellen” 

We wezen zonet op de wijzigingen van de jaren zeventig en tachtig, wanneer de eigenlijke 
” losbarst binnen het jeugdrecht, met het repenaliseringsmodel enerzijds en het 

zogenaamde bijstandsmodel anderzijds.48 De schijnwerpers worden weer meer gericht op aanspr
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Op dat moment legitimeerde het beschermingsmodel zich door te wijzen op het falen van het straf-
bizar genoeg wordt de repenalisering op dezelfde wijze bepleit.43 

niet noodzakelijk dat de jongeren 
onder de bevoegdheid van de reguliere strafgerechten val-

voorzien vaak in afzonderlijke, categoriale recht-
e repenalisering is bijgevolg mogelijk binnen het kader van de jeugdbescherming. Het 

de mogelijkheden om jongeren 
het openbaar ministerie een deel van zijn 

en anderzijds de jeugdrechtbanken sneller tot de uithan-
of simpelweg onbevoegd worden ten voordele van de 

klemtoon veeleer bij de aansprakelijkheid van de minderjarige 
Belangrijke principes van het klassieke strafrecht komen opnieuw aan 

e idee van een vrije dader 
De straf zal – zij het op een 

de schade die voortkomt uit een schending van de openbare orde herstellen, 
De leedtoevoeging is een doel 
Het voordeel van deze bena-

dering ligt onder andere in de voorspelbaarheid en de daaruit voortvloeiende rechtszekerheid. In 
del waarin maatregelen van onbepaalde duur als het summum 

een veel duidelijker beeld aan jeugdige daders 
van wat hen te wachten staat. Er is een vaste termijn gehecht aan de straf, zodat de minderjarige 

van de starheid en vergel-
dende aard die het impliceert en waardoor het ongeschikt is om toe te passen op minderjarigen die 

Bovendien moet de dader 
ijdte van zijn eigen handelin-

maar ook de maatschappelijke plichten moeten door hem worden beheerst. 
Een volgend punt betreft de vrijheid van handelen, die bij minderjarigen wordt beknot door het 

r derden met een reeds verder ontwikkelde en sterkere 

We wezen zonet op de wijzigingen van de jaren zeventig en tachtig, wanneer de eigenlijke 
met het repenaliseringsmodel enerzijds en het 

weer meer gericht op aanspra-

“Zalven of slaan? Het eeuwige debat tussen hulp en straf in het jeugdbeschermingsrecht”, in C. 
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cherming: het voorbeeld van de Verenigde Sta-
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kelijkheid van de dader en de nood om de samenleving te beschermen. 
rende deze periode een sterkere nadruk op repressie 
schermingswetgeving gevrijwaard worden van deze invloeden.
gezien zelfs tot op heden nog steeds bijzo
del.  
Het genoemde bijstandsmodel is niet eenvoudig 
van alternatieven voor het bekritiseerde beschermingsmodel waarbij 
karakter van het jeugdrecht in vraag 
behoeften en belangen alsook
dering, waarbij men de paternalistisch
worden benaderd vanuit een
ook niet noodzakelijk volgens de aanhangers van
minderjarige op pedagogische wijze 

34. Op dit ogenblik speelt de staatshervorming ook binnen het jeugdrecht op, de Vlaamse r
gering (die de bijstandsbenadering aanhangt
de repenalisering en maatregelen ter bescherming van de maatschappij
waardoor het kersvers opgerichte
de jeugdbescherming. Haar arres
hulp- en dienstverlenende 
genomen maatregelen niet laat

35. De jaren tachtig leiden 
model – tot het sanctiemodel, e
wordt de tussenkomst door de rechter vastgepind op het strafbaar feit, zij wordt
perkt door het proportionaliteitsbeginsel. Zoals de straf is ook een sanctie te beschouwen als de 
sociale afkeur van de schending van een norm. Anderzijds heeft de sanctie 
sieve – een opvoedende functie
duidelijk en van een bepaalde duur
leedtoevoeging en vindt haar legitimatie in de wens om de tekortkomingen
tot een misdrijf is gekomen
ter beklemtoond. Het gaat kortom over een gemeenschapsdienst. Dit tussenmodel ont
niet aan de valkuil van onduidelijkheden en dubbelzinnigheden
Uiteindelijk zal de idee van een constructieve sanctie op zulke manier worden ingevuld dat een 
derde en laatste model ontstaat dat zich vestigt naast het straf

4. Herstelrechtelijk model

36. Het derde dominerende model
enorm aan belangstelling, 
om, bij het onderzoek van deze benadering, in het achterhoofd te houden dat zij is ontstaan in 
pons op de twee voorgaande. Het model 
betere alternatieven voor beschermen of straffen en 
schieten.  
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kelijkheid van de dader en de nood om de samenleving te beschermen. Hoewel ook in Bel
een sterkere nadruk op repressie ligt binnen het strafbeleid
gevrijwaard worden van deze invloeden. Dit hoeft niet te verwonderen aa

s tot op heden nog steeds bijzonder sterk wordt vastgehouden aan het beschermingsm

Het genoemde bijstandsmodel is niet eenvoudig uit de doeken te doen, het gaat om een 
alternatieven voor het bekritiseerde beschermingsmodel waarbij geen van hen 

karakter van het jeugdrecht in vraag gaat stellen. De eigen kenmerken van jongeren, hun 
alsook hun onvoltooide ontwikkeling, rechtvaardigen 

e paternalistische, bevoogdende piste aan de kant 
een premisse van ontvoogding. Behandeling inruilen voor straffen is dan 

volgens de aanhangers van dit model, tussenkomsten moeten de betrokken 
minderjarige op pedagogische wijze bijstaan, rekening houdend met de persoonlijke situatie. 

speelt de staatshervorming ook binnen het jeugdrecht op, de Vlaamse r
ie de bijstandsbenadering aanhangt) en de federale regering (waarin 

en maatregelen ter bescherming van de maatschappij steunt) 
opgerichte Arbitragehof zich mag uitspreken over de

Haar arrest49 neemt elke twijfel weg; het jeugdbeschermingsrecht heeft 
en dienstverlenende finaliteit, waarbij dwanguitoefening het pedagogische karakter van de 

genomen maatregelen niet laat verdwijnen, ook dan is hulp geen straf. 

tachtig leiden – in de zoektocht naar wisselmogelijkheden voor 
tot het sanctiemodel, een mengvorm tussen het beschermings- en het strafmodel. E

wordt de tussenkomst door de rechter vastgepind op het strafbaar feit, zij wordt
perkt door het proportionaliteitsbeginsel. Zoals de straf is ook een sanctie te beschouwen als de 
sociale afkeur van de schending van een norm. Anderzijds heeft de sanctie –

een opvoedende functie, zij beoogt de integratie van maatschappelijke normen
duidelijk en van een bepaalde duur. Zij verschilt dus van de straf door een verminderde mate van 
leedtoevoeging en vindt haar legitimatie in de wens om de tekortkomingen, 

gekomen, te verhelpen.50 De verantwoordelijkheid van de betrokkene wordt ec
ter beklemtoond. Het gaat kortom over een gemeenschapsdienst. Dit tussenmodel ont
niet aan de valkuil van onduidelijkheden en dubbelzinnigheden.51   

idee van een constructieve sanctie op zulke manier worden ingevuld dat een 
derde en laatste model ontstaat dat zich vestigt naast het straf- en het beschermingsmodel.

Herstelrechtelijk model 

Het derde dominerende model wint in België – sinds de het begin van de jaren negentig
enorm aan belangstelling, in navolging van enkele buitenlandse voorbeelden. 
om, bij het onderzoek van deze benadering, in het achterhoofd te houden dat zij is ontstaan in 

de twee voorgaande. Het model is ontstaan bij de zoektocht naar nieuwe en bij voorkeur 
betere alternatieven voor beschermen of straffen en speelt in op de dimensies waar deze 
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Hoewel ook in België gedu-
het strafbeleid, zal de jeugdbe-

Dit hoeft niet te verwonderen aan-
uden aan het beschermingsmo-

uit de doeken te doen, het gaat om een veelvoud 
geen van hen het sui generis 

eigen kenmerken van jongeren, hun specifieke 
rechtvaardigen een categoriale bena-

 schuift en minderjarigen 
Behandeling inruilen voor straffen is dan 

tussenkomsten moeten de betrokken 
de persoonlijke situatie.  

speelt de staatshervorming ook binnen het jeugdrecht op, de Vlaamse re-
(waarin minister Jean Gol 
steunt) kruisen de degens, 

over de werkelijke aard van 
; het jeugdbeschermingsrecht heeft een 

, waarbij dwanguitoefening het pedagogische karakter van de 

in de zoektocht naar wisselmogelijkheden voor het beschermings-
en het strafmodel. Enerzijds 

wordt de tussenkomst door de rechter vastgepind op het strafbaar feit, zij wordt bovendien be-
perkt door het proportionaliteitsbeginsel. Zoals de straf is ook een sanctie te beschouwen als de 

–eerder dan een repres-
egratie van maatschappelijke normen maar is 

. Zij verschilt dus van de straf door een verminderde mate van 
 waardoor de betrokken 

De verantwoordelijkheid van de betrokkene wordt ech-
ter beklemtoond. Het gaat kortom over een gemeenschapsdienst. Dit tussenmodel ontsnapt echter 

idee van een constructieve sanctie op zulke manier worden ingevuld dat een 
en het beschermingsmodel. 

het begin van de jaren negentig – 
voorbeelden. Het is aangewezen 

om, bij het onderzoek van deze benadering, in het achterhoofd te houden dat zij is ontstaan in res-
is ontstaan bij de zoektocht naar nieuwe en bij voorkeur 

dimensies waar deze tekort-

“Eindverslag Nationale commissie voor de hervorming van de wetgeving inzake jeugdbescherming” in G. DE 

Herstel of sanctie: naar een jeugdsanctierecht met de integrale rapporten Corne-

“Zalven of slaan? Het eeuwige debat tussen hulp en straf in het jeugdbeschermingsrecht”, in C. 
in historisch perspectief, Brussel, VUB-
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De gebruikte term blijkt de lading
evenals materiële) schade die de dader met zijn handelingen
en eventueel ook aan de samenleving
nig aandacht uitgaat naar
herstelrechtelijke discours duidelijk
beide met tot gevolg dat de onderlinge relatie 
middeling moeten de verschillende
men, die de sociale band tuss
rechtelijke beweging beschouwen dit model als een ge
reactie naar aanleiding van criminaliteit.
Zoals de twee andere modellen 
voeging aanwezig. De herstelverplichting 
heid afnemen. Men mag hierbij echter niet uit het oog verliezen dat niet 
wordt beoogt, maar wel het wegwerken van de opgetreden schade. Dit is een eerste neveneffect 
van dit model.   
Waar het strafmodel poneer
inkeer teweegbrengt waardoor hij in de toekomst zal afzien van nieuwe criminele feiten, 

Bijzonder positief is de alternatieve legitimering 
stelbeweging wanneer we de vergelijking maken met
interventie gerechtvaardigd op basis van het belang van de minderjarige
van dit belang dikwijls bijzonder onzeker is en de deur naar willekeu
naar de schade laat toe om het
recht wordt tot slot ook geacht constructiever en minder stigmatiserend te zijn dan het strafrecht.
Personen die een misstap begaa
opnieuw in de gemeenschap te worden geïntegreerd. 

 Straf 

Referentie Misdrijf

Middel Leedtoevoeging

Doel Openbare orde

Positie slachtoffer Secundair

Evaluatiecriteria Rechtvaardigheid

Maatschappijtype Machtsstaat

Tabel: L. Walgrave55 

iv. Tussenbesluit 

37. Uit dit eerste deel kunnen we reeds bepaalde gevolgtrekkingen opmaken, 
en hoe het zich gedraagt blijkt geenszins vanzelfsprekend
ren wordt gekeken ontdekken we een onderscheid dat invloed uitoefent op de reactie naar aanle
ding van delinquent gedrag. De discrepantie tussen bijvoorbeeld het perverse en het onschuldige 
kind is frappant, vanuit een voorgehouden idee van wat 
wordt een verwachtingspatroon 

                                        

52 “Eindverslag Nationale commissie voor de hervorming van de wetgeving inzake jeugdbescherming” in
COCK en P. VANSTEENKISTE (eds.), 
lis en Walgrave, Gent, Mys & Breersch, 1999, (5) 
53 L. WALGRAVE, Met het oog op herstel
54 G. DE COCK en P. VANSTEENKISTE
55 L. WALGRAVE, Met het oog op herstel
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blijkt de lading vrij goed te dekken; de focus wordt gericht op
schade die de dader met zijn handelingen heeft veroorzaakt aan het slachtoffer

en eventueel ook aan de samenleving. Waar zowel in het beschermings- als het in strafmodel we
naar het slachtoffer, staat de band tussen dader en

duidelijk centraal. Het misdrijf is te beschouwen als een conflict tussen 
de onderlinge relatie ernstig is gehavend. Langsheen een p

de verschillende partijen (samen) tot een voor allen bevredigende uitkomst k
de sociale band tussen de dader en het slachtoffer herstelt.52 Voorstanders van de herste

beschouwen dit model als een geheel nieuwe benadering van de gerechtelijke 
reactie naar aanleiding van criminaliteit.53   

modellen is ook binnen deze benadering een bepaalde vorm van leedto
voeging aanwezig. De herstelverplichting zal immers in zekere zin een deel 

nemen. Men mag hierbij echter niet uit het oog verliezen dat niet het aanbrengen van
wordt beoogt, maar wel het wegwerken van de opgetreden schade. Dit is een eerste neveneffect 

poneert dat de repressieve aanpak in hoofde van de dader een inzicht en 
inkeer teweegbrengt waardoor hij in de toekomst zal afzien van nieuwe criminele feiten, 

Bijzonder positief is de alternatieve legitimering (voor de gerechtelijke tussenkomt) 
wanneer we de vergelijking maken met het beschermingsmodel. 

interventie gerechtvaardigd op basis van het belang van de minderjarige, waarbij de draagwijdte 
van dit belang dikwijls bijzonder onzeker is en de deur naar willekeur wordt 

laat toe om het respect voor de rechtswaarborgen beter af te toetsen.
recht wordt tot slot ook geacht constructiever en minder stigmatiserend te zijn dan het strafrecht.
Personen die een misstap begaan kunnen op hun verantwoordelijkheid worden gewezen vooral 
opnieuw in de gemeenschap te worden geïntegreerd.  

Bescherming Herstel 

Misdrijf Persoon van de dader Schade 

Leedtoevoeging (Her)opvoeding Herstelverplichting

Openbare orde Aangepast persoon Opheffing schade

Secundair Secundair Centraal 

Rechtvaardigheid Aangepast gedrag Tevredenheid van betrokken

Machtsstaat Verzorgingsstaat Responsabiliserende staat

Uit dit eerste deel kunnen we reeds bepaalde gevolgtrekkingen opmaken, 
en hoe het zich gedraagt blijkt geenszins vanzelfsprekend. Reeds in de manier waarop naar kind

wordt gekeken ontdekken we een onderscheid dat invloed uitoefent op de reactie naar aanle
ding van delinquent gedrag. De discrepantie tussen bijvoorbeeld het perverse en het onschuldige 
kind is frappant, vanuit een voorgehouden idee van wat de juiste maatschappelijke 
wordt een verwachtingspatroon opgemaakt van hoe het kind moet opgroeien. Hieraan wordt 

                                                 

“Eindverslag Nationale commissie voor de hervorming van de wetgeving inzake jeugdbescherming” in
(eds.), Herstel of sanctie: naar een jeugdsanctierecht met de 

, Gent, Mys & Breersch, 1999, (5) 15-16. 
Met het oog op herstel, Leuven, 2000, 47. 

ANSTEENKISTE.(eds.), Naar een jeugdsanctierecht, Gent, Mys & Breersch, 1995, 
Met het oog op herstel, Leuven, 2000, 47. 
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wordt gericht op de (morele 
heeft veroorzaakt aan het slachtoffer, 

als het in strafmodel wei-
tussen dader en slachtoffer binnen het 
te beschouwen als een conflict tussen 

angsheen een proces van be-
) tot een voor allen bevredigende uitkomst ko-

Voorstanders van de herstel-
heel nieuwe benadering van de gerechtelijke 

bepaalde vorm van leedtoe-
een deel van de individuele vrij-

het aanbrengen van leed 
wordt beoogt, maar wel het wegwerken van de opgetreden schade. Dit is een eerste neveneffect 

t dat de repressieve aanpak in hoofde van de dader een inzicht en 
inkeer teweegbrengt waardoor hij in de toekomst zal afzien van nieuwe criminele feiten,  

(voor de gerechtelijke tussenkomt) binnen de her-
het beschermingsmodel. Dit laatste acht de 

, waarbij de draagwijdte 
wordt opengezet. Refereren 

respect voor de rechtswaarborgen beter af te toetsen. Het herstel-
recht wordt tot slot ook geacht constructiever en minder stigmatiserend te zijn dan het strafrecht.54 

n kunnen op hun verantwoordelijkheid worden gewezen vooral 

Herstelverplichting 

Opheffing schade 

Tevredenheid van betrokkenen 

Responsabiliserende staat 

Uit dit eerste deel kunnen we reeds bepaalde gevolgtrekkingen opmaken, wat een kind is 
eeds in de manier waarop naar kinde-

wordt gekeken ontdekken we een onderscheid dat invloed uitoefent op de reactie naar aanlei-
ding van delinquent gedrag. De discrepantie tussen bijvoorbeeld het perverse en het onschuldige 

chappelijke waarden zijn, 
van hoe het kind moet opgroeien. Hieraan wordt strikt 

“Eindverslag Nationale commissie voor de hervorming van de wetgeving inzake jeugdbescherming” in G. DE 

Herstel of sanctie: naar een jeugdsanctierecht met de integrale rapporten Corne-

, Gent, Mys & Breersch, 1995, 59. 
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vastgehouden, zodra het pad van het kind afwijkt
legt de heersende klasse haar 
zinnen kennen waardoor al te snel wordt besloten tot problematisch gedrag
om gedrag dat niet onaanvaardbaar is maar 
waarvan onmogelijk met zek

38. Vervolgens hebben 
timeren zich opvallend genoeg 
een beschermende aanpak wordt tot vandaag nog sterk vastgehouden, het geloof dat een an
woord op de problematiek bestaat uit het hanteren van één model op een absolute wijze lijkt ec
ter verdwenen. Sinds de jaren tach
het juiste antwoord is sterker aan de gang
verruimd en er bepaalde tussenvormen worden voorgesteld.
eenvolgende wetgeving  daarenboven zien dat de wijze waarop het model 
vooropgesteld - in de praktijk 
houdt aan de basisbeginselen.
Elk model heeft zonder twijfel bep
kan pas worden tegemoet gekomen indien een geïndividualiseerde benadering mogelijk is. 
gaat erom deze aanpak te omkaderen met een geheel van (proces)rechtswaarborgen waarbij 
vaagheden zoals “kind in gevaar

meden. 

39. Voor de rest van het verhaal 
de verschillende fases en de maatschappelijke context
strijd over de aanpak van jeugddelinquentie is nog steeds niet ten einde.

 

 

 

 

                                        

56 C. ELIAERTS, “Zalven of slaan? Het eeuwige debat tussen hulp en straf in het jeugdbeschermingsrecht”, in 
LIS EN H. SOLY (eds.), Tussen dader en slachtoffer: jongeren en criminaliteit in historisch perspectief
Press, 2001, (371) 379. 
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odra het pad van het kind afwijkt van de norm ontstaat protest
haar denkwijze op en gaat voorbij aan de problemen die bepaalde g
al te snel wordt besloten tot problematisch gedrag

aanvaardbaar is maar wel als onaanvaardbaar wordt bestempeld en 
met zekerheid op te maken is welke indicaties voor de toekomst

hebben we ook de drie “standaardmodellen” van naderbij onderzocht, 
genoeg door te verwijzen naar het falen van de ander

een beschermende aanpak wordt tot vandaag nog sterk vastgehouden, het geloof dat een an
woord op de problematiek bestaat uit het hanteren van één model op een absolute wijze lijkt ec
ter verdwenen. Sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw blijkt de zoektocht naar wat dan wel 
het juiste antwoord is sterker aan de gang te zijn. De afweging tussen straffen of beschermen wordt 

er bepaalde tussenvormen worden voorgesteld. We zullen in de analyse van de o
daarenboven zien dat de wijze waarop het model 

in de praktijk wordt gehanteerd op een strikte wijze die niet altijd even strikt 
beginselen.  

Elk model heeft zonder twijfel bepaalde voordelen en aan de complexe problemen van jongeren 
kan pas worden tegemoet gekomen indien een geïndividualiseerde benadering mogelijk is. 
gaat erom deze aanpak te omkaderen met een geheel van (proces)rechtswaarborgen waarbij 

gevaar” en “het belang van het kind” zonder twijfel moeten worden ve

Voor de rest van het verhaal onthouden we dat een duidelijke samen
en de maatschappelijke context, actie zorgt steeds weer voor

strijd over de aanpak van jeugddelinquentie is nog steeds niet ten einde.56 

 

                                                 

“Zalven of slaan? Het eeuwige debat tussen hulp en straf in het jeugdbeschermingsrecht”, in 
Tussen dader en slachtoffer: jongeren en criminaliteit in historisch perspectief
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ontstaat protest. Op deze manier 
gaat voorbij aan de problemen die bepaalde ge-

al te snel wordt besloten tot problematisch gedrag, vaak gaat het echter 
als onaanvaardbaar wordt bestempeld en 

indicaties voor de toekomst het inhoudt. 

de drie “standaardmodellen” van naderbij onderzocht, zij legi-
falen van de ander. Aan de keuze voor 

een beschermende aanpak wordt tot vandaag nog sterk vastgehouden, het geloof dat een ant-
woord op de problematiek bestaat uit het hanteren van één model op een absolute wijze lijkt ech-

tig van de twintigste eeuw blijkt de zoektocht naar wat dan wel 
tussen straffen of beschermen wordt 

We zullen in de analyse van de op-
daarenboven zien dat de wijze waarop het model - dat weliswaar wordt 

die niet altijd even strikt vast-

de complexe problemen van jongeren 
kan pas worden tegemoet gekomen indien een geïndividualiseerde benadering mogelijk is. Het 
gaat erom deze aanpak te omkaderen met een geheel van (proces)rechtswaarborgen waarbij 

” zonder twijfel moeten worden ver-

samenhang bestaat tussen 
zorgt steeds weer voor reactie en de 

“Zalven of slaan? Het eeuwige debat tussen hulp en straf in het jeugdbeschermingsrecht”, in C. 
Tussen dader en slachtoffer: jongeren en criminaliteit in historisch perspectief, Brussel, VUB-
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II. Kunnen minderjarigen in België strafrechtelijk worden veroordeeld?

i. Historische benadering van de strafrechtspositie van jongeren.

40. Het jeugdrecht kan worden aangebracht als
die het recht ondergaat, sinds het einde van de 
aangewezen behandeling van minderjarige
wetgevende initiatieven werden keer op keer het voorwerp van kritiek en ook vandaag lijken nie
we wijzigingen ophanden, althans zo blijkt uit de intenties van minster van justitie De Clerck. 

1. Het jeugdstrafrecht vóór 1912: het klassieke jeugdstrafrecht

1.1 Code des délits et des peines

41. Het historisch overzicht wordt aangevat bij de Code Pénal van 1791 die de idealen van de 
Franse Revolutie vertaalde naar het 
weegbracht, waaronder de verankering van het legaliteitsbeginsel. 

1° Schuld en verantwoordelijkheid

42. De code trekt een belangrijke grens op 16 jaar die de strafrechte
minderjarige daders lange tijd zal blijven beheersen. In 1791 hield deze grens de verplichting in 
voor het Hof van assisen om zich bijkomend aan de schuldvraag uit te spreken over de aanwezi
heid van onderscheidingsvermogen in hoofde 
deze beoordeling moest de jury slechts nagaan of de jongere in de concrete omstandigheden (dus 
met betrekking tot de specifieke misdaad) al dan niet met het nodige onderscheidingsvermogen 
handelde. Daarenboven kon de vraag naar het onderscheidingsvermogen pas worden gesteld n
dat de schuld was komen vast te staan, het gaat duidelijk over 2 afzonderlijke vragen en pas wa
neer beide positief werden beantwoord moest de beschuldigde jongere ook worden veroordeeld.
  
Wanneer de daders nog niet de volle leeftijd van 16 jaar hadden bereikt op het ogenblik van de 
feiten57 en volgens de jury zonder onderscheidingsvermogen handelden diende de vrijspraak te 
worden uitgesproken,58 welke niet noodzakelijk het absolute einde va
had. De rechtbank kon namelijk beslissen dat de jongere niet werd teruggegeven aan de ouders 
maar voor een bepaalde periode naar een verbeterhuis werd gebracht. De duur van deze maa
regel werd in het vonnis vastgelegd en kon niet 
hierbij is dat deze jongeren terechtkwamen in dezelfde verbeterhuizen als hun leeftijdsgenoten die 
wel tot een straf waren veroordeeld.

2° Straf 

43. Naast de bijzondere waarborg d
naar het onderscheidingsvermogen, voorzag het revolutionaire 
mindering59 voor deze personen die schuldig werden bevonden en beoordeeld te handelen met 
onderscheidingvermogen. Dusdanig werd de doodstraf omgezet in een gevangenisstraf van 20 jaar 
en kon de straf van publieke expositie slechts bij uitzondering worden uitgesproken.

                                        

57 Met andere woorden konden jongeren pas vanaf de 17
als volwassenen. 
58 Het gaat hier om een bijzondere schulduitsluitingsgrond.
59 De leeftijd jonger dan 16 jaar maakt een s
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Kunnen minderjarigen in België strafrechtelijk worden veroordeeld?

Historische benadering van de strafrechtspositie van jongeren.

jeugdrecht kan worden aangebracht als het schoolvoorbeeld van de constante evolutie 
sinds het einde van de negentiende eeuw is de discussie over de meest 

aangewezen behandeling van minderjarige daders geen ogenblik stilgevallen, de onderscheiden 
wetgevende initiatieven werden keer op keer het voorwerp van kritiek en ook vandaag lijken nie
we wijzigingen ophanden, althans zo blijkt uit de intenties van minster van justitie De Clerck. 

rafrecht vóór 1912: het klassieke jeugdstrafrecht 

des délits et des peines van 1791  

Het historisch overzicht wordt aangevat bij de Code Pénal van 1791 die de idealen van de 
Franse Revolutie vertaalde naar het strafrecht en ook daar een aantal radicale veranderingen t
weegbracht, waaronder de verankering van het legaliteitsbeginsel.  

Schuld en verantwoordelijkheid 

e code trekt een belangrijke grens op 16 jaar die de strafrechte
minderjarige daders lange tijd zal blijven beheersen. In 1791 hield deze grens de verplichting in 
voor het Hof van assisen om zich bijkomend aan de schuldvraag uit te spreken over de aanwezi
heid van onderscheidingsvermogen in hoofde van de beschuldigde van minder dan 16 jaar. Bij 
deze beoordeling moest de jury slechts nagaan of de jongere in de concrete omstandigheden (dus 
met betrekking tot de specifieke misdaad) al dan niet met het nodige onderscheidingsvermogen 

n kon de vraag naar het onderscheidingsvermogen pas worden gesteld n
dat de schuld was komen vast te staan, het gaat duidelijk over 2 afzonderlijke vragen en pas wa
neer beide positief werden beantwoord moest de beschuldigde jongere ook worden veroordeeld.

Wanneer de daders nog niet de volle leeftijd van 16 jaar hadden bereikt op het ogenblik van de 
en volgens de jury zonder onderscheidingsvermogen handelden diende de vrijspraak te 

welke niet noodzakelijk het absolute einde van de procedure tot gevolg 
had. De rechtbank kon namelijk beslissen dat de jongere niet werd teruggegeven aan de ouders 
maar voor een bepaalde periode naar een verbeterhuis werd gebracht. De duur van deze maa
regel werd in het vonnis vastgelegd en kon niet langer duren dan de 20 jarige leeftijd. Opvallend 
hierbij is dat deze jongeren terechtkwamen in dezelfde verbeterhuizen als hun leeftijdsgenoten die 
wel tot een straf waren veroordeeld. 

aast de bijzondere waarborg die jongeren tot 16 jaar genoten met de bijkomende vraag 
naar het onderscheidingsvermogen, voorzag het revolutionaire Strafwetboek

voor deze personen die schuldig werden bevonden en beoordeeld te handelen met 
ogen. Dusdanig werd de doodstraf omgezet in een gevangenisstraf van 20 jaar 

en kon de straf van publieke expositie slechts bij uitzondering worden uitgesproken.

                                                 

Met andere woorden konden jongeren pas vanaf de 17e verjaardag op dezelfde wijze worden bestraft 

Het gaat hier om een bijzondere schulduitsluitingsgrond. 
De leeftijd jonger dan 16 jaar maakt een strafverminderende verschoningsgrond uit.
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Kunnen minderjarigen in België strafrechtelijk worden veroordeeld? 

Historische benadering van de strafrechtspositie van jongeren. 

het schoolvoorbeeld van de constante evolutie 
eeuw is de discussie over de meest 

daders geen ogenblik stilgevallen, de onderscheiden 
wetgevende initiatieven werden keer op keer het voorwerp van kritiek en ook vandaag lijken nieu-
we wijzigingen ophanden, althans zo blijkt uit de intenties van minster van justitie De Clerck.  

Het historisch overzicht wordt aangevat bij de Code Pénal van 1791 die de idealen van de 
strafrecht en ook daar een aantal radicale veranderingen te-

e code trekt een belangrijke grens op 16 jaar die de strafrechtelijke behandeling van 
minderjarige daders lange tijd zal blijven beheersen. In 1791 hield deze grens de verplichting in 
voor het Hof van assisen om zich bijkomend aan de schuldvraag uit te spreken over de aanwezig-

van de beschuldigde van minder dan 16 jaar. Bij 
deze beoordeling moest de jury slechts nagaan of de jongere in de concrete omstandigheden (dus 
met betrekking tot de specifieke misdaad) al dan niet met het nodige onderscheidingsvermogen 

n kon de vraag naar het onderscheidingsvermogen pas worden gesteld na-
dat de schuld was komen vast te staan, het gaat duidelijk over 2 afzonderlijke vragen en pas wan-
neer beide positief werden beantwoord moest de beschuldigde jongere ook worden veroordeeld.

Wanneer de daders nog niet de volle leeftijd van 16 jaar hadden bereikt op het ogenblik van de 
en volgens de jury zonder onderscheidingsvermogen handelden diende de vrijspraak te 

n de procedure tot gevolg 
had. De rechtbank kon namelijk beslissen dat de jongere niet werd teruggegeven aan de ouders 
maar voor een bepaalde periode naar een verbeterhuis werd gebracht. De duur van deze maat-

langer duren dan de 20 jarige leeftijd. Opvallend 
hierbij is dat deze jongeren terechtkwamen in dezelfde verbeterhuizen als hun leeftijdsgenoten die 

ie jongeren tot 16 jaar genoten met de bijkomende vraag 
Strafwetboek ook in een strafver-

voor deze personen die schuldig werden bevonden en beoordeeld te handelen met 
ogen. Dusdanig werd de doodstraf omgezet in een gevangenisstraf van 20 jaar 

en kon de straf van publieke expositie slechts bij uitzondering worden uitgesproken. 

verjaardag op dezelfde wijze worden bestraft 

trafverminderende verschoningsgrond uit. 
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3° Misdrijven, p

44. De leeftijd van 16 
heid en de strafmaat, maar 
de leeftijd geen enkele rol. Met name 
strafuitvoering zal geen onderscheid worden gemaakt met volwassenen. Dit betekent dat aan het 
einde van de 18e eeuw, dezelfde in de (bijzondere) strafwet omschreven gedragingen strafbaar 
zijn ongeacht de leeftijd van de dader. Ook de rechtspleging 
niet verschillend en de straffen moeten worden uitgezeten in gelijke

45. Tenslotte kan worden opgemerkt dat niet was voorzien in een minimumleeftijd
ren, onder dewelke zij vrij zouden blijven van enige strafvordering. Evenmin werd enig gevolg g
hecht aan het geslacht van de jongere, zowel voor jongens als meisjes 

1.2 Code pénal van 

46. Met de Code pénal van
aan de onderscheiden behandeling van volwassenen en minderjarigen binnen het strafrecht, zoals 
bijna geheel de 19e eeuw zal eerder sprake zijn van een geleidelijke evolutie aangaande de b
jegening van minderjarige daders, tal van principes zijn identiek aan de Code pénal van 1791. De 
voornaamste wijziging leidt tot een uitbreiding van het toepassingsgebied van de afzonderlijke 
behandeling van daders tot 16 jaar, voortaan zal de tweede vraag naar 
vereiste onderscheidingsvermogen niet enkel moeten worden gesteld wanneer de jongere terecht 
staat voor het plegen van een misdaad, maar eveneens wanneer het gaat om een wanbedrijf. A
dere aanpassingen getuigen van de overtuiging da
dure, hetzij de principes toepasselijk op jongeren enerzijds en volwassenen anderzijds absoluut 
gewenst is, een alternatieve oorzaak betreft de algemene geest van het wetboek en de verbonden 
doelstellingen van Napoleon. 

1° Schuld en verantwoordelijkheid

47. Ondanks een gewijzigd woordgebruik in de wettekst, ‘moins de seize ans’ in plaats van 
‘seize ans accomplis’60 bestaat geen twijfel dat minderjarigen nog steeds hun 17
ten hebben gevierd vooraleer zij strafrechtelijk op gelijke wijze dienden te worden behandeld als 
meerderjarigen. Deze leeftijd is van tel op het ogenblik van de feiten, wat problematisch is indien 
de betrokkene in de onmogelijk
jonger geen volle 16 jaar was ten tijd van de misdaad of het wanbedrijf, bij ontstentenis van deze 
akte diende volgens het (Franse) Hof van Cassatie een vermoeden te worden gehanteerd dat de 
jongere de leeftijd van 16 reeds had overschreden.
een zogenaamde ondergrens waardoor de jury of beroepsrechter voor elk verschijnend kind moe
ten oordelen of het handelde met voldoende onderscheidingsvermogen, dat het kind een
paalde leeftijd nog niet had bereikt moest hen niet automatisch doen besluiten tot de afwezigheid 
van strafrechtelijke verantwoordelijkheid.

48. Zoals reeds in de Code pénal van 1791 werd bepaald, bevestigt artikel 66 d
ren die de volle leeftijd van 16 jaar nog niet hadden bereikt (te lezen als nog niet hun 17

                                        

60 K. HANSON, Kinderrechten en strafrechtelijke verantwoordelijkheid:
thesis Rechten UGent, 2003, 139.
61 Cass. (FR) 19 april 1821 
62 Buitenlandse strafwetten kenden deze onderg
Oostenrijk in 1852 (10 jaar), Toscane in 1853 (12 jaar) of Modena in 1856 (10 jaar), in Frankrijk bestond 
een circulaire uit 1855 met de aanbeveling om kinderen onder 7

MINDERJARIGE DADERS IN HET BELGISCHE STRAFRECHT

Misdrijven, procedure en strafuitvoering 

e leeftijd van 16 jaar heeft zoals hierbij beschreven een invloed op de verantwoordelij
heid en de strafmaat, maar met betrekking tot andere facetten van de straf(rechtspleging) speelt 
de leeftijd geen enkele rol. Met name inzake de delictsomschrijving, de strafrechtsplegin
strafuitvoering zal geen onderscheid worden gemaakt met volwassenen. Dit betekent dat aan het 

eeuw, dezelfde in de (bijzondere) strafwet omschreven gedragingen strafbaar 
zijn ongeacht de leeftijd van de dader. Ook de rechtspleging voor volwassen en jeugdige daders is 
niet verschillend en de straffen moeten worden uitgezeten in gelijke instellingen.

Tenslotte kan worden opgemerkt dat niet was voorzien in een minimumleeftijd
vrij zouden blijven van enige strafvordering. Evenmin werd enig gevolg g

hecht aan het geslacht van de jongere, zowel voor jongens als meisjes gold eenzelf

van 1810 

Met de Code pénal van 1810 worden geen al te radicale veranderingen teweeggebracht 
aan de onderscheiden behandeling van volwassenen en minderjarigen binnen het strafrecht, zoals 

eeuw zal eerder sprake zijn van een geleidelijke evolutie aangaande de b
ng van minderjarige daders, tal van principes zijn identiek aan de Code pénal van 1791. De 

voornaamste wijziging leidt tot een uitbreiding van het toepassingsgebied van de afzonderlijke 
behandeling van daders tot 16 jaar, voortaan zal de tweede vraag naar de aanwezigheid van het 
vereiste onderscheidingsvermogen niet enkel moeten worden gesteld wanneer de jongere terecht 
staat voor het plegen van een misdaad, maar eveneens wanneer het gaat om een wanbedrijf. A

getuigen van de overtuiging dat een verdere diversificatie van hetzij de proc
dure, hetzij de principes toepasselijk op jongeren enerzijds en volwassenen anderzijds absoluut 
gewenst is, een alternatieve oorzaak betreft de algemene geest van het wetboek en de verbonden 

n Napoleon.  

Schuld en verantwoordelijkheid 

ndanks een gewijzigd woordgebruik in de wettekst, ‘moins de seize ans’ in plaats van 
bestaat geen twijfel dat minderjarigen nog steeds hun 17

ten hebben gevierd vooraleer zij strafrechtelijk op gelijke wijze dienden te worden behandeld als 
meerderjarigen. Deze leeftijd is van tel op het ogenblik van de feiten, wat problematisch is indien 
de betrokkene in de onmogelijkheid verkeert een geboorteakte voor te leggen die bewijst dat de 
jonger geen volle 16 jaar was ten tijd van de misdaad of het wanbedrijf, bij ontstentenis van deze 
akte diende volgens het (Franse) Hof van Cassatie een vermoeden te worden gehanteerd dat de 

eeftijd van 16 reeds had overschreden.61 Ook in de code pénal van 1810 ontbreekt 
een zogenaamde ondergrens waardoor de jury of beroepsrechter voor elk verschijnend kind moe
ten oordelen of het handelde met voldoende onderscheidingsvermogen, dat het kind een
paalde leeftijd nog niet had bereikt moest hen niet automatisch doen besluiten tot de afwezigheid 
van strafrechtelijke verantwoordelijkheid.62 

Zoals reeds in de Code pénal van 1791 werd bepaald, bevestigt artikel 66 d
ren die de volle leeftijd van 16 jaar nog niet hadden bereikt (te lezen als nog niet hun 17

                                                 

Kinderrechten en strafrechtelijke verantwoordelijkheid: een kritische analyse, onuitg. doctoraat
thesis Rechten UGent, 2003, 139. 

Buitenlandse strafwetten kenden deze ondergrens wel bij wijze van voorbeeld kan worden verwezen naar 
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jaar heeft zoals hierbij beschreven een invloed op de verantwoordelijk-
van de straf(rechtspleging) speelt 

de delictsomschrijving, de strafrechtspleging en de 
strafuitvoering zal geen onderscheid worden gemaakt met volwassenen. Dit betekent dat aan het 

eeuw, dezelfde in de (bijzondere) strafwet omschreven gedragingen strafbaar 
voor volwassen en jeugdige daders is 

instellingen. 

Tenslotte kan worden opgemerkt dat niet was voorzien in een minimumleeftijd voor kinde-
vrij zouden blijven van enige strafvordering. Evenmin werd enig gevolg ge-

gold eenzelfde leeftijdsgrens. 

1810 worden geen al te radicale veranderingen teweeggebracht 
aan de onderscheiden behandeling van volwassenen en minderjarigen binnen het strafrecht, zoals 

eeuw zal eerder sprake zijn van een geleidelijke evolutie aangaande de be-
ng van minderjarige daders, tal van principes zijn identiek aan de Code pénal van 1791. De 

voornaamste wijziging leidt tot een uitbreiding van het toepassingsgebied van de afzonderlijke 
de aanwezigheid van het 

vereiste onderscheidingsvermogen niet enkel moeten worden gesteld wanneer de jongere terecht 
staat voor het plegen van een misdaad, maar eveneens wanneer het gaat om een wanbedrijf. An-

t een verdere diversificatie van hetzij de proce-
dure, hetzij de principes toepasselijk op jongeren enerzijds en volwassenen anderzijds absoluut 
gewenst is, een alternatieve oorzaak betreft de algemene geest van het wetboek en de verbonden 

ndanks een gewijzigd woordgebruik in de wettekst, ‘moins de seize ans’ in plaats van 
bestaat geen twijfel dat minderjarigen nog steeds hun 17e verjaardag moes-

ten hebben gevierd vooraleer zij strafrechtelijk op gelijke wijze dienden te worden behandeld als 
meerderjarigen. Deze leeftijd is van tel op het ogenblik van de feiten, wat problematisch is indien 

t een geboorteakte voor te leggen die bewijst dat de 
jonger geen volle 16 jaar was ten tijd van de misdaad of het wanbedrijf, bij ontstentenis van deze 
akte diende volgens het (Franse) Hof van Cassatie een vermoeden te worden gehanteerd dat de 

Ook in de code pénal van 1810 ontbreekt 
een zogenaamde ondergrens waardoor de jury of beroepsrechter voor elk verschijnend kind moes-
ten oordelen of het handelde met voldoende onderscheidingsvermogen, dat het kind een welbe-
paalde leeftijd nog niet had bereikt moest hen niet automatisch doen besluiten tot de afwezigheid 

Zoals reeds in de Code pénal van 1791 werd bepaald, bevestigt artikel 66 dat aan jonge-
ren die de volle leeftijd van 16 jaar nog niet hadden bereikt (te lezen als nog niet hun 17e verjaar-

een kritische analyse, onuitg. doctoraats-

rens wel bij wijze van voorbeeld kan worden verwezen naar 
Oostenrijk in 1852 (10 jaar), Toscane in 1853 (12 jaar) of Modena in 1856 (10 jaar), in Frankrijk bestond 

8 jaar niet te vervolgen. 
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dag gevierd) en werden schuldig verklaard aan het plegen van een misdaad of wanbedrijf
bijkomende waarborg werd toegekend die erin bestond 
dienden te buigen over de vraagstelling of de schuldigverklaarde in zijn handelen van het nodige 
onderscheidingsvermogen getuigde. Zoals omtrent de leeftijdsgrens kan twijfel rijzen omtrent de 
draagwijdte van het gebruikte woordgebruik, waar de tekst van 1791 nog melding maakte van ‘un 
accusé déclaré coupable’ werd dit in 1810 slechts ‘l’accusé’, maar ondanks deze tekstwijziging blijft 
het principe staande dat de vragen omtrent schuld en onderscheidingsvermogen wezenli
verschillend zijn en afzonderlijk te behandelen voor verdachten tot de 16 jarige leeftijd. Het belang 
van deze tweede vraag kan geenszins worden onderschat daar het Hof van Cassatie arresten en 
vonnissen vernietigde waaruit bleek dat zij ontbrak 

49. De invulling van het begrip onderscheidingsvermogen zou naar het einde van de 
de eeuw toe hoe langer hoe meer het voorwerp van discussie gaan uitmaken, maar bij aanvang 
bestaat zekere overeenstemming. Boitard beschrijft de vraag naar het onderscheidingsvermogen 
als een onderzoek in hoofde van de jongere naar het begrip van de gehele draagwijdte van zijn 
handelen, niet enkel het inzicht in goed en kwaad moest bestaan, tevens diende deze zich
zijn van de gradaties die te onderscheiden zijn in het kwaad. Hij moest dusdanig de ernst begrijpen 
van de mogelijke straf verbonden aan zijn handelen. Ortolan ziet de noodzaak van een contextueel 
onderzoek om tot een antwoord te komen, enerzijd
zijds naar het feit waarvan deze wordt beschuldigd. Het is geenszins uitgesloten dat de vraag naar 
het onderscheidingsvermogen in hoofde van eenzelfde jongere anders wordt beantwoord naarg
lang het misdrijf waarvan 
gen kan makkelijker worden begrepen dan deze inzake onachtzaamheidsmisdrijven.

50. De tekst van 1810 voert inzake de verantwoordelijkheid bovendien een aantal ver
in waarbij opnieuw de volle leeftijd van 1
nog niet bereikt dan wordt
scheidingsvermogen, a contrario
zij worden vermoed het misdrijf te hebben gepleegd mét onderscheidingsvermogen.
geen betoog dat deze vermoedens een sterke impact kenden op de bewijslast en bewijsvoering
Voor de jury of rechter komt
tienjarigen moet worden nagegaan of deze (in tegenstelling tot wat wettelijk werd vermoed) wel 
met onderscheidingsvermogen had gehandeld. Voor oudere jongeren 
bewijs aanbrengen dat het
dat hij overging tot het plegen van het misdrijf. 

51. De procedures met minderjarigen die de volle leeftijd van 
bereikt konden uiteindelijk volgende uitkomsten geven, vooreerst wat betreft de schuldig bevonden 
jongeren; aan hen kon zoals in het voorgaande regime pas een straf worden opgelegd wanneer 
vervolgens ook tot de aanwezigheid van onderscheidingsvermogen werd bes
de jury of beroepsrechter dat dit vermogen afwezig was vormde daarenboven nog steeds een 
bijzondere schulduitsluitingsgrond die aanleiding geeft tot de vrijspraak. Ook de facultatieve maa
regel waarbij deze jongere niet aan de ouders
de periode naar een verbeterhuis wordt gebrach
van deze voorziening zal in het vonnis worden opgenomen en kan 

                                        

63 In de wettekst wordt slechts gewag gemaakt van misdaden en wanbedrijven maar op basis van rech
spraak uitgaande van het toenmalige (Franse) Hof van Cassatie blijkt dat ook met betrekking tot de overtr
dingen die in het Strafwetboek stonden opgesomd
64 Straffe van nietigheid 340 Code d’instruction criminelle
65 K. HANSON, Kinderrechten en strafrechtelijke verantwoordelijkheid:
sis Rechten UGent, 2003, 146
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dag gevierd) en werden schuldig verklaard aan het plegen van een misdaad of wanbedrijf
bijkomende waarborg werd toegekend die erin bestond dat jury of beroepsrechter zich tevens 
dienden te buigen over de vraagstelling of de schuldigverklaarde in zijn handelen van het nodige 
onderscheidingsvermogen getuigde. Zoals omtrent de leeftijdsgrens kan twijfel rijzen omtrent de 

uikte woordgebruik, waar de tekst van 1791 nog melding maakte van ‘un 
accusé déclaré coupable’ werd dit in 1810 slechts ‘l’accusé’, maar ondanks deze tekstwijziging blijft 
het principe staande dat de vragen omtrent schuld en onderscheidingsvermogen wezenli
verschillend zijn en afzonderlijk te behandelen voor verdachten tot de 16 jarige leeftijd. Het belang 
van deze tweede vraag kan geenszins worden onderschat daar het Hof van Cassatie arresten en 
vonnissen vernietigde waaruit bleek dat zij ontbrak of niet was beantwoord.

De invulling van het begrip onderscheidingsvermogen zou naar het einde van de 
eeuw toe hoe langer hoe meer het voorwerp van discussie gaan uitmaken, maar bij aanvang 

eenstemming. Boitard beschrijft de vraag naar het onderscheidingsvermogen 
als een onderzoek in hoofde van de jongere naar het begrip van de gehele draagwijdte van zijn 
handelen, niet enkel het inzicht in goed en kwaad moest bestaan, tevens diende deze zich
zijn van de gradaties die te onderscheiden zijn in het kwaad. Hij moest dusdanig de ernst begrijpen 
van de mogelijke straf verbonden aan zijn handelen. Ortolan ziet de noodzaak van een contextueel 
onderzoek om tot een antwoord te komen, enerzijds naar de bekwaamheid
zijds naar het feit waarvan deze wordt beschuldigd. Het is geenszins uitgesloten dat de vraag naar 
het onderscheidingsvermogen in hoofde van eenzelfde jongere anders wordt beantwoord naarg
lang het misdrijf waarvan deze wordt verdacht, de zwaarwichtigheid van pakweg geweldplegi
gen kan makkelijker worden begrepen dan deze inzake onachtzaamheidsmisdrijven.

De tekst van 1810 voert inzake de verantwoordelijkheid bovendien een aantal ver
in waarbij opnieuw de volle leeftijd van 16 jaar een cruciale rol speelt. Had

wordt hij wettelijk vermoed de misdaad te hebben gepleegd zonder onde
a contrario geldt voor de personen die deze grens wel al hadden bereikt dat 

vermoed het misdrijf te hebben gepleegd mét onderscheidingsvermogen.
geen betoog dat deze vermoedens een sterke impact kenden op de bewijslast en bewijsvoering

komt het er op neer de vraagstelling in die zin te lezen dat voor min ze
t worden nagegaan of deze (in tegenstelling tot wat wettelijk werd vermoed) wel 

met onderscheidingsvermogen had gehandeld. Voor oudere jongeren moet
dat het de verdachte ontbrak aan onderscheidingsvermogen op het ogenblik 

overging tot het plegen van het misdrijf.  

De procedures met minderjarigen die de volle leeftijd van zestien
ikt konden uiteindelijk volgende uitkomsten geven, vooreerst wat betreft de schuldig bevonden 

jongeren; aan hen kon zoals in het voorgaande regime pas een straf worden opgelegd wanneer 
vervolgens ook tot de aanwezigheid van onderscheidingsvermogen werd bes
de jury of beroepsrechter dat dit vermogen afwezig was vormde daarenboven nog steeds een 
bijzondere schulduitsluitingsgrond die aanleiding geeft tot de vrijspraak. Ook de facultatieve maa
regel waarbij deze jongere niet aan de ouders wordt teruggegeven maar gedurende een bepaa
de periode naar een verbeterhuis wordt gebracht blijft aanwezig in het nieuwe wetboek. D
van deze voorziening zal in het vonnis worden opgenomen en kan niet langer

                                                 

n de wettekst wordt slechts gewag gemaakt van misdaden en wanbedrijven maar op basis van rech
spraak uitgaande van het toenmalige (Franse) Hof van Cassatie blijkt dat ook met betrekking tot de overtr
dingen die in het Strafwetboek stonden opgesomd 

e van nietigheid 340 Code d’instruction criminelle 
Kinderrechten en strafrechtelijke verantwoordelijkheid: een kritische analyse

sis Rechten UGent, 2003, 146-147. 

ELGISCHE STRAFRECHT 

22 | P a g i n a  

dag gevierd) en werden schuldig verklaard aan het plegen van een misdaad of wanbedrijf63 een 
dat jury of beroepsrechter zich tevens 

dienden te buigen over de vraagstelling of de schuldigverklaarde in zijn handelen van het nodige 
onderscheidingsvermogen getuigde. Zoals omtrent de leeftijdsgrens kan twijfel rijzen omtrent de 

uikte woordgebruik, waar de tekst van 1791 nog melding maakte van ‘un 
accusé déclaré coupable’ werd dit in 1810 slechts ‘l’accusé’, maar ondanks deze tekstwijziging blijft 
het principe staande dat de vragen omtrent schuld en onderscheidingsvermogen wezenlijk geheel 
verschillend zijn en afzonderlijk te behandelen voor verdachten tot de 16 jarige leeftijd. Het belang 
van deze tweede vraag kan geenszins worden onderschat daar het Hof van Cassatie arresten en 

of niet was beantwoord.64 

De invulling van het begrip onderscheidingsvermogen zou naar het einde van de negentien-
eeuw toe hoe langer hoe meer het voorwerp van discussie gaan uitmaken, maar bij aanvang 

eenstemming. Boitard beschrijft de vraag naar het onderscheidingsvermogen 
als een onderzoek in hoofde van de jongere naar het begrip van de gehele draagwijdte van zijn 
handelen, niet enkel het inzicht in goed en kwaad moest bestaan, tevens diende deze zich bewust te 
zijn van de gradaties die te onderscheiden zijn in het kwaad. Hij moest dusdanig de ernst begrijpen 
van de mogelijke straf verbonden aan zijn handelen. Ortolan ziet de noodzaak van een contextueel 

heid van de dader, ander-
zijds naar het feit waarvan deze wordt beschuldigd. Het is geenszins uitgesloten dat de vraag naar 
het onderscheidingsvermogen in hoofde van eenzelfde jongere anders wordt beantwoord naarge-

deze wordt verdacht, de zwaarwichtigheid van pakweg geweldplegin-
gen kan makkelijker worden begrepen dan deze inzake onachtzaamheidsmisdrijven. 

De tekst van 1810 voert inzake de verantwoordelijkheid bovendien een aantal vermoedens 
6 jaar een cruciale rol speelt. Had de minderjarige deze 

hij wettelijk vermoed de misdaad te hebben gepleegd zonder onder-
deze grens wel al hadden bereikt dat 

vermoed het misdrijf te hebben gepleegd mét onderscheidingsvermogen.65 Het hoeft 
geen betoog dat deze vermoedens een sterke impact kenden op de bewijslast en bewijsvoering. 

die zin te lezen dat voor min zes-
t worden nagegaan of deze (in tegenstelling tot wat wettelijk werd vermoed) wel 

moet de verdediging het 
de verdachte ontbrak aan onderscheidingsvermogen op het ogenblik 

zestien jaar nog niet hadden 
ikt konden uiteindelijk volgende uitkomsten geven, vooreerst wat betreft de schuldig bevonden 

jongeren; aan hen kon zoals in het voorgaande regime pas een straf worden opgelegd wanneer 
vervolgens ook tot de aanwezigheid van onderscheidingsvermogen werd besloten. Het oordeel van 
de jury of beroepsrechter dat dit vermogen afwezig was vormde daarenboven nog steeds een 
bijzondere schulduitsluitingsgrond die aanleiding geeft tot de vrijspraak. Ook de facultatieve maat-

wordt teruggegeven maar gedurende een bepaal-
t blijft aanwezig in het nieuwe wetboek. De duur 

niet langer duren dan het ogen-

n de wettekst wordt slechts gewag gemaakt van misdaden en wanbedrijven maar op basis van recht-
spraak uitgaande van het toenmalige (Franse) Hof van Cassatie blijkt dat ook met betrekking tot de overtre-

een kritische analyse, onuitg. doctoraatsthe-



Dieter Paridaens  

blik waarop de 20 jarige leeftijd is voltooid.
de wet. Het is belangrijk te benadrukken dat, hoe subtiel de verschillen ook mogen zijn, het geen
zins gaat om een straf sensu stricto maar een vervanging van de ouderlijke voogdij
voeding binnen een verbeterhuis. Bijgevolg zullen ook de gevolgen die wettelijk worden verbonden 
aan een straf buiten toepassing blijven, vooreerst kan de beslissing om de jongere naar een verb
terhuis te sturen er niet toe leiden dat recidive 
gevolg bestond meer betwisting; konden deze minderjarigen, die weliswaar schuldig werden b
vonden maar het misdrijf begingen zonder voldoende onderscheidingsvermogen, worden veroo
deeld tot het betalen van s
nalieten te betalen? Vooral deze twee laatste aspecten zorgden voor discussie, ondanks de duid
lijkheid van de Code d’instruction criminelle die stelde dat enkel de veroordeelden ook de 
kosten dienden te dragen en dus eventueel de lijfdwang kregen opgelegd. Tegenstrijdige rech
spraak van het (Franse) Hof van Cassatie deed de betwisting nog toenemen, maar de kritiek die de 
literatuur tegen deze uitspraak ontwikkelde werd in latere 
complete duidelijkheid worden geschapen; de lijfdwang kon in geen geval nog worden opgelegd 
aan jongeren, ongeacht of deze werden veroordeeld of vrijgesproken en wel tot de leeftijd van 21 
jaar. De boetevervangende gevan

52. Opnieuw kan de 19
denken over de bestraffing van jongeren, in de loop ervan zou namelijk ook de discussie over de 
burgerlijke gevolgen van jeugdmisdrijven sterk toenemen en een belangrijke factor uitmaken naar 
het einde van de eeuw toe, niet in het minst bij de totstandkoming van wet op de landloperij die als 
een voorbode mag worden gezien van het nieuwe denken dat de
heeft voortgebracht. 

2° Misdrijf en straf

53. Ten aanzien van de schuldig bevonden min 16
deld met het nodige onderscheidingsvermogen werd wel een veroordeling
leeftijd bleef weliswaar ook na 1810 een strafverminderende verschoningsgrond die zich aan de 
rechtbank opdrong bij het bepalen van de 
rechtelijke dienden te worden opgelegd. 

54. Belangrijk is de toegenomen beoordelingsvrijheid voor de strafrechter na het verdwijnen 
van de vaste straffen die in het wetboek van 1791 wel waren opgenomen. Art. 67 laat de rechter 
de keuze tussen een minimum
die wordt veroordeeld voor een misdaad waarvoor de wet de doodstraf, eeuwige dwangarbeid 
of deportatie voorziet, zal worden bestraft met de opsluiting in een verbeterhuis voor een periode 
van 10 tot 20 jaar. Begaat hij echter een misdaad op straffe van tijdelijke dwangarbeid of de 
afzondering (réclusion) dan volstaat de opsluiting in een verbeterhuis voor een periode gelijk aan 
minstens een derde en maximaal de helft van de voorziene straf, in deze gev
mogelijk dat hij ook onder toezicht wordt geplaatst van de ‘haute police’ gedurende 5 tot 10 jaar. 
Tot slot worden de straffen van het keurslijf (carcan) en de verbanning vervangen door een opslu
ting gaande van 1 tot 5 jaar.

55. Wanneer de jongere er echter van wordt verdacht een wanbedrijf te hebben gepleegd, 
zal de rechter niet gebonden zijn door een minimumstraf maar zal hij een passende straf opleggen, 
deze bedraagt hoogstens de helft van de straf die p
dividualiseerde straftoemeting en de keuzevrijheid maken samen dat de bepalingen van 1810 
                                        

66 Hier kan een verschil in de wetteksten worden opgemerkt tussen het Strafwetboek van 1791 en dat van 
1810; waar het eerste gebruik maakt van de bewoordingen ‘atteint à l’âge de 20 ans’ is nu sprake van ‘a
compli sa vingtième année’ wat maakt dat de maatreg
67 Loi sur la contrainte par corps
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jarige leeftijd is voltooid.66 Daarenboven wordt geen minimumduur bepaald in 
de wet. Het is belangrijk te benadrukken dat, hoe subtiel de verschillen ook mogen zijn, het geen
zins gaat om een straf sensu stricto maar een vervanging van de ouderlijke voogdij
voeding binnen een verbeterhuis. Bijgevolg zullen ook de gevolgen die wettelijk worden verbonden 
aan een straf buiten toepassing blijven, vooreerst kan de beslissing om de jongere naar een verb
terhuis te sturen er niet toe leiden dat recidive wordt vastgesteld. Omtrent een tweede belangrijk 
gevolg bestond meer betwisting; konden deze minderjarigen, die weliswaar schuldig werden b
vonden maar het misdrijf begingen zonder voldoende onderscheidingsvermogen, worden veroo
deeld tot het betalen van schadevergoeding en gerechtskosten, alsook tot de lijfdwang indien zij 
nalieten te betalen? Vooral deze twee laatste aspecten zorgden voor discussie, ondanks de duid
lijkheid van de Code d’instruction criminelle die stelde dat enkel de veroordeelden ook de 
kosten dienden te dragen en dus eventueel de lijfdwang kregen opgelegd. Tegenstrijdige rech
spraak van het (Franse) Hof van Cassatie deed de betwisting nog toenemen, maar de kritiek die de 
literatuur tegen deze uitspraak ontwikkelde werd in latere rechtspraak gevolgd en in 1859
complete duidelijkheid worden geschapen; de lijfdwang kon in geen geval nog worden opgelegd 
aan jongeren, ongeacht of deze werden veroordeeld of vrijgesproken en wel tot de leeftijd van 21 
jaar. De boetevervangende gevangenisstraf bleef daarentegen wel bestaan. 

Opnieuw kan de 19e eeuw worden aangehaald als de start van een evolutie binnen het 
denken over de bestraffing van jongeren, in de loop ervan zou namelijk ook de discussie over de 
burgerlijke gevolgen van jeugdmisdrijven sterk toenemen en een belangrijke factor uitmaken naar 
het einde van de eeuw toe, niet in het minst bij de totstandkoming van wet op de landloperij die als 
een voorbode mag worden gezien van het nieuwe denken dat de Kinderbeschermingswet

Misdrijf en straf 

Ten aanzien van de schuldig bevonden min 16-jarige die geacht werd te hebben geha
deld met het nodige onderscheidingsvermogen werd wel een veroordeling
leeftijd bleef weliswaar ook na 1810 een strafverminderende verschoningsgrond die zich aan de 
rechtbank opdrong bij het bepalen van de strafmaat waardoor andere straffen dan de gemee
rechtelijke dienden te worden opgelegd.  

Belangrijk is de toegenomen beoordelingsvrijheid voor de strafrechter na het verdwijnen 
van de vaste straffen die in het wetboek van 1791 wel waren opgenomen. Art. 67 laat de rechter 
de keuze tussen een minimum- en maximumstraf bij de bestraffing van misdaden, zodat de jongere 
die wordt veroordeeld voor een misdaad waarvoor de wet de doodstraf, eeuwige dwangarbeid 
of deportatie voorziet, zal worden bestraft met de opsluiting in een verbeterhuis voor een periode 

0 jaar. Begaat hij echter een misdaad op straffe van tijdelijke dwangarbeid of de 
afzondering (réclusion) dan volstaat de opsluiting in een verbeterhuis voor een periode gelijk aan 
minstens een derde en maximaal de helft van de voorziene straf, in deze gev
mogelijk dat hij ook onder toezicht wordt geplaatst van de ‘haute police’ gedurende 5 tot 10 jaar. 
Tot slot worden de straffen van het keurslijf (carcan) en de verbanning vervangen door een opslu
ting gaande van 1 tot 5 jaar. 

Wanneer de jongere er echter van wordt verdacht een wanbedrijf te hebben gepleegd, 
zal de rechter niet gebonden zijn door een minimumstraf maar zal hij een passende straf opleggen, 
deze bedraagt hoogstens de helft van de straf die personen ouder dan 16 jaar riskeren. De geï
dividualiseerde straftoemeting en de keuzevrijheid maken samen dat de bepalingen van 1810 
                                                 

Hier kan een verschil in de wetteksten worden opgemerkt tussen het Strafwetboek van 1791 en dat van 
1810; waar het eerste gebruik maakt van de bewoordingen ‘atteint à l’âge de 20 ans’ is nu sprake van ‘a
compli sa vingtième année’ wat maakt dat de maatregelen voortaan een jaar langer kan worden opgelegd.
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Daarenboven wordt geen minimumduur bepaald in 
de wet. Het is belangrijk te benadrukken dat, hoe subtiel de verschillen ook mogen zijn, het geens-
zins gaat om een straf sensu stricto maar een vervanging van de ouderlijke voogdij door een op-
voeding binnen een verbeterhuis. Bijgevolg zullen ook de gevolgen die wettelijk worden verbonden 
aan een straf buiten toepassing blijven, vooreerst kan de beslissing om de jongere naar een verbe-

wordt vastgesteld. Omtrent een tweede belangrijk 
gevolg bestond meer betwisting; konden deze minderjarigen, die weliswaar schuldig werden be-
vonden maar het misdrijf begingen zonder voldoende onderscheidingsvermogen, worden veroor-

chadevergoeding en gerechtskosten, alsook tot de lijfdwang indien zij 
nalieten te betalen? Vooral deze twee laatste aspecten zorgden voor discussie, ondanks de duide-
lijkheid van de Code d’instruction criminelle die stelde dat enkel de veroordeelden ook de gerechts-
kosten dienden te dragen en dus eventueel de lijfdwang kregen opgelegd. Tegenstrijdige recht-
spraak van het (Franse) Hof van Cassatie deed de betwisting nog toenemen, maar de kritiek die de 

rechtspraak gevolgd en in 185967 zou 
complete duidelijkheid worden geschapen; de lijfdwang kon in geen geval nog worden opgelegd 
aan jongeren, ongeacht of deze werden veroordeeld of vrijgesproken en wel tot de leeftijd van 21 

genisstraf bleef daarentegen wel bestaan.  

eeuw worden aangehaald als de start van een evolutie binnen het 
denken over de bestraffing van jongeren, in de loop ervan zou namelijk ook de discussie over de 
burgerlijke gevolgen van jeugdmisdrijven sterk toenemen en een belangrijke factor uitmaken naar 
het einde van de eeuw toe, niet in het minst bij de totstandkoming van wet op de landloperij die als 

Kinderbeschermingswet van 1912 

jarige die geacht werd te hebben gehan-
 uitgesproken. De jonge 

leeftijd bleef weliswaar ook na 1810 een strafverminderende verschoningsgrond die zich aan de 
waardoor andere straffen dan de gemeen-

Belangrijk is de toegenomen beoordelingsvrijheid voor de strafrechter na het verdwijnen 
van de vaste straffen die in het wetboek van 1791 wel waren opgenomen. Art. 67 laat de rechter 

straf bij de bestraffing van misdaden, zodat de jongere 
die wordt veroordeeld voor een misdaad waarvoor de wet de doodstraf, eeuwige dwangarbeid 
of deportatie voorziet, zal worden bestraft met de opsluiting in een verbeterhuis voor een periode 

0 jaar. Begaat hij echter een misdaad op straffe van tijdelijke dwangarbeid of de 
afzondering (réclusion) dan volstaat de opsluiting in een verbeterhuis voor een periode gelijk aan 
minstens een derde en maximaal de helft van de voorziene straf, in deze gevallen is het steeds 
mogelijk dat hij ook onder toezicht wordt geplaatst van de ‘haute police’ gedurende 5 tot 10 jaar. 
Tot slot worden de straffen van het keurslijf (carcan) en de verbanning vervangen door een opslui-

Wanneer de jongere er echter van wordt verdacht een wanbedrijf te hebben gepleegd, 
zal de rechter niet gebonden zijn door een minimumstraf maar zal hij een passende straf opleggen, 

ersonen ouder dan 16 jaar riskeren. De geïn-
dividualiseerde straftoemeting en de keuzevrijheid maken samen dat de bepalingen van 1810 

Hier kan een verschil in de wetteksten worden opgemerkt tussen het Strafwetboek van 1791 en dat van 
1810; waar het eerste gebruik maakt van de bewoordingen ‘atteint à l’âge de 20 ans’ is nu sprake van ‘ac-

elen voortaan een jaar langer kan worden opgelegd. 
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minder streng zouden zijn dan deze in het wetboek van 1791, het verstrengde regime dat werd 
gevestigd in 1810 kende aldus e

56. Nog steeds ontbreekt een afwijkende 
jaar. 

3° Procedure

57. Voor het eerst zal ook aan de 
1810, maar wel in de daaropvolgende periode, die wordt gekenmerkt door het 19
maat van strafverzachting en de samenhangende correctionaliseringstendens.
tot 16 jaar die werd verdacht van het plegen van een misdaad voortaan voor de correctionele 
rechtbank verschijnen en werd hij niet langer a priori naar het hof van assisen verwezen, wat in 
1810 nog wel het geval was. Met de wet van 28 februari 183
zodat personen onder de 16 jaar niet voor het hof van assisen maar voor de correctionele rech
bank verschijnen met uitzondering van de misdrijven die worden bestraft met de doodstraf, leven
lange dwangarbeid of deportatie.
de hoven van assisen71 die stelde dat de voormelde jongeren door de raadkamer voor elke mi
daad zonder uitzondering, bij gemotiveerde en unaniem genomen beslissing naar de correctionele 
rechtbank konden worden verwezen.

58. Tot slot groeide ook het besef dat aangaande de 
gen, opnieuw kwamen deze wijzigingen er nog niet in 1810 maar pas in de loop van de 19
Het ‘besmettingsgevaar’ uitgaande van volwassen medegedetineerden leidde in 1832 tot de o
richting van de eerste afgescheiden kwartieren voor jongeren binnen 
de omgeving van Antwerpen.
1844, deze werd geconstrueerd in Saint Hubert. Inspecteur
Ducpétiaux geloofde dat deze instelling tot een betere vervolging en bestraffing zou leiden, 
de praktijk leerde dat de meerderheid v
hetzij na plaatsing wanneer onvoldoende onderscheidingsvermogen werd vastgesteld, in dezelfde 
verbeterhuizen als veroordeelde volwassenen terechtkwamen.

1.3 Code pénal van 

59. Het Strafwetboek 
kracht is73 en geenszins op drastische wijze breekt met de principes en structuren van de voorgaa
de Franse codes. Deze waren op hun beurt het product van enerzijds
zijds de invloed die Napoleon uitoefende. De code is gestoeld op de leer van het klassieke stra
recht en gaat dus uit van de ‘vrije mens’ die ervoor kan kiezen al dan niet over te gaan tot het pl
gen van misdrijven. De beginsel
betekenen zowel de basis als de begrenzing van de bestraffing. Waar de (voorgaande) Napol
ontische code werd geacht een regime van zwaardere bestraffing tot stand te brengen, bestaat de 
omgekeerde beweging in 1867. Deze strafverzachting komt op tal van vlakken tot uiting, vooreerst 
wordt aan tal van misdrijven voortaan een zachtere straf verbonden, ook de strafbare poging en 
recidive worden minder zwaar bestraft. Tot slot verdwijnen een aant
onder andere de deportatie, uit de strafwet. 

                                        

68 K. HANSON, Kinderrechten en strafrechtelijke verantwoordelijkheid:
sis Rechten UGent, 2003, 144.
69 J. CHRISTIAENS, De geboorte van de jeugddelinquent (Belgie 1830
70 Loi du 28 février 1832 portant des modifications au code pénal
71 Loi du 15 mai 1849 sur les cours d’assises
72 K. HANSON, Kinderrechten en strafrechtelijke 
sis Rechten UGent, 2003, 146.
73 Uiteraard in sterk gewijzigde vorm.
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minder streng zouden zijn dan deze in het wetboek van 1791, het verstrengde regime dat werd 
gevestigd in 1810 kende aldus een uitzondering in de bestraffing van jongeren tot 16 jaar.

Nog steeds ontbreekt een afwijkende delictomschrijving toepasselijk op personen tot 16 

Procedure en strafuitvoering 

het eerst zal ook aan de rechtspleging worden gesleuteld, nog niet in de code van 
1810, maar wel in de daaropvolgende periode, die wordt gekenmerkt door het 19
maat van strafverzachting en de samenhangende correctionaliseringstendens.
tot 16 jaar die werd verdacht van het plegen van een misdaad voortaan voor de correctionele 
rechtbank verschijnen en werd hij niet langer a priori naar het hof van assisen verwezen, wat in 
1810 nog wel het geval was. Met de wet van 28 februari 183270 werd deze evolutie belichaamd, 
zodat personen onder de 16 jaar niet voor het hof van assisen maar voor de correctionele rech
bank verschijnen met uitzondering van de misdrijven die worden bestraft met de doodstraf, leven
lange dwangarbeid of deportatie. Een volgende stap werd gezet in 1849 met de wet betreffende 

die stelde dat de voormelde jongeren door de raadkamer voor elke mi
daad zonder uitzondering, bij gemotiveerde en unaniem genomen beslissing naar de correctionele 

konden worden verwezen. 

Tot slot groeide ook het besef dat aangaande de strafuitvoering wijzigingen zich opdro
gen, opnieuw kwamen deze wijzigingen er nog niet in 1810 maar pas in de loop van de 19
Het ‘besmettingsgevaar’ uitgaande van volwassen medegedetineerden leidde in 1832 tot de o
richting van de eerste afgescheiden kwartieren voor jongeren binnen de Sint
de omgeving van Antwerpen.72 Op de eerste geheel aparte jeugdgevangenis is het wachten tot 
1844, deze werd geconstrueerd in Saint Hubert. Inspecteur-generaal van het gevangeniswezen 
Ducpétiaux geloofde dat deze instelling tot een betere vervolging en bestraffing zou leiden, 
de praktijk leerde dat de meerderheid van de jongeren, hetzij ten gevolge van een veroordeling, 
hetzij na plaatsing wanneer onvoldoende onderscheidingsvermogen werd vastgesteld, in dezelfde 
verbeterhuizen als veroordeelde volwassenen terechtkwamen. 

van 1867 

 van 1867 is het eerste Belgische Strafwetboek
en geenszins op drastische wijze breekt met de principes en structuren van de voorgaa

de Franse codes. Deze waren op hun beurt het product van enerzijds de Franse Revolutie en ande
zijds de invloed die Napoleon uitoefende. De code is gestoeld op de leer van het klassieke stra
recht en gaat dus uit van de ‘vrije mens’ die ervoor kan kiezen al dan niet over te gaan tot het pl
gen van misdrijven. De beginselen van schuld en legaliteit vormen de hoekstenen van dit bestel en 
betekenen zowel de basis als de begrenzing van de bestraffing. Waar de (voorgaande) Napol
ontische code werd geacht een regime van zwaardere bestraffing tot stand te brengen, bestaat de 

ekeerde beweging in 1867. Deze strafverzachting komt op tal van vlakken tot uiting, vooreerst 
wordt aan tal van misdrijven voortaan een zachtere straf verbonden, ook de strafbare poging en 
recidive worden minder zwaar bestraft. Tot slot verdwijnen een aantal van de zwaarste straffen, 
onder andere de deportatie, uit de strafwet.  

                                                 

Kinderrechten en strafrechtelijke verantwoordelijkheid: een kritische analyse
sis Rechten UGent, 2003, 144. 

e van de jeugddelinquent (Belgie 1830-1930), Brussel, VUBPress, 1999, 189.
Loi du 28 février 1832 portant des modifications au code pénal 
Loi du 15 mai 1849 sur les cours d’assises 

Kinderrechten en strafrechtelijke verantwoordelijkheid: een kritische analyse
sis Rechten UGent, 2003, 146. 
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minder streng zouden zijn dan deze in het wetboek van 1791, het verstrengde regime dat werd 
en uitzondering in de bestraffing van jongeren tot 16 jaar.68 

toepasselijk op personen tot 16 

worden gesleuteld, nog niet in de code van 
1810, maar wel in de daaropvolgende periode, die wordt gekenmerkt door het 19e eeuwse kli-
maat van strafverzachting en de samenhangende correctionaliseringstendens.69 Zo kon de jongere 
tot 16 jaar die werd verdacht van het plegen van een misdaad voortaan voor de correctionele 
rechtbank verschijnen en werd hij niet langer a priori naar het hof van assisen verwezen, wat in 

werd deze evolutie belichaamd, 
zodat personen onder de 16 jaar niet voor het hof van assisen maar voor de correctionele recht-
bank verschijnen met uitzondering van de misdrijven die worden bestraft met de doodstraf, levens-

Een volgende stap werd gezet in 1849 met de wet betreffende 
die stelde dat de voormelde jongeren door de raadkamer voor elke mis-

daad zonder uitzondering, bij gemotiveerde en unaniem genomen beslissing naar de correctionele 

wijzigingen zich opdron-
gen, opnieuw kwamen deze wijzigingen er nog niet in 1810 maar pas in de loop van de 19e eeuw. 
Het ‘besmettingsgevaar’ uitgaande van volwassen medegedetineerden leidde in 1832 tot de op-

de Sint-Bernardgevangenis in 
vangenis is het wachten tot 

generaal van het gevangeniswezen 
Ducpétiaux geloofde dat deze instelling tot een betere vervolging en bestraffing zou leiden, maar 

an de jongeren, hetzij ten gevolge van een veroordeling, 
hetzij na plaatsing wanneer onvoldoende onderscheidingsvermogen werd vastgesteld, in dezelfde 

Strafwetboek, dat tot op heden van 
en geenszins op drastische wijze breekt met de principes en structuren van de voorgaan-

de Franse Revolutie en ander-
zijds de invloed die Napoleon uitoefende. De code is gestoeld op de leer van het klassieke straf-
recht en gaat dus uit van de ‘vrije mens’ die ervoor kan kiezen al dan niet over te gaan tot het ple-

en van schuld en legaliteit vormen de hoekstenen van dit bestel en 
betekenen zowel de basis als de begrenzing van de bestraffing. Waar de (voorgaande) Napole-
ontische code werd geacht een regime van zwaardere bestraffing tot stand te brengen, bestaat de 

ekeerde beweging in 1867. Deze strafverzachting komt op tal van vlakken tot uiting, vooreerst 
wordt aan tal van misdrijven voortaan een zachtere straf verbonden, ook de strafbare poging en 

al van de zwaarste straffen, 

een kritische analyse, onuitg. doctoraatsthe-

, Brussel, VUBPress, 1999, 189. 

een kritische analyse, onuitg. doctoraatsthe-
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60.  Voor de afwijkende bestraffing van jongeren zijn een vijftal artikelen
kennen een vrijwel identieke opbouw als de toepasselijke 
ken. Inhoudelijk valt evenmin veel nieuws te vermelden, het hoeft niet te verwonderen dat vooreerst 
wat de delictsomschrijvingen 

De wetboeken van 1791 en 1810 deden dit evenmin, zoals het hen ook ontbrak aan een minimu
leeftijd waaronder kinderen niet kunnen worden vervolgd. De rechters moeten nog steeds, binnen 
de vastgelegde structuur van het 
met onderscheidingsvermogen. 

1° Schuld en verantwoordelijkheid

61. In de fase van toemeting van de verantwoordelijkheid is veel “van hetzelfde” te herkennen 
ten opzichte van 1791 en 1810. 

62. Reeds bij de bespreking van de Code pénal van 1810 werd de discussie omtrent de invu
ling van de notie onderscheidingsvermogen ter sprake gebracht, in de nasleep van het Belgische 
Strafwetboek grijpt men terug naar deze ge
ten worden in rekening gebracht bij het vaststellen van de verantwoordelijkheid van kinderen en 
jongeren tot 16 jaar. Het blijft met andere woorden mogelijk dat voor eenzelfde persoon anders 
kan worden geantwoord op de vraag of deze beschikt over het vermogen te onderscheiden wa
neer het gaat om verschillende misdrijven. Daarnaast krijgen we de bevestiging van het vorige r
gime doordat kinderen tot 16 jaar worden vermoed te hebben gehandeld zonder ondersc
vermogen en dient de vervolgende partij het tegenovergestelde aan te tonen.

63. De ondertussen welgekende vraag naar het onderscheidingsvermogen ligt vervat in artikel 
72 en wordt verplicht gesteld op straffe van nie
gevestigde procedure blijft dus bestaan; alvorens een straf kan worden opgelegd moet eerst de 
schuldvraag op positieve wijze worden beantwoord en dient vervolgens te worden beslist dat bij 
het plegen van het misdrijf werd gehandeld met onderscheidingsvermogen. Aan de schuldig ve
klaarde dader, die nog geen 17 jaar is maar, die handelde met onderscheidingsvermogen wordt 
een straf opgelegd die weliswaar lager is dan voor volwassen daders. De modaliteiten van 
straftoemeting komen infra aan bod. Wat de gerechtskosten en eventuele schadevergoeding voor 
de slachtoffers betreft; deze worden eveneens opgelegd aan de veroordeelde.
van onderscheidingsvermogen dringt de vrijspraak zich op, er is s
verschoningsgrond, maar zoals in voorgaande regimes leidt die niet noodzakelijk tot het einde van 
de zaak. Waar in 1791 en 1810 de beslissing om de jonge dader alsnog te plaatsen (in plaats 
van hem terug te geven aan de oud
van de ‘ter beschikking stelling van de regering’, zij wordt wel nog door de rechter uitgesproken, 
maar de plaatsing (en de beëindiging ervan) is de verantwoordelijkheid van de regering. Tegen d
TBR staat beroep open, het gaat bovendien om een maatregel, geen straf.
plaatsing wordt de dader ondergebracht in een hervormings
duurt maximaal tot de jongere de volle leeftijd van 21 jaar bereikt, op
beschikking stelling van rechtswege op te gelden. Omtrent de rechtsmacht van de rechter is enige 
twijfel aanwezig in de doctrine; Nypels ziet als enige alternatieven de teruggave aan de ouders en 
de TBR.79 Volgens Haus dient pas i

                                        

74 Artikel 72-77. 
75 J.-J. HAUS, Principes généraux du droit pénal belge
76 Luik 24 oktober 1893, Pas.
77 J.-J. Haus, Principes généraux du droit pénal belge
78  J.-S.-G. NYPELS, Le code pénal belge interprété principalement au point de vue de la pratique
Bruylandt, 1896, 236. 
79  J.-S.-G. NYPELS, Le code pénal belge interprété principalement au point de vue de la pratique
Bruylandt, 1896, 236. 
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Voor de afwijkende bestraffing van jongeren zijn een vijftal artikelen
kennen een vrijwel identieke opbouw als de toepasselijke artikelen uit de vorige (Franse) wetbo
ken. Inhoudelijk valt evenmin veel nieuws te vermelden, het hoeft niet te verwonderen dat vooreerst 

delictsomschrijvingen betreft, nog steeds niet is voorzien in afzonderlijke strafbaarstellingen. 
van 1791 en 1810 deden dit evenmin, zoals het hen ook ontbrak aan een minimu

leeftijd waaronder kinderen niet kunnen worden vervolgd. De rechters moeten nog steeds, binnen 
de vastgelegde structuur van het Strafwetboek, voor elk kind afzonderlijk bepalen of
met onderscheidingsvermogen.  

Schuld en verantwoordelijkheid 

In de fase van toemeting van de verantwoordelijkheid is veel “van hetzelfde” te herkennen 
ten opzichte van 1791 en 1810.  

Reeds bij de bespreking van de Code pénal van 1810 werd de discussie omtrent de invu
ling van de notie onderscheidingsvermogen ter sprake gebracht, in de nasleep van het Belgische 

grijpt men terug naar deze geneste interpretatie. De feitelijke omstandigheden mo
ten worden in rekening gebracht bij het vaststellen van de verantwoordelijkheid van kinderen en 
jongeren tot 16 jaar. Het blijft met andere woorden mogelijk dat voor eenzelfde persoon anders 

eantwoord op de vraag of deze beschikt over het vermogen te onderscheiden wa
neer het gaat om verschillende misdrijven. Daarnaast krijgen we de bevestiging van het vorige r
gime doordat kinderen tot 16 jaar worden vermoed te hebben gehandeld zonder ondersc
vermogen en dient de vervolgende partij het tegenovergestelde aan te tonen.

De ondertussen welgekende vraag naar het onderscheidingsvermogen ligt vervat in artikel 
72 en wordt verplicht gesteld op straffe van nietigheid, zij is een substantiële vormvereiste.
gevestigde procedure blijft dus bestaan; alvorens een straf kan worden opgelegd moet eerst de 
schuldvraag op positieve wijze worden beantwoord en dient vervolgens te worden beslist dat bij 

et misdrijf werd gehandeld met onderscheidingsvermogen. Aan de schuldig ve
klaarde dader, die nog geen 17 jaar is maar, die handelde met onderscheidingsvermogen wordt 
een straf opgelegd die weliswaar lager is dan voor volwassen daders. De modaliteiten van 
straftoemeting komen infra aan bod. Wat de gerechtskosten en eventuele schadevergoeding voor 
de slachtoffers betreft; deze worden eveneens opgelegd aan de veroordeelde.
van onderscheidingsvermogen dringt de vrijspraak zich op, er is sprake van een schulduitsluitende 
verschoningsgrond, maar zoals in voorgaande regimes leidt die niet noodzakelijk tot het einde van 
de zaak. Waar in 1791 en 1810 de beslissing om de jonge dader alsnog te plaatsen (in plaats 
van hem terug te geven aan de ouders) bij de rechter werd gelegd, ontstaat in 1867 de praktijk 
van de ‘ter beschikking stelling van de regering’, zij wordt wel nog door de rechter uitgesproken, 
maar de plaatsing (en de beëindiging ervan) is de verantwoordelijkheid van de regering. Tegen d
TBR staat beroep open, het gaat bovendien om een maatregel, geen straf.
plaatsing wordt de dader ondergebracht in een hervormings- of weldadigheidsinstelling. De TBR 
duurt maximaal tot de jongere de volle leeftijd van 21 jaar bereikt, op dat ogenblik houdt de ter 
beschikking stelling van rechtswege op te gelden. Omtrent de rechtsmacht van de rechter is enige 
twijfel aanwezig in de doctrine; Nypels ziet als enige alternatieven de teruggave aan de ouders en 

Volgens Haus dient pas in laatste instantie te worden geopteerd voor de TBR, de rechter 
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Voor de afwijkende bestraffing van jongeren zijn een vijftal artikelen74 van belang, deze 
artikelen uit de vorige (Franse) wetboe-

ken. Inhoudelijk valt evenmin veel nieuws te vermelden, het hoeft niet te verwonderen dat vooreerst 
betreft, nog steeds niet is voorzien in afzonderlijke strafbaarstellingen. 

van 1791 en 1810 deden dit evenmin, zoals het hen ook ontbrak aan een minimum-
leeftijd waaronder kinderen niet kunnen worden vervolgd. De rechters moeten nog steeds, binnen 

, voor elk kind afzonderlijk bepalen of het handelde 

In de fase van toemeting van de verantwoordelijkheid is veel “van hetzelfde” te herkennen 

Reeds bij de bespreking van de Code pénal van 1810 werd de discussie omtrent de invul-
ling van de notie onderscheidingsvermogen ter sprake gebracht, in de nasleep van het Belgische 

neste interpretatie. De feitelijke omstandigheden moe-
ten worden in rekening gebracht bij het vaststellen van de verantwoordelijkheid van kinderen en 
jongeren tot 16 jaar. Het blijft met andere woorden mogelijk dat voor eenzelfde persoon anders 

eantwoord op de vraag of deze beschikt over het vermogen te onderscheiden wan-
neer het gaat om verschillende misdrijven. Daarnaast krijgen we de bevestiging van het vorige re-
gime doordat kinderen tot 16 jaar worden vermoed te hebben gehandeld zonder onderscheidings-
vermogen en dient de vervolgende partij het tegenovergestelde aan te tonen.75  

De ondertussen welgekende vraag naar het onderscheidingsvermogen ligt vervat in artikel 
tigheid, zij is een substantiële vormvereiste.76 De 

gevestigde procedure blijft dus bestaan; alvorens een straf kan worden opgelegd moet eerst de 
schuldvraag op positieve wijze worden beantwoord en dient vervolgens te worden beslist dat bij 

et misdrijf werd gehandeld met onderscheidingsvermogen. Aan de schuldig ver-
klaarde dader, die nog geen 17 jaar is maar, die handelde met onderscheidingsvermogen wordt 
een straf opgelegd die weliswaar lager is dan voor volwassen daders. De modaliteiten van deze 
straftoemeting komen infra aan bod. Wat de gerechtskosten en eventuele schadevergoeding voor 
de slachtoffers betreft; deze worden eveneens opgelegd aan de veroordeelde.77 Bij afwezigheid 

prake van een schulduitsluitende 
verschoningsgrond, maar zoals in voorgaande regimes leidt die niet noodzakelijk tot het einde van 
de zaak. Waar in 1791 en 1810 de beslissing om de jonge dader alsnog te plaatsen (in plaats 

ers) bij de rechter werd gelegd, ontstaat in 1867 de praktijk 
van de ‘ter beschikking stelling van de regering’, zij wordt wel nog door de rechter uitgesproken, 
maar de plaatsing (en de beëindiging ervan) is de verantwoordelijkheid van de regering. Tegen de 
TBR staat beroep open, het gaat bovendien om een maatregel, geen straf. 78 Ten gevolge de 

of weldadigheidsinstelling. De TBR 
dat ogenblik houdt de ter 

beschikking stelling van rechtswege op te gelden. Omtrent de rechtsmacht van de rechter is enige 
twijfel aanwezig in de doctrine; Nypels ziet als enige alternatieven de teruggave aan de ouders en 

n laatste instantie te worden geopteerd voor de TBR, de rechter 

, Gent, Librairie générale de Ad. Hoste, 1874, 476. 

, Gent, Librairie générale de Ad. Hoste, 1874, 484-485. 
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kan immers ook beslissen om 
den zoals vrienden, caritatieve personen of leerscholen.
gerechtskosten – maar ook recidive 
pensatie te bekomen van de jongere evenmin als denkbaar is dat de kosten bij hem worden g
legd. Bij latere inbreuken kan ook niet worden ingeroepen dat de perso
stelling is herhaaldelijk bevestigd door het Hof van Cassatie

64. De bijzondere waarborg blijft dus ook in 1867 behouden, men begrenst het strafrecht in 
een poging te vermijden dat kinderen die te jo
onderkennen worden veroordeeld. Dit is een uitloper van de klassieke invulling die we reeds zagen 
bij Boitard; waar voor volwassenen het schuldbegrip zowel willens als wetens handelen omvat, mo
ten deze elementen voor jongeren in twee afgescheiden vragen worden geëvalueerd. Pas wanneer 
de minderjarige, jonger dan 16 jaar, effectief de wil had om te handelen en zich bovendien bewust 
was van de draagwijdte van zijn handelingen kan hem of haar effectief een 
legd. 82 In de loop van de 19
op het vraagstuk van het onderscheidingsvermogen, men evolueert namelijk naar een utilitaristische 
kijk die in de laatste decennia toenemen
streerd aan de hand van een omzendbrief van Minister Le Jeune de dato 30 november 1892
waarin de vulgariserende werking van de gevangenis doet besluiten tot het afwijzen van korte 
gevangenisstraffen. De rechter moet volgens die circulaire bijgevolg nagaan welke beslissing het 
meest aangewezen is in respons op het (criminele) gedrag van de betrokkene die voor hem ve
schijnt. Indien het aangeraden is de jonger
brengen bij een patronagecomité of ter beschikking van de regering te stellen, moet hij negatief 
antwoorden op de vraag van het onderscheidingsvermogen. Is het opleggen van een straf echter 
beter, dan doet hij het tegengestelde. Het mechanisme van
mogen wordt met andere wo
te bepalen wanneer uitsluitsel bestaat over het vermogen te onderscheiden. De utilitaristische invu
ling daarentegen leidt ertoe dat de rechter a priori inschat welke reactie te verkiezen valt en op 
basis daarvan de vraag naar het onderscheidingsvermogen beantwoordt. De rechtswaarborg uit 
de klassieke ideologie die moet beletten dat jongeren een veroordeling oplopen, ondanks h
voldoende begrip van goed en kwaad, wordt door deze utilitaristische zienswijze op zodanig wijze 
uitgerekt dat zij eveneens is bedoeld om te vermijden dat kinderen en jongeren tot aan hun 18
verjaardag, onnodig worden blootgesteld aan de besmettende 
(levenslange) criminele carrière in de hand werkt. De juiste benadering van de (noden van de) d
der krijgt aldus voorrang op de ernst van de misdrijven.
is gebaseerd op de gewen
onderscheid dat wordt gemaakt door het regime van het 
trair.85 Aangezien eenzelfde milieu als bron dient voor delinquente kinderen maar eveneens vo
bedelende, zwervende en verwaarloosde jongeren is het een foute handelswijze om deze te gaan 
categoriseren. In tegenstelling tot de klassieke opvatting, die haar grond vindt in de juridische co
structie van het wetens en willens handelen in het schuldbe
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kan immers ook beslissen om - met toestemming van de ouders – hun kind onder te brengen bij de
den zoals vrienden, caritatieve personen of leerscholen.80 De gevolgen voor schadevergoeding en 

maar ook recidive – zijn niet te onderschatten, het is geenszins mogelijk een co
pensatie te bekomen van de jongere evenmin als denkbaar is dat de kosten bij hem worden g
legd. Bij latere inbreuken kan ook niet worden ingeroepen dat de persoon is gerecidiveerd. Deze 
stelling is herhaaldelijk bevestigd door het Hof van Cassatie81 

De bijzondere waarborg blijft dus ook in 1867 behouden, men begrenst het strafrecht in 
een poging te vermijden dat kinderen die te jong zijn om de differentiatie tussen goed en kwaad te 
onderkennen worden veroordeeld. Dit is een uitloper van de klassieke invulling die we reeds zagen 
bij Boitard; waar voor volwassenen het schuldbegrip zowel willens als wetens handelen omvat, mo

elementen voor jongeren in twee afgescheiden vragen worden geëvalueerd. Pas wanneer 
de minderjarige, jonger dan 16 jaar, effectief de wil had om te handelen en zich bovendien bewust 
was van de draagwijdte van zijn handelingen kan hem of haar effectief een 

In de loop van de 19e eeuw ontwikkelt zich naast deze klassieke zienswijze een nieuwe visie 
op het vraagstuk van het onderscheidingsvermogen, men evolueert namelijk naar een utilitaristische 
kijk die in de laatste decennia toenemende aandacht zou krijgen. Het belang kan worden geïll
streerd aan de hand van een omzendbrief van Minister Le Jeune de dato 30 november 1892
waarin de vulgariserende werking van de gevangenis doet besluiten tot het afwijzen van korte 

rechter moet volgens die circulaire bijgevolg nagaan welke beslissing het 
meest aangewezen is in respons op het (criminele) gedrag van de betrokkene die voor hem ve
schijnt. Indien het aangeraden is de jongere binnen zijn gezinsomgeving te 
brengen bij een patronagecomité of ter beschikking van de regering te stellen, moet hij negatief 
antwoorden op de vraag van het onderscheidingsvermogen. Is het opleggen van een straf echter 
beter, dan doet hij het tegengestelde. Het mechanisme van de peiling naar het onderscheidingsve
mogen wordt met andere woorden eenvoudigweg omgedraaid; in de klassieke visie is de straf pas 
te bepalen wanneer uitsluitsel bestaat over het vermogen te onderscheiden. De utilitaristische invu

ertoe dat de rechter a priori inschat welke reactie te verkiezen valt en op 
basis daarvan de vraag naar het onderscheidingsvermogen beantwoordt. De rechtswaarborg uit 
de klassieke ideologie die moet beletten dat jongeren een veroordeling oplopen, ondanks h
voldoende begrip van goed en kwaad, wordt door deze utilitaristische zienswijze op zodanig wijze 
uitgerekt dat zij eveneens is bedoeld om te vermijden dat kinderen en jongeren tot aan hun 18
verjaardag, onnodig worden blootgesteld aan de besmettende werking van de gevangenis die een 
(levenslange) criminele carrière in de hand werkt. De juiste benadering van de (noden van de) d
der krijgt aldus voorrang op de ernst van de misdrijven.84 Dit is de aanzet tot een stelsel dat geheel 
is gebaseerd op de gewenstheid van de reactie, zoals door Adolphe Prins aangereikt; hij vindt het 
onderscheid dat wordt gemaakt door het regime van het Strafwetboek van 1867 simpelweg arb

Aangezien eenzelfde milieu als bron dient voor delinquente kinderen maar eveneens vo
en verwaarloosde jongeren is het een foute handelswijze om deze te gaan 

categoriseren. In tegenstelling tot de klassieke opvatting, die haar grond vindt in de juridische co
structie van het wetens en willens handelen in het schuldbegrip deel uitmaakt van het algemeen 
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hun kind onder te brengen bij der-
De gevolgen voor schadevergoeding en 

zijn niet te onderschatten, het is geenszins mogelijk een com-
pensatie te bekomen van de jongere evenmin als denkbaar is dat de kosten bij hem worden ge-

on is gerecidiveerd. Deze 

De bijzondere waarborg blijft dus ook in 1867 behouden, men begrenst het strafrecht in 
ng zijn om de differentiatie tussen goed en kwaad te 

onderkennen worden veroordeeld. Dit is een uitloper van de klassieke invulling die we reeds zagen 
bij Boitard; waar voor volwassenen het schuldbegrip zowel willens als wetens handelen omvat, moe-

elementen voor jongeren in twee afgescheiden vragen worden geëvalueerd. Pas wanneer 
de minderjarige, jonger dan 16 jaar, effectief de wil had om te handelen en zich bovendien bewust 
was van de draagwijdte van zijn handelingen kan hem of haar effectief een straf worden opge-

eeuw ontwikkelt zich naast deze klassieke zienswijze een nieuwe visie 
op het vraagstuk van het onderscheidingsvermogen, men evolueert namelijk naar een utilitaristische 

de aandacht zou krijgen. Het belang kan worden geïllu-
streerd aan de hand van een omzendbrief van Minister Le Jeune de dato 30 november 189283 
waarin de vulgariserende werking van de gevangenis doet besluiten tot het afwijzen van korte 

rechter moet volgens die circulaire bijgevolg nagaan welke beslissing het 
meest aangewezen is in respons op het (criminele) gedrag van de betrokkene die voor hem ver-

 laten, dan wel onder te 
brengen bij een patronagecomité of ter beschikking van de regering te stellen, moet hij negatief 
antwoorden op de vraag van het onderscheidingsvermogen. Is het opleggen van een straf echter 

de peiling naar het onderscheidingsver-
rden eenvoudigweg omgedraaid; in de klassieke visie is de straf pas 

te bepalen wanneer uitsluitsel bestaat over het vermogen te onderscheiden. De utilitaristische invul-
ertoe dat de rechter a priori inschat welke reactie te verkiezen valt en op 

basis daarvan de vraag naar het onderscheidingsvermogen beantwoordt. De rechtswaarborg uit 
de klassieke ideologie die moet beletten dat jongeren een veroordeling oplopen, ondanks het on-
voldoende begrip van goed en kwaad, wordt door deze utilitaristische zienswijze op zodanig wijze 
uitgerekt dat zij eveneens is bedoeld om te vermijden dat kinderen en jongeren tot aan hun 18e 

werking van de gevangenis die een 
(levenslange) criminele carrière in de hand werkt. De juiste benadering van de (noden van de) da-

Dit is de aanzet tot een stelsel dat geheel 
stheid van de reactie, zoals door Adolphe Prins aangereikt; hij vindt het 

van 1867 simpelweg arbi-
Aangezien eenzelfde milieu als bron dient voor delinquente kinderen maar eveneens voor 

en verwaarloosde jongeren is het een foute handelswijze om deze te gaan 
categoriseren. In tegenstelling tot de klassieke opvatting, die haar grond vindt in de juridische con-

grip deel uitmaakt van het algemeen 
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een kritische analyse, onuitg. doctoraatsthe-
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strafrecht lijkt de utilitaristische visie slechts gestoeld op opportuniteitsredenen.
de Kinderbeschermingswet
rechtspraak komen beide aan bod. 

2° Misdrijven

65. Op het vlak van de delictsomschrijving kunnen we kort zijn; 
ten aanzien van minderjarigen als meerderjarigen geheel gelijk. 

66. Bij de straftoemeting

ningsgrond van de leeftijd voor jongeren tot 16 jaar die schuldig worden verklaard en bovendien 
hebben gehandeld met onderscheidingsve
overeenstemming met de artikelen 73 en 74, die respectievelijk gelden voor misdaden en wanb
drijven. Voor de eerste categorie leidt deze verlaging tot gevangenisstraffen die in getrapte orde 
gaan van tien tot twintig jaar, vijf tot tien jaar en één tot vijf jaar, afhankelijk van de zwaarte van 
de straf die is voorzien ten aanzien van volwassenen.
eerste artikel 73, uitgesloten voor personen tot 16 jaar, maar ten g
kel 77 wordt deze uitsluiting uitgebreid met de jongeren tot 18 jaar.
voor 20 jaar als grens werd in de Senaat wel afgewezen.
dergelijke jongeren, wordt daarenboven 
van de straf voorzien voor personen die de leeftijdsgrens wel overschreden. Naast deze strafve
minderende verschoningsgrond die verplicht wordt toegepast, is de leeftijd ook een strafverzac
tende verschoningsgrond voor jongeren tussen 16 en 21, hij laat voor de rechter de mogelijkheid 
open om (facultatief) rekening te houden met de (jonge) leeftijd van de dader.

3° Procedure

67. Bij de bespreking van de 
inzake de rechtspleging in gang werd gezet en de eerste wijzigingen die hieromtrent tot stand k
men in de loop van de negentiende
komt in 1867 de wet inzake de verzachtende omstandigheden
minderjarigen jonger dan zestien
In de decennia voor en na
pleging voor jongeren, deze komt aan bod in een aantal circulaires en getuigt van de vrees voor 
‘besmetting’ door contact met volwassen delinquenten tijdens de zittingen. In een eerste circulaire 
die dateert van 30 november 1892 heeft toenma
rechtstreekse dagvaarding van jongeren, deze moet evenals de persoonlijke verschijning ter t
rechtzitting zo veel mogelijk worden vermeden.
Léon De Lantsheere moedigt in zijn circulaires 5 en 6 maart 1909 
voorbeeld van de Brusselse correctionele rechtbank, speciale zittingen te organiseren waarop de 
vervolgingen van min 16-
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strafrecht lijkt de utilitaristische visie slechts gestoeld op opportuniteitsredenen.
Kinderbeschermingswet van 1912 zullen beide ideologieën hun aanhangers kennen, ook in de 

aan bod.  

Misdrijven en straffen 

Op het vlak van de delictsomschrijving kunnen we kort zijn; de strafbaarstellingen zijn zowel 
ten aanzien van minderjarigen als meerderjarigen geheel gelijk.  

straftoemeting is nog steeds rekening te houden met de strafverminderende versch
ningsgrond van de leeftijd voor jongeren tot 16 jaar die schuldig worden verklaard en bovendien 
hebben gehandeld met onderscheidingsvermogen. Deze strafvermindering wordt toegepast in 
overeenstemming met de artikelen 73 en 74, die respectievelijk gelden voor misdaden en wanb
drijven. Voor de eerste categorie leidt deze verlaging tot gevangenisstraffen die in getrapte orde 

ot twintig jaar, vijf tot tien jaar en één tot vijf jaar, afhankelijk van de zwaarte van 
de straf die is voorzien ten aanzien van volwassenen.87 De doodstraf is duidelijk, op grond van dat 
eerste artikel 73, uitgesloten voor personen tot 16 jaar, maar ten gevolge van een aanvullend art
kel 77 wordt deze uitsluiting uitgebreid met de jongeren tot 18 jaar.88 Een voorstel om te opteren 
voor 20 jaar als grens werd in de Senaat wel afgewezen.89 Aan wanbedrijven, gepleegd door 

jongeren, wordt daarenboven een straf verbonden die niet hoger mag zijn dan de helft 
van de straf voorzien voor personen die de leeftijdsgrens wel overschreden. Naast deze strafve
minderende verschoningsgrond die verplicht wordt toegepast, is de leeftijd ook een strafverzac

schoningsgrond voor jongeren tussen 16 en 21, hij laat voor de rechter de mogelijkheid 
open om (facultatief) rekening te houden met de (jonge) leeftijd van de dader.

Procedure en strafuitvoering 

Bij de bespreking van de Code pénal van 1810 werd reeds gewezen op de beweging die 
in gang werd gezet en de eerste wijzigingen die hieromtrent tot stand k
negentiende eeuw, ik herinner aan de wetten van 1832 en 1849.

de wet inzake de verzachtende omstandigheden92 bovenop die tot gevolg heeft dat 
zestien slechts zelden voor het Hof van assisen moeten verschijnen.

In de decennia voor en na de eeuwwisseling groeit de belangstelling voor een cat
pleging voor jongeren, deze komt aan bod in een aantal circulaires en getuigt van de vrees voor 
‘besmetting’ door contact met volwassen delinquenten tijdens de zittingen. In een eerste circulaire 
die dateert van 30 november 1892 heeft toenmalig minister Le Jeune bijzondere aandacht voor de 
rechtstreekse dagvaarding van jongeren, deze moet evenals de persoonlijke verschijning ter t
rechtzitting zo veel mogelijk worden vermeden.  
Léon De Lantsheere moedigt in zijn circulaires 5 en 6 maart 1909 de rechtbanken aan om, naar het 
voorbeeld van de Brusselse correctionele rechtbank, speciale zittingen te organiseren waarop de 

-jarigen worden behandeld. In de veronderstelling dat niet steeds vo
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levenslange opsluiting, vervolgens tijdelijke dwangarbeid of buitengewone detentie en ten derde de afzo

detentie. 
Deze leeftijd moet overeenkomstig artikel 77 worden nagegaan op het ogenblik van de feiten.
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S. VANDROMME, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht in hoofdli

nen, Antwerpen, Maklu, 1999, 240-242. 
Loi du 28 février 1832 portant des modifications au code pénal en Loi du 15 mai 1849 sur les cours 

Het aannemen van verzachtende omstandigheden is echter geen verplichting voor de rechter, zodat de 
deze slechts facultatief rekening houdt met de leeftijdsgrens van 16 jaar. 

Principes généraux du droit pénal belge, Gent, Librairie générale de Ad. 
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strafrecht lijkt de utilitaristische visie slechts gestoeld op opportuniteitsredenen.86 In de periode tot 
van 1912 zullen beide ideologieën hun aanhangers kennen, ook in de 

de strafbaarstellingen zijn zowel 

is nog steeds rekening te houden met de strafverminderende verscho-
ningsgrond van de leeftijd voor jongeren tot 16 jaar die schuldig worden verklaard en bovendien 

rmogen. Deze strafvermindering wordt toegepast in 
overeenstemming met de artikelen 73 en 74, die respectievelijk gelden voor misdaden en wanbe-
drijven. Voor de eerste categorie leidt deze verlaging tot gevangenisstraffen die in getrapte orde 

ot twintig jaar, vijf tot tien jaar en één tot vijf jaar, afhankelijk van de zwaarte van 
De doodstraf is duidelijk, op grond van dat 

evolge van een aanvullend arti-
Een voorstel om te opteren 

Aan wanbedrijven, gepleegd door 
den die niet hoger mag zijn dan de helft 

van de straf voorzien voor personen die de leeftijdsgrens wel overschreden. Naast deze strafver-
minderende verschoningsgrond die verplicht wordt toegepast, is de leeftijd ook een strafverzach-

schoningsgrond voor jongeren tussen 16 en 21, hij laat voor de rechter de mogelijkheid 
open om (facultatief) rekening te houden met de (jonge) leeftijd van de dader.90  

Code pénal van 1810 werd reeds gewezen op de beweging die 
in gang werd gezet en de eerste wijzigingen die hieromtrent tot stand ko-

eeuw, ik herinner aan de wetten van 1832 en 1849.91 Daar 
bovenop die tot gevolg heeft dat 

slechts zelden voor het Hof van assisen moeten verschijnen.93   
eeuwwisseling groeit de belangstelling voor een categoriale rechts-

pleging voor jongeren, deze komt aan bod in een aantal circulaires en getuigt van de vrees voor 
‘besmetting’ door contact met volwassen delinquenten tijdens de zittingen. In een eerste circulaire 

lig minister Le Jeune bijzondere aandacht voor de 
rechtstreekse dagvaarding van jongeren, deze moet evenals de persoonlijke verschijning ter te-

de rechtbanken aan om, naar het 
voorbeeld van de Brusselse correctionele rechtbank, speciale zittingen te organiseren waarop de 

jarigen worden behandeld. In de veronderstelling dat niet steeds vol-

een kritische analyse, onuitg. doctoraatsthe-

De overeenstemmende straffen voor volwassen zijn vooreerst de doodstraf, levenslange dwangarbeid of 
levenslange opsluiting, vervolgens tijdelijke dwangarbeid of buitengewone detentie en ten derde de afzon-

Deze leeftijd moet overeenkomstig artikel 77 worden nagegaan op het ogenblik van de feiten. 
, Gent, Librairie générale de Ad. Hoste, 1874, 485-486. 

Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht in hoofdlij-

Loi du 28 février 1832 portant des modifications au code pénal en Loi du 15 mai 1849 sur les cours 

ndigheden is echter geen verplichting voor de rechter, zodat de 

, Gent, Librairie générale de Ad. Hoste, 1874, 478. 
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doende zaken voorhanden zijn om een 
aan het begin of einde van de gewone zitting worden afgewikkeld. Uiteraard is hier nog geen 
sprake van een afzonderlijke (gespecialiseerde) rechter, het is en blijft de correctionele rechter d
vonnist, maar hij doet dit wel in afzonderlijke zitting.

68. Naast de ontwikkelingen in de richting van een categoriale 
van een meer gediversifieerde 
plooien. Na de constructie van de jeugdgevangenis in Saint Hubert worden gedetineerde jongeren 
vanaf 187194 ingedeeld in 

� tot 14 jaar,  
� 14 tot 16 jaar 
� 16 tot 18 jaar 
� 18 tot 21jaar 

Daarenboven dringt zich, voor
tioneel de indeling op naargelang 
Jongeren die wel degelijk met onderscheidingsvermogen handelden worden nogmaals 
naargelang de duur van de straf.
opvoeding van jongeren tot 16 jaar die handelden zonder onderscheidingsvermogen én voor wie 
de mogelijkheid tot heropvoeding nog niet is verloren gegaan. 
installatie in 1881 van een 
stelling van Saint-Hubert zal principieel worden gebruikt voor deze jongeren, net als een instelling 
in Namen. Weliswaar mag men ni
reguliere gevangenissen terecht

1.4 Wet voor de beteugeling van de landloperij en bedelarij van 

1° Schuld en verantwoordelijkheid

69. In de Strafwetboek
waarbij de afwijkende behandeling van jeugdige daders door middel van een bijzondere recht
waarborg tot uiting kwam. Voor kinderen en 
afwijkende bepalingen vallen moe
voor volwassenen dient te worden gesteld, maar zij moeten 
ten door de jongere zijn begaan met onderscheidingsvermogen
een toenemend aantal misdrijven van toepass
en misdaden waardoor echter 
artikelen 72 tot 77 op overtredingen gepleegd door kinderen tot 
vember 1891 brengt hieromtrent de nodige klaarheid, door een afzonderlijke regeling in het leven 
te roepen die de bepalingen van het 
artikel 25 vervolgd, maar hebben nooit tot gevolg dat een boete of gevangenisstraf wordt opg
legd. 

70. Het lot van de bijkomende vraag naar het onderscheidingsvermogen bij vervolgingen w
gens overtredingen bleef echter ook na de wet onduidelijk en de doctrine
Een arrest van het Hof van Cassatie, gewezen binnen het jaar nadat de wet is afgekondigd, 

                                        

94 K.B. 27 april 1871 
95 J. CHRISTIAENS, De geboorte van de jeugddelinquent (Belgie 1830
96 Er mag bovendien worden gewezen op de trend die lijkt te heersen binnen de magistratuur waarbij rec
ters meer vervolgen en langere straffen opleggen; 
97 Als 1 van de weinigen acht Prins de vraag naar het onderscheidingsvermogen irrelevant, de jonge leeftijd 
dient als rechtvaardigingsgrond naar zijn mening. (beter is te spreken van een
PRINS, Science pénal et droit positif, 
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doende zaken voorhanden zijn om een afzonderlijke zitting te vullen, kunnen dergelijke 
aan het begin of einde van de gewone zitting worden afgewikkeld. Uiteraard is hier nog geen 
sprake van een afzonderlijke (gespecialiseerde) rechter, het is en blijft de correctionele rechter d
vonnist, maar hij doet dit wel in afzonderlijke zitting. 

Naast de ontwikkelingen in de richting van een categoriale rechtspleging 
van een meer gediversifieerde strafuitvoering voor jongeren en volwassene

. Na de constructie van de jeugdgevangenis in Saint Hubert worden gedetineerde jongeren 
gedeeld in de volgende leeftijdscategorieën;  

zich, voor jongeren die de leeftijdsgrens van 16 jaar nog niet bereikten, 
naargelang de aan- dan wel afwezigheid van onderscheidingsvermogen.

Jongeren die wel degelijk met onderscheidingsvermogen handelden worden nogmaals 
naargelang de duur van de straf.95 De instellingen worden meer en meer aangewend voor de he
opvoeding van jongeren tot 16 jaar die handelden zonder onderscheidingsvermogen én voor wie 
de mogelijkheid tot heropvoeding nog niet is verloren gegaan. Gent geeft het voorbeeld met de 

van een apart gevangeniskwartier voor jongeren. Ook de eerder vermelde i
Hubert zal principieel worden gebruikt voor deze jongeren, net als een instelling 

in Namen. Weliswaar mag men niet vergeten dat de grootste groep kinderen en jongeren 
reguliere gevangenissen terechtkomt nadat hen een (korte) gevangenisstraf is opgelegd.

Wet voor de beteugeling van de landloperij en bedelarij van 

Schuld en verantwoordelijkheid 

Strafwetboeken van 1791, 1810 en 1867 is telkens opnieuw voorzien in een regime 
behandeling van jeugdige daders door middel van een bijzondere recht

waarborg tot uiting kwam. Voor kinderen en jongeren die binnen het toepassingsgebied van deze 
fwijkende bepalingen vallen moeten de strafrechters niet enkel de schuldvraag stellen die 

voor volwassenen dient te worden gesteld, maar zij moeten tevens nagaan of de vastgestelde fe
ere zijn begaan met onderscheidingsvermogen. Daarenboven is deze

misdrijven van toepassing gemaakt. In 1867 ging het om alle wanbedrijven 
echter de grootste onduidelijkheid ontstond over de toepasbaarh

artikelen 72 tot 77 op overtredingen gepleegd door kinderen tot zestien jaar.
hieromtrent de nodige klaarheid, door een afzonderlijke regeling in het leven 

te roepen die de bepalingen van het Strafwetboek aanvult. Overtredingen worden op grond van 
artikel 25 vervolgd, maar hebben nooit tot gevolg dat een boete of gevangenisstraf wordt opg

Het lot van de bijkomende vraag naar het onderscheidingsvermogen bij vervolgingen w
ens overtredingen bleef echter ook na de wet onduidelijk en de doctrine 

Een arrest van het Hof van Cassatie, gewezen binnen het jaar nadat de wet is afgekondigd, 

                                                 

De geboorte van de jeugddelinquent (Belgie 1830-1930), Brussel, VUBPress, 1999, 180.
Er mag bovendien worden gewezen op de trend die lijkt te heersen binnen de magistratuur waarbij rec

ters meer vervolgen en langere straffen opleggen; DUPONT-BOUCHAT, 137. 
Als 1 van de weinigen acht Prins de vraag naar het onderscheidingsvermogen irrelevant, de jonge leeftijd 

dient als rechtvaardigingsgrond naar zijn mening. (beter is te spreken van een schulduitsluitingsgrond) zie: 
Science pénal et droit positif, Brussel, Bruylandt-Cristophe & Cie, 1899, 217. 
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afzonderlijke zitting te vullen, kunnen dergelijke dossiers ook 
aan het begin of einde van de gewone zitting worden afgewikkeld. Uiteraard is hier nog geen 
sprake van een afzonderlijke (gespecialiseerde) rechter, het is en blijft de correctionele rechter die 

rechtspleging was ook de idee 
voor jongeren en volwassenen zich sterk aan het ont-

. Na de constructie van de jeugdgevangenis in Saint Hubert worden gedetineerde jongeren 

nog niet bereikten, addi-
onderscheidingsvermogen. 

Jongeren die wel degelijk met onderscheidingsvermogen handelden worden nogmaals gescheiden 
aangewend voor de her-

opvoeding van jongeren tot 16 jaar die handelden zonder onderscheidingsvermogen én voor wie 
Gent geeft het voorbeeld met de 

evangeniskwartier voor jongeren. Ook de eerder vermelde in-
Hubert zal principieel worden gebruikt voor deze jongeren, net als een instelling 

et vergeten dat de grootste groep kinderen en jongeren in de 
komt nadat hen een (korte) gevangenisstraf is opgelegd.96 

Wet voor de beteugeling van de landloperij en bedelarij van 1891 & 1897 

opnieuw voorzien in een regime 
behandeling van jeugdige daders door middel van een bijzondere rechts-

jongeren die binnen het toepassingsgebied van deze 
trafrechters niet enkel de schuldvraag stellen die ook 

nagaan of de vastgestelde fei-
. Daarenboven is deze werkwijze op 

In 1867 ging het om alle wanbedrijven 
de toepasbaarheid van de 

jaar. De wet van 27 no-
hieromtrent de nodige klaarheid, door een afzonderlijke regeling in het leven 

Overtredingen worden op grond van 
artikel 25 vervolgd, maar hebben nooit tot gevolg dat een boete of gevangenisstraf wordt opge-

Het lot van de bijkomende vraag naar het onderscheidingsvermogen bij vervolgingen we-
vertoont discrepanties.97 

Een arrest van het Hof van Cassatie, gewezen binnen het jaar nadat de wet is afgekondigd, ver-

, Brussel, VUBPress, 1999, 180. 
Er mag bovendien worden gewezen op de trend die lijkt te heersen binnen de magistratuur waarbij rech-

Als 1 van de weinigen acht Prins de vraag naar het onderscheidingsvermogen irrelevant, de jonge leeftijd 
schulduitsluitingsgrond) zie: A. 
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duidelijkt; het Hof stelt dat de jonge daders verantwoordelijk moeten zijn gesteld vooraleer zij ku
nen worden gestraft in overeenstemming met
aan de klassieke visie die al
Minister van Justitie Le Jeune 
jongere opdat hij ter beschikking van de regering zou kunnen worden gesteld, hetzij met de nieuw 
ingevoerde berisping zou kunnen worden bestraft
gevolgen van zijn daden.100

volgde minderjarige met onderscheiding

71. Uit dit alles moet worden geconcludeerd dat het kind dat voor de politierechter verschijnt 
naar aanleiding van de overtreding die het heeft begaan, zij het zonder onderscheidingsvermogen, 
de TBR noch een berisping kan opgelegd krijgen daar het moreel element ontbreekt.
gevolgen worden voor alle duidelijkheid ook niet aangerekend aan de betrokkene of de personen 
ervoor verantwoordelijk. Voor datzelfde kind dat handelde met onderscheidingsvermogen ligt de 
situatie vanzelfsprekend anders; het kan wél ter beschik
vanaf 1897 mogelijks berispt. 
1867 dat de TBR enkel voorziet voor jongeren die een wanbedrijf of misdaad begaan 
derscheidingsvermogen. Het onderscheid lijkt op zijn minst vreemd te noemen, waar de eerste situ
tie de TBR in de plaats stelt van een korte gevangenisstraf met als doel te beletten dat (jonge) ki
deren in contact komen met het gevangeniswezen, wordt in het 
beschouwd en niet als straf. 
beschikking stelling op grond van de wet van 1891 evenwel als maatregel in het belang van het 
kind.101 Het Hof van Cassatie doet de TBR op haa
maatregel.102  

2° Misdrijven

72. Op het vlak van de delictsomschrijving bestaat 
ling voor minder- en meerderjarigen, zowel wat de ov
landloperij zijn dezelfde gedragingen strafbaar gesteld.

73. Het feit dat de wet is tot stand gekomen aan het einde van de 19
wijzigende ideologieën omtrent j
gevangenisstraf of geldboete kan niet worden opgelegd aan kinderen die een overtreding b
gaan. De rechter moet zich
derjarige van rechtsvervolging te ontslaan, dan wel ter beschikking van de regering te stellen. De 
beperkte keuze enerzijds en de zwaarwichtigheid van de TBR die de rechters deed aarzelen 
uit te spreken anderzijds, maken dat een gevoel van straffeloos
in 1897 de berisping wordt in
de burgerlijke gevolgen van een overtreding vast aan de veroordeling
voortaan dus gehouden zijn de gerech
vergoeding of teruggave. 

74. Een belangrijke wijziging
van de regering, die de strafgerechten 
ken. In de eerste plaats de jongeren beneden de volle leeftijd van 16 jaar waarvoor is besloten 
dat zij met onderscheidingsvermogen handelden en
kel 73 en 74 van het Strafwetboek

                                        

98 Cass. 3 oktober 1892, Pas.
99 J.-J. HAUS, Principes généraux du droit pénal belge
100 Annales Parlementaire, Chambre des représentants, Séance du 17 mai 1893, 1491.
101 Pasin. 1891, 446. 
102 Cass. 7 augustus 1893, Pas.
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dat de jonge daders verantwoordelijk moeten zijn gesteld vooraleer zij ku
overeenstemming met artikel 25 van de wet.98 Hiermee komt het tegemoet 

al voor de wet betreffende de landloperij en bedelarij was ge
Le Jeune is dezelfde mening als het Hof van Cassatie toegedaan

ter beschikking van de regering zou kunnen worden gesteld, hetzij met de nieuw 
ingevoerde berisping zou kunnen worden bestraft, moet gehandeld hebben met begrip van de 

100 In 1897 schrijft de wetgever dan ook uitdrukkelijk voor dat de ve
volgde minderjarige met onderscheidingsvermogen moet hebben gehandeld.

t worden geconcludeerd dat het kind dat voor de politierechter verschijnt 
naar aanleiding van de overtreding die het heeft begaan, zij het zonder onderscheidingsvermogen, 
de TBR noch een berisping kan opgelegd krijgen daar het moreel element ontbreekt.
gevolgen worden voor alle duidelijkheid ook niet aangerekend aan de betrokkene of de personen 

Voor datzelfde kind dat handelde met onderscheidingsvermogen ligt de 
situatie vanzelfsprekend anders; het kan wél ter beschikking van de regering worden gesteld en 
vanaf 1897 mogelijks berispt. Merk hier het verschil op met artikel 72 van het 
1867 dat de TBR enkel voorziet voor jongeren die een wanbedrijf of misdaad begaan 

Het onderscheid lijkt op zijn minst vreemd te noemen, waar de eerste situ
tie de TBR in de plaats stelt van een korte gevangenisstraf met als doel te beletten dat (jonge) ki
deren in contact komen met het gevangeniswezen, wordt in het Strafwetboek
beschouwd en niet als straf. De justitieminister erkent de repressieve aard, maar kwalificeert de ter 
beschikking stelling op grond van de wet van 1891 evenwel als maatregel in het belang van het 

Het Hof van Cassatie doet de TBR op haar beurt af als een vrijheidsberovende disciplin

Misdrijven en Straf 

Op het vlak van de delictsomschrijving bestaat in beginsel geen enkel verschil in behand
en meerderjarigen, zowel wat de overtredingen betreft als inzake bedelarij en 

dezelfde gedragingen strafbaar gesteld. 

Het feit dat de wet is tot stand gekomen aan het einde van de 19e 
wijzigende ideologieën omtrent jeugddelinquentie komt wel tot uitdrukking in de straftoemeting; een 
gevangenisstraf of geldboete kan niet worden opgelegd aan kinderen die een overtreding b

zich baseren op de aard en de ernst van de feiten 
derjarige van rechtsvervolging te ontslaan, dan wel ter beschikking van de regering te stellen. De 
beperkte keuze enerzijds en de zwaarwichtigheid van de TBR die de rechters deed aarzelen 

s, maken dat een gevoel van straffeloosheid tot stand komt waardoor reeds 
in 1897 de berisping wordt ingevoerd als autonome straf naast de TBR. Deze wet hecht bovendien 
de burgerlijke gevolgen van een overtreding vast aan de veroordeling
voortaan dus gehouden zijn de gerechtskosten te betalen en te voldoen aan een eventuele schad

 

wijziging die in 1891 wordt aangebracht betreft de ter beschikking stelling
, die de strafgerechten ten aanzien van 2 categorieën van personen kunnen 

. In de eerste plaats de jongeren beneden de volle leeftijd van 16 jaar waarvoor is besloten 
dat zij met onderscheidingsvermogen handelden en die bijgevolg een straf 

Strafwetboek van 1867 – kregen opgelegd. In tweede 

                                                 

Pas. 1892, I, 343. 
Principes généraux du droit pénal belge, Gent, Librairie générale de Ad. 

Annales Parlementaire, Chambre des représentants, Séance du 17 mai 1893, 1491.

Pas. 1893, I, 306. 
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dat de jonge daders verantwoordelijk moeten zijn gesteld vooraleer zij kun-
Hiermee komt het tegemoet 

voor de wet betreffende de landloperij en bedelarij was gevestigd.99 
toegedaan en stelt dat de 

ter beschikking van de regering zou kunnen worden gesteld, hetzij met de nieuw 
moet gehandeld hebben met begrip van de 

In 1897 schrijft de wetgever dan ook uitdrukkelijk voor dat de ver-
svermogen moet hebben gehandeld.  

t worden geconcludeerd dat het kind dat voor de politierechter verschijnt 
naar aanleiding van de overtreding die het heeft begaan, zij het zonder onderscheidingsvermogen, 
de TBR noch een berisping kan opgelegd krijgen daar het moreel element ontbreekt. De burgerlijke 
gevolgen worden voor alle duidelijkheid ook niet aangerekend aan de betrokkene of de personen 

Voor datzelfde kind dat handelde met onderscheidingsvermogen ligt de 
king van de regering worden gesteld en 

Merk hier het verschil op met artikel 72 van het Strafwetboek van 
1867 dat de TBR enkel voorziet voor jongeren die een wanbedrijf of misdaad begaan zonder on-

Het onderscheid lijkt op zijn minst vreemd te noemen, waar de eerste situa-
tie de TBR in de plaats stelt van een korte gevangenisstraf met als doel te beletten dat (jonge) kin-

Strafwetboek de TBR als maatregel 
De justitieminister erkent de repressieve aard, maar kwalificeert de ter 

beschikking stelling op grond van de wet van 1891 evenwel als maatregel in het belang van het 
r beurt af als een vrijheidsberovende discipline-

geen enkel verschil in behande-
ertredingen betreft als inzake bedelarij en 

 eeuw en getuigt van de 
tot uitdrukking in de straftoemeting; een 

gevangenisstraf of geldboete kan niet worden opgelegd aan kinderen die een overtreding be-
 om te beslissen de min-

derjarige van rechtsvervolging te ontslaan, dan wel ter beschikking van de regering te stellen. De 
beperkte keuze enerzijds en de zwaarwichtigheid van de TBR die de rechters deed aarzelen haar 

heid tot stand komt waardoor reeds 
gevoerd als autonome straf naast de TBR. Deze wet hecht bovendien 

de burgerlijke gevolgen van een overtreding vast aan de veroordeling. De minderjarige zal 
tskosten te betalen en te voldoen aan een eventuele schade-

de ter beschikking stelling 
2 categorieën van personen kunnen uitspre-

. In de eerste plaats de jongeren beneden de volle leeftijd van 16 jaar waarvoor is besloten 
gevolg een straf – zoals voorzien in arti-

kregen opgelegd. In tweede instantie is deze maat-

, Gent, Librairie générale de Ad. Hoste, 1874, 483. 
Annales Parlementaire, Chambre des représentants, Séance du 17 mai 1893, 1491. 
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regel eveneens opengesteld voor jongeren tussen 16 en 18 jaar die uiteraard worden vervolg 
bestraft zoals volwassenen. 
meerderjarigheid ter beschikking van de regering te stellen nadat zij hun gevangenisstraf hebben 
beëindigd. Opvallend is dat door deze wetswijziging nu elk kind tot 
van de regering kan worden gesteld wannee
misdaad. Vóór de inwerkingtreding van de wet bestond deze maatregel enkel voor jongeren die 
nog niet de volle leeftijd van 16 jaar hadden bereikt en waarvoor het strafgerecht had vastgesteld 
dat zij zich weliswaar schuldig hadden gemaakt aan een wanbedrijf
hierbij handelden zonder onderscheidingsvermogen.
straftoemeting een bijkomende betekenis aan de 
de mogelijkheid hoger beroep aan te tekenen tegen de beslissing tot TBR bestaan tegengestelde 
visies in de doctrine, daar het gaat om een administratieve in plaats van een straf in de strikte b
tekenis zou de mogelijkheid tot beroep of verzet
het algemene beginsel op basis waarvan het hoger beroep openstaat naar aanleiding van elke 
rechterlijke beslissing, tenzij de beroepsmogelijkheid door een andere regel is ingeperkt, dus ook 
de beslissing tot ter beschikking stelling van de regering
door minister van Justitie Le Jeune, de beroepsmogelijkheid
ten naar aanleiding van de wet van 1891, maar dan enkel betreffende bedelaars en 
pers.105 Tenslotte deed ook het Hof van Cassatie uitspraak over deze materie; principieel staat 
hoger beroep open tegen elke strafrechtelijke beslissing.
Een bijzondere vorm van de TBR is 
van burgemeester en schepenen in staat stelt om na machtiging van de minister van Justitie en met 
toestemming van de vader 
digheidsschool onder te brengen tot aan zijn meerderjarigheid. 

3° Procedure

75. Op het gebied van de rechtspleging, brengt 
mee; voor zowel landloperij en bedelarij als voor de overtredingen is de politierechtbank bevoegd, 
wat de TBR betreft na uitvoering van de straf zijn evenzeer de reguliere gerechtelijke instellingen 
bevoegd. De rechtspleging gebeurt in overeenstemming met de reguliere 
uiteraard blijven de ministeriële 
gische Strafwetboek en die ook eerder aan bod kwamen, van toepassing. 

76. Tot slot zagen we reeds in de code pénal van 1867 dat wat de strafuitvoering betreft een 
uitgebreide opdeling in (leeftijds)
laars en landlopers in meerdere leeftijdsgroepen, waarbij eerst en vooral de jongeren tot achttien 
jaar in afzonderlijke weldadigheidsscholen worden ondergebracht in plaats van de gebruikelijke 
toevluchtshuizen en bedelaarsdepots.
jaar geplaatst. De jongeren
ben gemaakt kunnen bovendien ter beschikking van de regering worden
derjarigheid. De minderjarigen in de weldadigheidsscholen en in de bedelaarsdepots worden o
gedeeld in groepen die gedurende het gehele verblijf van elkaar worden afgezonderd en daa
enboven eigen leefregels 
dadigheidsschool betreden op de leeftijd: 

                                        

103 J. CHRISTIAENS, De geboorte van de jeugddelinquent (Belgie 1830
104  J.-S.-G. NYPELS, Le code pénal belge interprété principalement au point de vue de la pratique
Bruylandt, 1896, 236-237. 
105 Annales Parlementaire, Chambre des représentants, Séance du 17 mai 1893, 1491
106 Cass. 7 augustus 1893, Pas.
107 A. PRINS, Science pénal et droit positif, 
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opengesteld voor jongeren tussen 16 en 18 jaar die uiteraard worden vervolg 
bestraft zoals volwassenen. Artikel 26 laat de gerechtelijke instanties toe deze j
meerderjarigheid ter beschikking van de regering te stellen nadat zij hun gevangenisstraf hebben 

Opvallend is dat door deze wetswijziging nu elk kind tot achttien
van de regering kan worden gesteld wanneer het wordt schuldig verklaard aan een wanbedrijf of 
misdaad. Vóór de inwerkingtreding van de wet bestond deze maatregel enkel voor jongeren die 
nog niet de volle leeftijd van 16 jaar hadden bereikt en waarvoor het strafgerecht had vastgesteld 

weliswaar schuldig hadden gemaakt aan een wanbedrijf, hetzij een misdaad
hierbij handelden zonder onderscheidingsvermogen. Er valt dusdanig op te merken dat binnen de 

een bijkomende betekenis aan de leeftijdsgrens van 18 jaar 
de mogelijkheid hoger beroep aan te tekenen tegen de beslissing tot TBR bestaan tegengestelde 
visies in de doctrine, daar het gaat om een administratieve in plaats van een straf in de strikte b

zou de mogelijkheid tot beroep of verzet niet bestaan.103 Nypels daarentegen verwijst naar 
het algemene beginsel op basis waarvan het hoger beroep openstaat naar aanleiding van elke 
rechterlijke beslissing, tenzij de beroepsmogelijkheid door een andere regel is ingeperkt, dus ook 

ter beschikking stelling van de regering.104 Deze opvatting wordt ook gesteund 
Le Jeune, de beroepsmogelijkheid tegen de TBR wordt weliswaar uitgesl

ten naar aanleiding van de wet van 1891, maar dan enkel betreffende bedelaars en 
Tenslotte deed ook het Hof van Cassatie uitspraak over deze materie; principieel staat 

hoger beroep open tegen elke strafrechtelijke beslissing.106  
Een bijzondere vorm van de TBR is opgenomen in artikel 33 van de wet van 1891, dat het college 
an burgemeester en schepenen in staat stelt om na machtiging van de minister van Justitie en met 

toestemming van de vader te vragen een individu dat nog geen achttien jaar oud is in een weld
onder te brengen tot aan zijn meerderjarigheid.  

rocedure en strafuitvoering 

het gebied van de rechtspleging, brengt de wet niet zo veel bijzonder
voor zowel landloperij en bedelarij als voor de overtredingen is de politierechtbank bevoegd, 

TBR betreft na uitvoering van de straf zijn evenzeer de reguliere gerechtelijke instellingen 
. De rechtspleging gebeurt in overeenstemming met de reguliere 

ministeriële circulaires die werden verspreid na de totstandkoming van het Be
en die ook eerder aan bod kwamen, van toepassing.  

Tot slot zagen we reeds in de code pénal van 1867 dat wat de strafuitvoering betreft een 
uitgebreide opdeling in (leeftijds)categorieën is ontstaan. Ook de wet van 1891 verdeelt de bed

s in meerdere leeftijdsgroepen, waarbij eerst en vooral de jongeren tot achttien 
jaar in afzonderlijke weldadigheidsscholen worden ondergebracht in plaats van de gebruikelijke 

bedelaarsdepots. In die laatste worden weliswaar personen tot eenentwintig
jaar geplaatst. De jongeren onder achttien die zich het bedelen of zwerven tot een gewoonte
ben gemaakt kunnen bovendien ter beschikking van de regering worden gesteld 
derjarigheid. De minderjarigen in de weldadigheidsscholen en in de bedelaarsdepots worden o
gedeeld in groepen die gedurende het gehele verblijf van elkaar worden afgezonderd en daa
enboven eigen leefregels kennen.107 Artikel 29 scheidt achtereenvolgens de jongeren die de we
dadigheidsschool betreden op de leeftijd:  

                                                 

De geboorte van de jeugddelinquent (Belgie 1830-1930), Brussel, VUBPress, 
Le code pénal belge interprété principalement au point de vue de la pratique

Annales Parlementaire, Chambre des représentants, Séance du 17 mai 1893, 1491
Pas. 1893, I, 306. 

Science pénal et droit positif, Brussel, Bruylandt-Cristophe & Cie, 1899, 586
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opengesteld voor jongeren tussen 16 en 18 jaar die uiteraard worden vervolg en 
Artikel 26 laat de gerechtelijke instanties toe deze jongeren tot aan hun 

meerderjarigheid ter beschikking van de regering te stellen nadat zij hun gevangenisstraf hebben 
achttien jaar ter beschikking 

r het wordt schuldig verklaard aan een wanbedrijf of 
misdaad. Vóór de inwerkingtreding van de wet bestond deze maatregel enkel voor jongeren die 
nog niet de volle leeftijd van 16 jaar hadden bereikt en waarvoor het strafgerecht had vastgesteld 

hetzij een misdaad, maar 
op te merken dat binnen de 

18 jaar toevoegt. Betreffende 
de mogelijkheid hoger beroep aan te tekenen tegen de beslissing tot TBR bestaan tegengestelde 
visies in de doctrine, daar het gaat om een administratieve in plaats van een straf in de strikte be-

Nypels daarentegen verwijst naar 
het algemene beginsel op basis waarvan het hoger beroep openstaat naar aanleiding van elke 
rechterlijke beslissing, tenzij de beroepsmogelijkheid door een andere regel is ingeperkt, dus ook 

Deze opvatting wordt ook gesteund 
wordt weliswaar uitgeslo-

ten naar aanleiding van de wet van 1891, maar dan enkel betreffende bedelaars en landlo-
Tenslotte deed ook het Hof van Cassatie uitspraak over deze materie; principieel staat 

in artikel 33 van de wet van 1891, dat het college 
an burgemeester en schepenen in staat stelt om na machtiging van de minister van Justitie en met 

te vragen een individu dat nog geen achttien jaar oud is in een welda-

bijzonderheden met zich 
voor zowel landloperij en bedelarij als voor de overtredingen is de politierechtbank bevoegd, 

TBR betreft na uitvoering van de straf zijn evenzeer de reguliere gerechtelijke instellingen 
. De rechtspleging gebeurt in overeenstemming met de reguliere procedureregels maar 

totstandkoming van het Bel-
 

Tot slot zagen we reeds in de code pénal van 1867 dat wat de strafuitvoering betreft een 
wet van 1891 verdeelt de bede-

s in meerdere leeftijdsgroepen, waarbij eerst en vooral de jongeren tot achttien 
jaar in afzonderlijke weldadigheidsscholen worden ondergebracht in plaats van de gebruikelijke 

In die laatste worden weliswaar personen tot eenentwintig 
het bedelen of zwerven tot een gewoonte heb-

gesteld tot aan hun meer-
derjarigheid. De minderjarigen in de weldadigheidsscholen en in de bedelaarsdepots worden op-
gedeeld in groepen die gedurende het gehele verblijf van elkaar worden afgezonderd en daar-

idt achtereenvolgens de jongeren die de wel-

, Brussel, VUBPress, 1999, 188-189. 
Le code pénal belge interprété principalement au point de vue de la pratique, Brussel, 

Annales Parlementaire, Chambre des représentants, Séance du 17 mai 1893, 1491-1492. 

586-587. 
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� tot 13 jaar, 
� van 13 tot 16 jaar
� van 16 tot 18 jaar

Binnen de bedelaarsdepots bestaat bijkomend nog de groep van achttien tot eenentwintig jarigen 
die van de volwassenen moeten worden geïsoleerd.

2. Een categoriale jeugdbescherming

2.1 De Kinderbeschermingswet

A. Contextualisering

77. Het maatschappelijke en economische klimaat rond de wisseling van de negentiende naar 
de twintigste eeuw wordt duidelijk bepaald door het industrialiseringsproces dat een verregaande 
proletarisering veroorzaakt. 
en het private leven met zich mee. 
zijn genoodzaakt zich op de loonarbeidsmarkt te begeven waarbij al te vaak de armoede wenkt. 
Een politieke en sociale strijd kenmerkt dan ook deze woelige periode.
haar maatschappelijke positie en b
het gezin als hoeksteen van de samenleving
problemen als armoede en criminaliteit
handen gegeven van de verheerlijkte 
die op haar beurt sociale emancipatie meebrengt.
noopt buitenshuis te gaan werken om te kunnen 
doen en als het “gemene volk

maakbare samenleving waarin
het ideale burgerlijke model niet wordt 

78. Binnen dit kader worden 
bracht als broeihaard voor crimineel gedrag
ontoereikende resultaten oplevert, alt
Verweer dat in deze periode tot stand komt. 
school wordt opzij geschoven en vervangen door een inductief denkpatroon dat in een misdrijf meer 
dan het eenvoudig overtreden van de strafwet ziet. D
reeks factoren voorbestemd om misdrijven te plegen en 
beeld de levensomstandigheden, de gezinssituatie, het ras
causale factoren van delinquent gedrag. Het is dan ook zinloos zich te baseren op het schuldbegi
sel om bestraffing te legitimeren
maatschappelijke bescherming 
voorwerp kan zijn van empirisch onderzoek. Vanuit deze perceptie krijgt het strafrecht een 
mentele waarde.110 De ideeën van het Sociaal Verweer dienen dusdanig tot basis van het nieuwe 
juridisch stelsel dat enerzijds hulpverlening en anderzijds sociale controle met elkaar verbindt.
Om op een efficiënte wijze in de bescherming van 
jongeren) te voorzien, moet de mogelijkheid worden gecreëerd om preven

                                        

108 Wet 15 mei 1912 betreffende de kinderbescherming, 
109 C. ELIAERTS, “Zalven of slaan? Het eeuwige debat tussen hulp en straf in het jeugdbeschermingsrecht”, in 
LIS EN H. SOLY (eds.), Tussen dader en slachtoffer: jongeren en criminaliteit in historisch perspectief
Press, 2001, (371) 372. 
110 C. VAN DEN WYNGAERT en 

nen, Antwerpen, Maklu, 2006, 25
111 E. VERHELLEN, Jeugdbeschermingsrecht
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van 13 tot 16 jaar, 
van 16 tot 18 jaar. 

Binnen de bedelaarsdepots bestaat bijkomend nog de groep van achttien tot eenentwintig jarigen 
moeten worden geïsoleerd. 

Een categoriale jeugdbescherming 

Kinderbeschermingswet van 1912108 

tualisering en algemene kenmerken. 

Het maatschappelijke en economische klimaat rond de wisseling van de negentiende naar 
de twintigste eeuw wordt duidelijk bepaald door het industrialiseringsproces dat een verregaande 
proletarisering veroorzaakt. Deze evolutie brengt een meer abrupte scheiding tussen het publieke 
en het private leven met zich mee. Gezinnen kunnen niet langer overleven van enkel thuiswerk en 

de loonarbeidsmarkt te begeven waarbij al te vaak de armoede wenkt. 
Een politieke en sociale strijd kenmerkt dan ook deze woelige periode.109

haar maatschappelijke positie en brengt een burgerlijk beschavingsoffensief in beweging waarbij 
van de samenleving wordt beschouwd en zelfs als de oplossing van sociale 

problemen als armoede en criminaliteit. De opvoeding wordt binnen het burgerlijke
van de verheerlijkte moeder en moet leiden tot een voldoende kennisvergaring 

die op haar beurt sociale emancipatie meebrengt. In tal van gezinnen zijn beide ouders echter g
noopt buitenshuis te gaan werken om te kunnen overleven, zodat zij niet aan dit ideaal kunnen 

gemene volk” worden gebrandmerkt. Dit alles doet het idee groeien van een 
maakbare samenleving waarin (preventieve) beschermingsmaatregelen noodzakelijk zijn wanneer 
het ideale burgerlijke model niet wordt nageleefd. 

worden bepaalde bevolkingsgroepen duidelijk onder de aandacht g
aard voor crimineel gedrag, waarvoor de aanpak van het klassieke strafrecht 

ontoereikende resultaten oplevert, althans volgens de aanhangers van het zogenaamde Sociaal 
dat in deze periode tot stand komt. De abstracte, juridische denkwijze van de klassieke 

school wordt opzij geschoven en vervangen door een inductief denkpatroon dat in een misdrijf meer 
eenvoudig overtreden van de strafwet ziet. Delinquenten zijn door het samenspel van een 

voorbestemd om misdrijven te plegen en het ontbeert hen aan
de levensomstandigheden, de gezinssituatie, het ras en biogenetische aspecten

delinquent gedrag. Het is dan ook zinloos zich te baseren op het schuldbegi
sel om bestraffing te legitimeren bij gebrek aan vrije wil in hoofde van de daders. Veeleer dient 
maatschappelijke bescherming als grondslag; criminaliteit is een maatschappelijk fenomeen dat 
voorwerp kan zijn van empirisch onderzoek. Vanuit deze perceptie krijgt het strafrecht een 

De ideeën van het Sociaal Verweer dienen dusdanig tot basis van het nieuwe 
sch stelsel dat enerzijds hulpverlening en anderzijds sociale controle met elkaar verbindt.

Om op een efficiënte wijze in de bescherming van de samenleving tegen deli
moet de mogelijkheid worden gecreëerd om preventief tussen te komen 

                                                 

Wet 15 mei 1912 betreffende de kinderbescherming, B.S. 27-29 mei 1912. 
“Zalven of slaan? Het eeuwige debat tussen hulp en straf in het jeugdbeschermingsrecht”, in 

Tussen dader en slachtoffer: jongeren en criminaliteit in historisch perspectief

 S. VANDROMME, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht in hoofdli
, Maklu, 2006, 25-29. 
Jeugdbeschermingsrecht, Gent, Mys & Breesch, 1996, 31. 
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Binnen de bedelaarsdepots bestaat bijkomend nog de groep van achttien tot eenentwintig jarigen 

Het maatschappelijke en economische klimaat rond de wisseling van de negentiende naar 
de twintigste eeuw wordt duidelijk bepaald door het industrialiseringsproces dat een verregaande 

Deze evolutie brengt een meer abrupte scheiding tussen het publieke 
overleven van enkel thuiswerk en 

de loonarbeidsmarkt te begeven waarbij al te vaak de armoede wenkt. 
109 De burgerij verstevigt 

rengt een burgerlijk beschavingsoffensief in beweging waarbij 
en zelfs als de oplossing van sociale 

het burgerlijke (model)gezin in 
leiden tot een voldoende kennisvergaring 

zijn beide ouders echter ge-
aan dit ideaal kunnen vol-

Dit alles doet het idee groeien van een 
beschermingsmaatregelen noodzakelijk zijn wanneer 

onder de aandacht ge-
, waarvoor de aanpak van het klassieke strafrecht 

het zogenaamde Sociaal 
De abstracte, juridische denkwijze van de klassieke 

school wordt opzij geschoven en vervangen door een inductief denkpatroon dat in een misdrijf meer 
door het samenspel van een 
hen aan vrije keuze. Bijvoor-

e aspecten treden op als 
delinquent gedrag. Het is dan ook zinloos zich te baseren op het schuldbegin-

bij gebrek aan vrije wil in hoofde van de daders. Veeleer dient de 
grondslag; criminaliteit is een maatschappelijk fenomeen dat 

voorwerp kan zijn van empirisch onderzoek. Vanuit deze perceptie krijgt het strafrecht een instru-
De ideeën van het Sociaal Verweer dienen dusdanig tot basis van het nieuwe 

sch stelsel dat enerzijds hulpverlening en anderzijds sociale controle met elkaar verbindt.111 
tegen delinquent gedrag (van 

tief tussen te komen in het 

“Zalven of slaan? Het eeuwige debat tussen hulp en straf in het jeugdbeschermingsrecht”, in C. 
Tussen dader en slachtoffer: jongeren en criminaliteit in historisch perspectief, Brussel, VUB-

Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht in hoofdlij-
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leven van het kind en wel liefst zo vroeg mogelijk
patriae’ filosofie. Het legalistisch denken van het klassieke strafrecht moet 

79. Naast de opkomst van het sociaal verweer speelden
rol bij de totstandkoming. I
zij was echter geen exclusief Belgisch fenomeen, maar 
aan te nemen. Minister van Justitie
van alle veroordeelden, zowat de helft reeds een eerste veroordeling had opgelopen alvorens zij 
de meerderjarigheid hadden bereikt.
bodem voor prostitutie, landloperij en misdaad, die een andere aanpak vereiste dan het strafrec
telijke antwoord, aangezien dit laatste faalde. De wet vertaalde dan ook de bedoeling om 
voortaan vroeger en vaker tussen te komen, door middel van een aangepast juridisch regime, he
welk zachter van aard moet zijn dan het gemene strafrecht. Door een dergelijk systeem dat toelaat 
om preventief in te grijpen zou tevens een einde worden gesteld aan de talrijke seponer
feiten, gepleegd door jongeren onder de 16 jaar. In de plaats van echte strafrechtelijke sancties 
zouden namelijk aangepaste maatregelen kunnen worden

80. Een laatste aanzet tot verandering betrof
als toetssteen voor de strafrechtelijke verantwoordelijkheid
1791 gebruikt. Voor rechters is dergelijk concept uitermate moeilijk te hanteren waardoor elke 
consistentie in de beoordel
ven zorgde de voorziene ter
Vrijgesproken jongeren kwamen hierdoor onder een zwaarder strafrechtelijk toezicht te staa
anderen die licht werden gestraft. De wetgever van 1912 achtte het dan ook raadzaam niet langer 
gebruik te maken van het onderscheidingsvermogen
strafrechtelijk onverantwoordelijk te beschouwen, een princi

81. Christiaens onderscheidt 
in de loop van de negentiende eeuw 
plaats gaat men jeugddelinquentie meer als een probleem aanzien door de uitwerking van de st
tistiek die de voorgestelde stijging van de jeugdcriminaliteit in kaart brengt. Vaak blijkt het evenwel 
te gaan om criminaliteit die 
de vraag worden gesteld of de vermeende stijging niet eerder door een toegenomen registratie 
kan worden verklaard dan door een toename van misdrijven. Een tweede verschuiving is gesitueerd 
in het strafbeleid; de negentiende
vloeiende verzachting van het strafklimaat, leiden 
neerde zaken waarin jongeren als dader zijn betrokken, 
opleggen van een disproportioneel 
op het sepot. De kans om te 
gen, zodat de balans voortaan vaker in de omgekee
ontdekking van het probleem betreft de strafuitvoering. De oprichting van afzonderlijke instellingen 
voor jongeren en kinderen maakt deze categorie daders zichtbaarder.
le enquêtes een bijzondere rol,
de “gevaarlijke” bevolkingsgroepen. De idee dat de omstandigheden waarin kinderen opgroeien 
aan de oorzaak liggen van crimineel gedrag wordt definitief gevestigd.

B. Bespreking wettekst:

1° Schuld en verantwoordelijkheid

                                        

112 Pasin. 1912, 401. 
113 Pasin. 1912, 318. 
114 J. CHRISTIAENS, De geboorte van de jeugddelinquent (Belgie 1830
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en wel liefst zo vroeg mogelijk; men spreekt van de zog
filosofie. Het legalistisch denken van het klassieke strafrecht moet daarom

de opkomst van het sociaal verweer speelden nog andere factoren een belangrijke 
. In de eerste plaats springt de toenemende jeugddelinquentie

echter geen exclusief Belgisch fenomeen, maar begon desondanks 
Minister van Justitie Carton de Wiart staafde dit door aan te brengen dat in 1910 

van alle veroordeelden, zowat de helft reeds een eerste veroordeling had opgelopen alvorens zij 
de meerderjarigheid hadden bereikt.112 Jules Lejeune zag in deze jeugddelinquentie de voeding
bodem voor prostitutie, landloperij en misdaad, die een andere aanpak vereiste dan het strafrec
telijke antwoord, aangezien dit laatste faalde. De wet vertaalde dan ook de bedoeling om 

er tussen te komen, door middel van een aangepast juridisch regime, he
welk zachter van aard moet zijn dan het gemene strafrecht. Door een dergelijk systeem dat toelaat 
om preventief in te grijpen zou tevens een einde worden gesteld aan de talrijke seponer
feiten, gepleegd door jongeren onder de 16 jaar. In de plaats van echte strafrechtelijke sancties 
zouden namelijk aangepaste maatregelen kunnen worden genomen. 

aanzet tot verandering betrof het probleem van het onderscheidingsvermogen 
als toetssteen voor de strafrechtelijke verantwoordelijkheid, hoewel reeds sinds de code pénal van 

. Voor rechters is dergelijk concept uitermate moeilijk te hanteren waardoor elke 
consistentie in de beoordelingen verloren ging en procedures onvermijdelijk fout liepen. Daarenb
ven zorgde de voorziene ter beschikking stelling van de regering tot onaanvaardbare uitkomsten. 
Vrijgesproken jongeren kwamen hierdoor onder een zwaarder strafrechtelijk toezicht te staa
anderen die licht werden gestraft. De wetgever van 1912 achtte het dan ook raadzaam niet langer 
gebruik te maken van het onderscheidingsvermogen113 als criterium en jongeren voortaan a priori 
strafrechtelijk onverantwoordelijk te beschouwen, een principe dat tot vandaag is blijven bestaan. 

onderscheidt vier verschuivingen waardoor de figuur van de jeugddelinquentie 
in de loop van de negentiende eeuw veel sterker in de spotlights komt te staan
plaats gaat men jeugddelinquentie meer als een probleem aanzien door de uitwerking van de st
tistiek die de voorgestelde stijging van de jeugdcriminaliteit in kaart brengt. Vaak blijkt het evenwel 
te gaan om criminaliteit die eerder deel uitmaakt van een overlevingsstrategie
de vraag worden gesteld of de vermeende stijging niet eerder door een toegenomen registratie 
kan worden verklaard dan door een toename van misdrijven. Een tweede verschuiving is gesitueerd 

; de negentiende-eeuwse tendens om te correctionaliseren en de daaruit voor
vloeiende verzachting van het strafklimaat, leiden tot de tegenstrijdigheid 

zaken waarin jongeren als dader zijn betrokken, drastisch afneemt. 
disproportioneel zware straf als enige alternatief bestond, viel de keuze vaak 

kans om te correctionaliseren laat voortaan echter toe een lichtere straf op te le
gen, zodat de balans voortaan vaker in de omgekeerde richting doorslaat.
ontdekking van het probleem betreft de strafuitvoering. De oprichting van afzonderlijke instellingen 
voor jongeren en kinderen maakt deze categorie daders zichtbaarder. Tot slot spelen ook de soci

een bijzondere rol, zij drukken de angst uit die bestaat ten aanzien van
” bevolkingsgroepen. De idee dat de omstandigheden waarin kinderen opgroeien 

aan de oorzaak liggen van crimineel gedrag wordt definitief gevestigd. 

Bespreking wettekst: 

Schuld en verantwoordelijkheid 
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men spreekt van de zogenaamde ‘parens 
daarom worden verlaten. 

andere factoren een belangrijke 
de toenemende jeugddelinquentie in het oog, 

desondanks zorgwekkende vormen 
Carton de Wiart staafde dit door aan te brengen dat in 1910 

van alle veroordeelden, zowat de helft reeds een eerste veroordeling had opgelopen alvorens zij 
ejeune zag in deze jeugddelinquentie de voedings-

bodem voor prostitutie, landloperij en misdaad, die een andere aanpak vereiste dan het strafrech-
telijke antwoord, aangezien dit laatste faalde. De wet vertaalde dan ook de bedoeling om 

er tussen te komen, door middel van een aangepast juridisch regime, het-
welk zachter van aard moet zijn dan het gemene strafrecht. Door een dergelijk systeem dat toelaat 
om preventief in te grijpen zou tevens een einde worden gesteld aan de talrijke seponeringen van 
feiten, gepleegd door jongeren onder de 16 jaar. In de plaats van echte strafrechtelijke sancties 

em van het onderscheidingsvermogen 
, hoewel reeds sinds de code pénal van 

. Voor rechters is dergelijk concept uitermate moeilijk te hanteren waardoor elke 
ingen verloren ging en procedures onvermijdelijk fout liepen. Daarenbo-

stelling van de regering tot onaanvaardbare uitkomsten. 
Vrijgesproken jongeren kwamen hierdoor onder een zwaarder strafrechtelijk toezicht te staan dan 
anderen die licht werden gestraft. De wetgever van 1912 achtte het dan ook raadzaam niet langer 

als criterium en jongeren voortaan a priori 
pe dat tot vandaag is blijven bestaan.  

vier verschuivingen waardoor de figuur van de jeugddelinquentie 
veel sterker in de spotlights komt te staan.114 In de eerste 

plaats gaat men jeugddelinquentie meer als een probleem aanzien door de uitwerking van de sta-
tistiek die de voorgestelde stijging van de jeugdcriminaliteit in kaart brengt. Vaak blijkt het evenwel 

strategie. Daarenboven kan 
de vraag worden gesteld of de vermeende stijging niet eerder door een toegenomen registratie 
kan worden verklaard dan door een toename van misdrijven. Een tweede verschuiving is gesitueerd 

eeuwse tendens om te correctionaliseren en de daaruit voort-
 dat het aantal gesepo-

drastisch afneemt. Waar voordien het 
enige alternatief bestond, viel de keuze vaak 

laat voortaan echter toe een lichtere straf op te leg-
rde richting doorslaat. Een derde factor in de 

ontdekking van het probleem betreft de strafuitvoering. De oprichting van afzonderlijke instellingen 
Tot slot spelen ook de socia-

uit die bestaat ten aanzien van de jongeren uit 
” bevolkingsgroepen. De idee dat de omstandigheden waarin kinderen opgroeien 

, Brussel, VUBPress, 1999, 67-68. 
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82. Het mogelijks belangrijkste 
aanduidt, naast de delictsomschrijving, ligt vervat in de notie van de verantwoordel
uitvoerig besproken constructie waarbij naast de schuldvraag ook de vraag naar het ondersche
dingsvermogen diende te worden gesteld, was bijzonder kenmerkend voor het klassieke jeugdstra
recht. Door de invoering van een categoriale kinder
geschoven, de idee van het onderscheidingsvermogen is niet langer weerhouden in de wet. Op o
weerlegbare wijze bestaat het vermoeden dat daders onder de volle leeftijd van 16 jaar zonder 
onderscheidingsvermogen heb
dan überhaupt mogelijk is een jonge delinquent schuldig te verklaren aan een feit, misdrijf geheten. 
Reeds in 1913 maakt het Hof van Cassatie duidelijk dat de kinderrechter pas maatregelen 
nemen ten aanzien van de jeugdige daders die voor hem verschijnen, indien vastgesteld is dat zij 
zich wetens en willens hebben schuldig gemaakt aan de feiten waarvoor zij terechtstaan.
Brusselse hof van beroep zorgt een kwarteeuw later voor meer d
vraag naar het onderscheidingsvermogen in 1912 ontheft de kinderrechter niet van zijn opdracht 
om na te gaan of het moreel element van het misdrijf bewezen blijkt.
sche gevolgtrekking van het fe
zowel voor jongeren als voor
zijn zij weliswaar omgedoopt tot “feiten, misdrijf geheten,” maar inhoudelijk bestaat 
zodat voor beide groepen 
alle constitutieve elementen van 
deze stelling; een kinderrechter kan pas maatregelen 
omstandigheden door de strafrechtbank of het 
moet bovendien onderzoeken of de jongere geen beroep kan doen op een rechtvaardigings
schulduitsluitingsgrond.118 

83. De tenlastelegging
ten is nagenoeg identiek aan het in 1897 geïnstalleerd
burgerlijke gevolgen worden niet enkel voor overtredingen geregeld maar voor elke vervolging in 
het kader van de kinderbescherming. 
zullen – op grond van artikel 24 van de wet be
hem ten laste worden gelegd en indien er redenen voorhanden zijn zal 
een schadevergoeding worden opgelegd.
stemt het Hof in met de stelling dat een aan wanbedrijf of misdaad schuldig verklaarde minderjar
ge (tot 16 jaar) gehouden is de schadelijdende tegenpartij te vergoeden. Subsidiair kunnen ook 
alle personen die voor dezelfde 
de ouders – worden gedagvaard om samen met het kind 
houden.  

84. De verantwoordelijkheid van kinderen op strafrechtelijk vlak verschilt dus eigenlijk niet
ger van volwassenen; voor beide groepen heeft de schuld een begrenzende functie en de afzo
derlijke vraag naar het onderscheidingsvermogen 
jonge delinquenten achter de hand werd gehouden in het klassieke jeu
langer gesteld. Zij vormde het punt van onderscheiding bij uitstek, tussen de strafrechtelijke vervo
ging van volwassenen en kinderen.

2° Misdrijven

                                        

115 Parl.St. Kamer 1911-12, 
116 Cass. 10 maart 1913, Pas.
117 Brussel 9 november 1938, 
118 Pand.b., Tw. Tribunaux pour enfants (1925) 357.
119 K. HANSON, Kinderrechten en strafrechtelijke verantwoordelijkheid :
thesis Rechten UGent, 2003, 207.

MINDERJARIGE DADERS IN HET BELGISCHE STRAFRECHT

Het mogelijks belangrijkste aspect dat het onderscheid tussen jongeren en volwassenen 
aanduidt, naast de delictsomschrijving, ligt vervat in de notie van de verantwoordel
uitvoerig besproken constructie waarbij naast de schuldvraag ook de vraag naar het ondersche
dingsvermogen diende te worden gesteld, was bijzonder kenmerkend voor het klassieke jeugdstra
recht. Door de invoering van een categoriale kinderbescherming wordt deze aanpak aan de kant 
geschoven, de idee van het onderscheidingsvermogen is niet langer weerhouden in de wet. Op o
weerlegbare wijze bestaat het vermoeden dat daders onder de volle leeftijd van 16 jaar zonder 
onderscheidingsvermogen hebben gehandeld.115 De vraag die uit deze visie voortvloeit is of het 
dan überhaupt mogelijk is een jonge delinquent schuldig te verklaren aan een feit, misdrijf geheten. 
Reeds in 1913 maakt het Hof van Cassatie duidelijk dat de kinderrechter pas maatregelen 
nemen ten aanzien van de jeugdige daders die voor hem verschijnen, indien vastgesteld is dat zij 
zich wetens en willens hebben schuldig gemaakt aan de feiten waarvoor zij terechtstaan.
Brusselse hof van beroep zorgt een kwarteeuw later voor meer duidelijkheid; 
vraag naar het onderscheidingsvermogen in 1912 ontheft de kinderrechter niet van zijn opdracht 
om na te gaan of het moreel element van het misdrijf bewezen blijkt. 117 Dit is overigens een log
sche gevolgtrekking van het feit dat de misdrijven, zoals zij staan beschreven in het 

als voor volwassenen van toepassing zijn. (Zie infra.) Voor de eerste categorie 
zijn zij weliswaar omgedoopt tot “feiten, misdrijf geheten,” maar inhoudelijk bestaat 
zodat voor beide groepen – met het oog op het bestraffen, dan wel opleggen van maatregelen 
alle constitutieve elementen van die misdrijven moeten worden bewezen. De Pandecten bevestigen 
deze stelling; een kinderrechter kan pas maatregelen treffen indien ook een volwassene in dezelfde 
omstandigheden door de strafrechtbank of het -strafhof schuldig zijn bevonden.
moet bovendien onderzoeken of de jongere geen beroep kan doen op een rechtvaardigings

tenlastelegging van de burgerlijke gevolgen die voortvloeien uit
aan het in 1897 geïnstalleerde stelsel, maar gaat weliswaar verder; de 

burgerlijke gevolgen worden niet enkel voor overtredingen geregeld maar voor elke vervolging in 
het kader van de kinderbescherming. Indien de minderjarige tot 16 jaar een veroordeling oploopt, 

artikel 24 van de wet betreffende de kinderbescherming 
hem ten laste worden gelegd en indien er redenen voorhanden zijn zal hem 
een schadevergoeding worden opgelegd. In het eerder aangehaalde cassatiearrest

mt het Hof in met de stelling dat een aan wanbedrijf of misdaad schuldig verklaarde minderjar
jaar) gehouden is de schadelijdende tegenpartij te vergoeden. Subsidiair kunnen ook 

alle personen die voor dezelfde minderjarigen burgerlijk aansprakelijk zijn 
worden gedagvaard om samen met het kind hoofdelijk aansprakelijk te worden g

De verantwoordelijkheid van kinderen op strafrechtelijk vlak verschilt dus eigenlijk niet
ger van volwassenen; voor beide groepen heeft de schuld een begrenzende functie en de afzo
derlijke vraag naar het onderscheidingsvermogen - die als een bijzondere rechtswaarborg voor 
jonge delinquenten achter de hand werd gehouden in het klassieke jeugdstrafrecht 
langer gesteld. Zij vormde het punt van onderscheiding bij uitstek, tussen de strafrechtelijke vervo
ging van volwassenen en kinderen.119  

Misdrijven 

                                                 

Pas. 1913, I, 140. 
Brussel 9 november 1938, R.D.P.C. 1521-1525. 
Pand.b., Tw. Tribunaux pour enfants (1925) 357. 
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aspect dat het onderscheid tussen jongeren en volwassenen 
aanduidt, naast de delictsomschrijving, ligt vervat in de notie van de verantwoordelijkheid. De reeds 
uitvoerig besproken constructie waarbij naast de schuldvraag ook de vraag naar het onderschei-
dingsvermogen diende te worden gesteld, was bijzonder kenmerkend voor het klassieke jeugdstraf-

bescherming wordt deze aanpak aan de kant 
geschoven, de idee van het onderscheidingsvermogen is niet langer weerhouden in de wet. Op on-
weerlegbare wijze bestaat het vermoeden dat daders onder de volle leeftijd van 16 jaar zonder 

De vraag die uit deze visie voortvloeit is of het 
dan überhaupt mogelijk is een jonge delinquent schuldig te verklaren aan een feit, misdrijf geheten. 
Reeds in 1913 maakt het Hof van Cassatie duidelijk dat de kinderrechter pas maatregelen kan 
nemen ten aanzien van de jeugdige daders die voor hem verschijnen, indien vastgesteld is dat zij 
zich wetens en willens hebben schuldig gemaakt aan de feiten waarvoor zij terechtstaan.116 Het 

uidelijkheid; de schrapping van de 
vraag naar het onderscheidingsvermogen in 1912 ontheft de kinderrechter niet van zijn opdracht 

Dit is overigens een logi-
misdrijven, zoals zij staan beschreven in het Strafwetboek, 

van toepassing zijn. (Zie infra.) Voor de eerste categorie 
zijn zij weliswaar omgedoopt tot “feiten, misdrijf geheten,” maar inhoudelijk bestaat geen verschil, 

met het oog op het bestraffen, dan wel opleggen van maatregelen – 
De Pandecten bevestigen 

treffen indien ook een volwassene in dezelfde 
of schuldig zijn bevonden. De kinderrechter 

moet bovendien onderzoeken of de jongere geen beroep kan doen op een rechtvaardigings- of 

die voortvloeien uit een feit, misdrijf gehe-
e stelsel, maar gaat weliswaar verder; de 

burgerlijke gevolgen worden niet enkel voor overtredingen geregeld maar voor elke vervolging in 
Indien de minderjarige tot 16 jaar een veroordeling oploopt, 

treffende de kinderbescherming – de kosten aan 
hem ook de teruggave en 

cassatiearrest van 1913 
mt het Hof in met de stelling dat een aan wanbedrijf of misdaad schuldig verklaarde minderjari-

jaar) gehouden is de schadelijdende tegenpartij te vergoeden. Subsidiair kunnen ook 
ijk zijn – dus in eerste instantie 

aansprakelijk te worden ge-

De verantwoordelijkheid van kinderen op strafrechtelijk vlak verschilt dus eigenlijk niet lan-
ger van volwassenen; voor beide groepen heeft de schuld een begrenzende functie en de afzon-

die als een bijzondere rechtswaarborg voor 
gdstrafrecht – wordt niet 

langer gesteld. Zij vormde het punt van onderscheiding bij uitstek, tussen de strafrechtelijke vervol-

een kritische analyse, onuitg. doctoraats-
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85. Eén van de rode draden doorheen het klassieke je
van het gemeen strafrecht afwijkende delictsomschrijving voor jongeren tot 16 jaar. De 
schermingswet brengt hier verandering in, hoewel deze vernieuwing in zekere zin dient te worden 
genuanceerd. Vooreerst maa
en de zogenaamde statusdelicten anderzijds. Omdat de algemene bedoeling van de wet erin b
staat te verhinderen dat jongeren, alvorens zij de 16 jarige leeftijd bereiken, kunnen worden 
volgd en berecht door de reguliere strafgerechten, wordt ook van de gebruikelijke terminologie 
afgeweken. In concreto betekent dit dat men niet zal spreken over misdrijven, maar wel “feiten, 
misdrijf geheten”.120 Inhoudelijk bestaat echter, wat deze categ
schil tussen jongeren en “volwassenen”, vandaar de nuancering. Voor beide groepen blijven dezel
de gedragingen strafbaar gesteld, met name deze die worden beschreven in het gemeen stra
recht. De gehanteerde onderverdeling i
tegen geen enkele rol, de kinderrechter is steeds bevoegd. 

86. Een eerste echte afwijking van het klassieke jeugdstrafrecht, binnen de dimensie delictso
schrijving, is de invoering van een nieuwe categorie strafbare gedragingen in de gedaante van de 
statusdelicten. De wetgever van 1912 breidt op deze wijze het aantal gronden tot vervolging van 
kinderen en jongeren uit, daar deze handelingen geen misdrijven
afwezigheid van enige wettelijke basis, niet tot enige gerechtelijke tussenkomst leiden indien zij 
worden gesteld door personen die de gestelde leeftijd reeds hadden bereikt. De 
mingswet is dan ook de enige b
gorie te bepalen, zij is geheel autonoom aan het gemeen strafrecht. De oorspronkelijke, in de wet 
van 1912 opgesomde, statusdelicten zijn achtereenvolgens: bedelarij en landloperij, wangedrag 
onbuigzaamheid en tot slot de predelinquentie, zij worden door middel van vaak bijzonder vage 
termen opgesomd in de respectievelijke artikelen 13, 14 en 15. Dergelijke uitbreiding ten opzichte 
van het gemeen strafrecht wordt als kind van de ideologie va
basis waarvan de noodzaak voor de bescherming van de maatschappij van een vroegtijdige inte
ventie wordt beklemtoond. Op het ogenblik waarop reeds is overgegaan tot het plegen van mi
drijven is het te laat om alsnog tuss
basis om de rechter toe te laten maatregelen op te leggen zodra de situatie van jongeren uit de 
hand dreigt te lopen. Hieraan is tegemoet gekomen door middel van de voorvermelde artikelen en 
in het bijzonder artikel 15 dat in interventie bij predelinquentie voorziet, door gebruik te maken van 
vage terminologie wordt de grondslag waarop de rechter zich kan baseren evenwel bijzonder ruim. 
Deze vaagheid heeft in de praktijk het ontstaan tot gevolg van 
terpretatie van deze artikelen, afhankelijk van de wijze waarop de wet door de onderscheiden 
actoren wordt benaderd. Vooreerst wordt, om te besluiten tot een strikte interpretatie, aangehaald 
dat de delictsomschrijving reed
goede zou zijn. Het Hof van Cassatie is deze beperkte interpretatie reeds in 1917 gevolgd in een 
arrest omtrent de interpretatie van artikel 15.
tensieve interpretatie waardoor de (ruim) geformuleerde omschrijvingen van predelinquentie wo
den uitgebreid. Deze uitspraak impliceert dat de interpretatie, zoals het geval is voor strafwetg
ving, op strikte en beperkende wijze dient te gebeuren.

Desalniettemin staat daar een meerderheid in de rechtspraak tegenover dewelke opteert voor een 
extensieve interpretatie van de 
wet geen strafwet is, maar bestaat in het belang van het kind of
zo ruim mogelijke bescherming te bieden, op een zeer uitgebreide wijze dient te worden gel

                                        

120 Artikel 16 Kinderbeschermingswet
121 Cass. 16 april 1917, Pas. 

MINDERJARIGE DADERS IN HET BELGISCHE STRAFRECHT

Eén van de rode draden doorheen het klassieke jeugdstrafrecht is het ontbreken van een 
van het gemeen strafrecht afwijkende delictsomschrijving voor jongeren tot 16 jaar. De 

brengt hier verandering in, hoewel deze vernieuwing in zekere zin dient te worden 
genuanceerd. Vooreerst maakt de wet een onderscheid tussen de misdrijven in de enge zin enerzijds 
en de zogenaamde statusdelicten anderzijds. Omdat de algemene bedoeling van de wet erin b
staat te verhinderen dat jongeren, alvorens zij de 16 jarige leeftijd bereiken, kunnen worden 
volgd en berecht door de reguliere strafgerechten, wordt ook van de gebruikelijke terminologie 
afgeweken. In concreto betekent dit dat men niet zal spreken over misdrijven, maar wel “feiten, 

Inhoudelijk bestaat echter, wat deze categorie betreft, nog steeds geen ve
schil tussen jongeren en “volwassenen”, vandaar de nuancering. Voor beide groepen blijven dezel
de gedragingen strafbaar gesteld, met name deze die worden beschreven in het gemeen stra
recht. De gehanteerde onderverdeling in overtredingen, wanbedrijven en misdaden speelt daare
tegen geen enkele rol, de kinderrechter is steeds bevoegd.  

Een eerste echte afwijking van het klassieke jeugdstrafrecht, binnen de dimensie delictso
schrijving, is de invoering van een nieuwe categorie strafbare gedragingen in de gedaante van de 
statusdelicten. De wetgever van 1912 breidt op deze wijze het aantal gronden tot vervolging van 
kinderen en jongeren uit, daar deze handelingen geen misdrijven sensu stricto vormen en ergo, bij 
afwezigheid van enige wettelijke basis, niet tot enige gerechtelijke tussenkomst leiden indien zij 
worden gesteld door personen die de gestelde leeftijd reeds hadden bereikt. De 

is dan ook de enige bron voor de kinderrechter om de concrete invulling van deze cat
gorie te bepalen, zij is geheel autonoom aan het gemeen strafrecht. De oorspronkelijke, in de wet 
van 1912 opgesomde, statusdelicten zijn achtereenvolgens: bedelarij en landloperij, wangedrag 
onbuigzaamheid en tot slot de predelinquentie, zij worden door middel van vaak bijzonder vage 
termen opgesomd in de respectievelijke artikelen 13, 14 en 15. Dergelijke uitbreiding ten opzichte 
van het gemeen strafrecht wordt als kind van de ideologie van het sociaal verweer beschouwd, op 
basis waarvan de noodzaak voor de bescherming van de maatschappij van een vroegtijdige inte
ventie wordt beklemtoond. Op het ogenblik waarop reeds is overgegaan tot het plegen van mi
drijven is het te laat om alsnog tussen te komen. Bijgevolg voelt men de noodzaak van een brede 
basis om de rechter toe te laten maatregelen op te leggen zodra de situatie van jongeren uit de 
hand dreigt te lopen. Hieraan is tegemoet gekomen door middel van de voorvermelde artikelen en 

bijzonder artikel 15 dat in interventie bij predelinquentie voorziet, door gebruik te maken van 
vage terminologie wordt de grondslag waarop de rechter zich kan baseren evenwel bijzonder ruim. 
Deze vaagheid heeft in de praktijk het ontstaan tot gevolg van een strikte en een uitgebreide i
terpretatie van deze artikelen, afhankelijk van de wijze waarop de wet door de onderscheiden 
actoren wordt benaderd. Vooreerst wordt, om te besluiten tot een strikte interpretatie, aangehaald 
dat de delictsomschrijving reeds zeer ruim is, waardoor een uitgebreide interpretatie teveel van het 
goede zou zijn. Het Hof van Cassatie is deze beperkte interpretatie reeds in 1917 gevolgd in een 
arrest omtrent de interpretatie van artikel 15.121 De (kinder)rechter kan niet overgaan tot
tensieve interpretatie waardoor de (ruim) geformuleerde omschrijvingen van predelinquentie wo
den uitgebreid. Deze uitspraak impliceert dat de interpretatie, zoals het geval is voor strafwetg
ving, op strikte en beperkende wijze dient te gebeuren. 

esalniettemin staat daar een meerderheid in de rechtspraak tegenover dewelke opteert voor een 
extensieve interpretatie van de Kinderbeschermingswet, die is gestoeld op de onderstelling dat de 
wet geen strafwet is, maar bestaat in het belang van het kind of de jongere en bijgevolg, om een 
zo ruim mogelijke bescherming te bieden, op een zeer uitgebreide wijze dient te worden gel
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ugdstrafrecht is het ontbreken van een 
van het gemeen strafrecht afwijkende delictsomschrijving voor jongeren tot 16 jaar. De Kinderbe-

brengt hier verandering in, hoewel deze vernieuwing in zekere zin dient te worden 
kt de wet een onderscheid tussen de misdrijven in de enge zin enerzijds 

en de zogenaamde statusdelicten anderzijds. Omdat de algemene bedoeling van de wet erin be-
staat te verhinderen dat jongeren, alvorens zij de 16 jarige leeftijd bereiken, kunnen worden ver-
volgd en berecht door de reguliere strafgerechten, wordt ook van de gebruikelijke terminologie 
afgeweken. In concreto betekent dit dat men niet zal spreken over misdrijven, maar wel “feiten, 

orie betreft, nog steeds geen ver-
schil tussen jongeren en “volwassenen”, vandaar de nuancering. Voor beide groepen blijven dezelf-
de gedragingen strafbaar gesteld, met name deze die worden beschreven in het gemeen straf-

n overtredingen, wanbedrijven en misdaden speelt daaren-

Een eerste echte afwijking van het klassieke jeugdstrafrecht, binnen de dimensie delictsom-
schrijving, is de invoering van een nieuwe categorie strafbare gedragingen in de gedaante van de 
statusdelicten. De wetgever van 1912 breidt op deze wijze het aantal gronden tot vervolging van 

sensu stricto vormen en ergo, bij 
afwezigheid van enige wettelijke basis, niet tot enige gerechtelijke tussenkomst leiden indien zij 
worden gesteld door personen die de gestelde leeftijd reeds hadden bereikt. De Kinderbescher-

ron voor de kinderrechter om de concrete invulling van deze cate-
gorie te bepalen, zij is geheel autonoom aan het gemeen strafrecht. De oorspronkelijke, in de wet 
van 1912 opgesomde, statusdelicten zijn achtereenvolgens: bedelarij en landloperij, wangedrag en 
onbuigzaamheid en tot slot de predelinquentie, zij worden door middel van vaak bijzonder vage 
termen opgesomd in de respectievelijke artikelen 13, 14 en 15. Dergelijke uitbreiding ten opzichte 

n het sociaal verweer beschouwd, op 
basis waarvan de noodzaak voor de bescherming van de maatschappij van een vroegtijdige inter-
ventie wordt beklemtoond. Op het ogenblik waarop reeds is overgegaan tot het plegen van mis-

en te komen. Bijgevolg voelt men de noodzaak van een brede 
basis om de rechter toe te laten maatregelen op te leggen zodra de situatie van jongeren uit de 
hand dreigt te lopen. Hieraan is tegemoet gekomen door middel van de voorvermelde artikelen en 

bijzonder artikel 15 dat in interventie bij predelinquentie voorziet, door gebruik te maken van 
vage terminologie wordt de grondslag waarop de rechter zich kan baseren evenwel bijzonder ruim. 

een strikte en een uitgebreide in-
terpretatie van deze artikelen, afhankelijk van de wijze waarop de wet door de onderscheiden 
actoren wordt benaderd. Vooreerst wordt, om te besluiten tot een strikte interpretatie, aangehaald 

s zeer ruim is, waardoor een uitgebreide interpretatie teveel van het 
goede zou zijn. Het Hof van Cassatie is deze beperkte interpretatie reeds in 1917 gevolgd in een 

De (kinder)rechter kan niet overgaan tot een ex-
tensieve interpretatie waardoor de (ruim) geformuleerde omschrijvingen van predelinquentie wor-
den uitgebreid. Deze uitspraak impliceert dat de interpretatie, zoals het geval is voor strafwetge-

esalniettemin staat daar een meerderheid in de rechtspraak tegenover dewelke opteert voor een 
, die is gestoeld op de onderstelling dat de 

de jongere en bijgevolg, om een 
zo ruim mogelijke bescherming te bieden, op een zeer uitgebreide wijze dient te worden gele-
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zen.122 In deze stelling is ook de verklaring te vinden voor de voorstellen, uitgaande van vertege
woordigers van deze strekking, tot 
tie met de leeftijd waarop men de burgerrechtelijke meerderjarigheid bereikt, wordt ter argume
tatie ingeroepen.123 

87.  Vooreerst maakt art. 13 maatregelen mogelijk te
bedelend of zwervend worden aangetroffen, alsook ten aanzien van zij die een gewoonte van 
bedelarij of landloperij hebben. Het artikel stelt een leeftijdsgrens van 18 jaar vast; de kinderrec
ter is enkel bevoegd maatrege
nog niet hebben bereikt. In vergelijking met de wet van 27 november 1891 zijn dezelfde leeftijd
grenzen te herkennen, opnieuw is voorzien in een bovengrens van 18 jaar, maar ontbreekt elke
ondergrens, zodat principieel kinderen van alle leeftijden beneden de volle 18 jaar kunnen worden 
vervolgd. Daarenboven is het niet langer vereist dat de jongere een bedel
maat volstaat het occasionele bedelen en zwerven, wat de de
Strafwetboek sterkt verruimt. Het volgende artikel laat de kinderrechter toe maatregelen te nemen 
tegen personen jonger dan 18 jaar die door hun wangedrag of onbuigzaamheid ernstige redenen 
tot ongenoegen geven aan de pe
voogd of andere personen onder wiens hoede zijn geplaatst zijn. De vervolging is evenwel afha
kelijk gemaakt van de vereiste dat 1 van deze personen overgaat tot het neerleggen van een 
klacht. De vaagheid van de termen wangedrag en onbuigzaamheid laten een ruime toepassing toe 
van dit artikel 14.124 Het laatste artikel in de rij, met name art. 15 
rechter toe om maatregelen te nemen in situaties waarbij kinderen tot 16 j
ren aan prostitutie of ontucht, hetzij hun bestaansmiddelen trachten te halen uit spel enerzijds en uit 
handelingen of bezigheden die tot prostitutie, landloperij, bedelarij of criminaliteit kunnen leiden 
anderzijds. Deze leeftijd w
ogenblik van de verschijning voor de rechter en dus niet ten tijde van de feiten.
een ondergrens geen sprake.

88. De lijst met statusdelicten is
wetgeving. Vooreerst wordt (in 1914
gelen in de Kinderbeschermingswet
die niet op regelmatige wijze naar school gaan wanneer de ouders van kwade wil zijn. De negati
ve invloed die bepaalde omgevingen kunnen hebben op jeugdige personen tot 18 jaar moest wo
den aan banden gelegd vanaf 1960.
“inrichtingen waar diensters of entraîneuses gewoonlijk met de clientèle mede verbruiken.” Het ee
voudigweg aanwezig zijn van deze jongeren volstaat voor de kinderrechter om te interveniëren. 
Hetzelfde geldt voor kinderen die buiten het gezelschap
de bewaking over hen is toevertrouwd, aanwezig zijn in ”danszalen of dansgelegenheden terwijl er 
gedanst wordt.” De uitbreiding van de statusdelicten is evenwel niet alleen het resultaat van nieuwe 
wetgeving; ook de eerder besproken extensieve interpretatie (die het uiteindelijk zou halen van de 

                                        

122 A. RACINE, “Maintien ou abandon de la 
pour enfants”, R.D.P.C. 1937, (149) 153.
123 Deze meerderjarigheid is vastgelegd op 21 jaar, wat maakt dat bepaalde verplichtingen van de ouders, 
jegens hun kinderen, blijven bestaan, maar dat deze ouders van zodra hun kinderen 18 jaar zijn geworden, 
niet langer een beroep kunnen doen op artikel 14;
124 R. DECLERCQ, "L'interprétation des articles 13 à 16 de la loi du 15 mai 1912 relatifs à la compétence du 
juge et des enfants", Ann.dr.sc.pol. 
125 Luik 17 november 1931, Jur. Liège 1932, 18; 
doctrine et de jurisprudence belges sur la matière
126 Wet 19 mei 1914 tot invoering van de leerplicht en wijziging van de organieke wet op het lager onde
wijs, B.S. 21 mei 1914. 
127 Wet 15 juli 1960 tot zedelijke bescherming van de jeugd, 
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In deze stelling is ook de verklaring te vinden voor de voorstellen, uitgaande van vertege
woordigers van deze strekking, tot verhoging van de leeftijdsgrenzen. Onder andere de discrepa
tie met de leeftijd waarop men de burgerrechtelijke meerderjarigheid bereikt, wordt ter argume

Vooreerst maakt art. 13 maatregelen mogelijk ten aanzien van jeugdige personen die 
bedelend of zwervend worden aangetroffen, alsook ten aanzien van zij die een gewoonte van 
bedelarij of landloperij hebben. Het artikel stelt een leeftijdsgrens van 18 jaar vast; de kinderrec
ter is enkel bevoegd maatregelen op te leggen aan kinderen en jongeren die deze (volle) leeftijd 
nog niet hebben bereikt. In vergelijking met de wet van 27 november 1891 zijn dezelfde leeftijd
grenzen te herkennen, opnieuw is voorzien in een bovengrens van 18 jaar, maar ontbreekt elke
ondergrens, zodat principieel kinderen van alle leeftijden beneden de volle 18 jaar kunnen worden 
vervolgd. Daarenboven is het niet langer vereist dat de jongere een bedel- 
maat volstaat het occasionele bedelen en zwerven, wat de definitie ten opzicht van 1891 en het 

sterkt verruimt. Het volgende artikel laat de kinderrechter toe maatregelen te nemen 
tegen personen jonger dan 18 jaar die door hun wangedrag of onbuigzaamheid ernstige redenen 
tot ongenoegen geven aan de personen die verantwoordelijk zijn voor hen, met name ouders, 
voogd of andere personen onder wiens hoede zijn geplaatst zijn. De vervolging is evenwel afha

lijk gemaakt van de vereiste dat 1 van deze personen overgaat tot het neerleggen van een 
vaagheid van de termen wangedrag en onbuigzaamheid laten een ruime toepassing toe 

Het laatste artikel in de rij, met name art. 15 Kinderbeschermingswet
rechter toe om maatregelen te nemen in situaties waarbij kinderen tot 16 jaar zich hetzij overlev
ren aan prostitutie of ontucht, hetzij hun bestaansmiddelen trachten te halen uit spel enerzijds en uit 
handelingen of bezigheden die tot prostitutie, landloperij, bedelarij of criminaliteit kunnen leiden 
anderzijds. Deze leeftijd wijkt af van de 2 voorgaande artikelen en is pas van belang op het 
ogenblik van de verschijning voor de rechter en dus niet ten tijde van de feiten.
een ondergrens geen sprake. 

De lijst met statusdelicten is op latere data meermaals aangevuld door middel van aparte 
wetgeving. Vooreerst wordt (in 1914126 reeds) het schoolverzuim aangepakt, de voorziene maatr

Kinderbeschermingswet kunnen voortaan ook worden toegepast op kinderen tot 14 jaar 
p regelmatige wijze naar school gaan wanneer de ouders van kwade wil zijn. De negati

ve invloed die bepaalde omgevingen kunnen hebben op jeugdige personen tot 18 jaar moest wo
den aan banden gelegd vanaf 1960.127 Men kan het voorbeeld van speelhuizen en de z
“inrichtingen waar diensters of entraîneuses gewoonlijk met de clientèle mede verbruiken.” Het ee
voudigweg aanwezig zijn van deze jongeren volstaat voor de kinderrechter om te interveniëren. 
Hetzelfde geldt voor kinderen die buiten het gezelschap van een ouder, voogd of persoon aan wie 
de bewaking over hen is toevertrouwd, aanwezig zijn in ”danszalen of dansgelegenheden terwijl er 
gedanst wordt.” De uitbreiding van de statusdelicten is evenwel niet alleen het resultaat van nieuwe 

eerder besproken extensieve interpretatie (die het uiteindelijk zou halen van de 

                                                 

, “Maintien ou abandon de la règle ‘Nulla poena, nullum crimen sine lege’
1937, (149) 153. 

Deze meerderjarigheid is vastgelegd op 21 jaar, wat maakt dat bepaalde verplichtingen van de ouders, 
jegens hun kinderen, blijven bestaan, maar dat deze ouders van zodra hun kinderen 18 jaar zijn geworden, 
niet langer een beroep kunnen doen op artikel 14; WETS en VELGE. 

, "L'interprétation des articles 13 à 16 de la loi du 15 mai 1912 relatifs à la compétence du 
Ann.dr.sc.pol. 1951, (135) 193. 

Luik 17 november 1931, Jur. Liège 1932, 18; H. VELGE, Les Tribunaux pour enfants. Précis de législation, de 
doctrine et de jurisprudence belges sur la matière, Brussel, Bruylant, 1941, 63. 

Wet 19 mei 1914 tot invoering van de leerplicht en wijziging van de organieke wet op het lager onde

tot zedelijke bescherming van de jeugd, B.S. 20 juli 1960. 
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In deze stelling is ook de verklaring te vinden voor de voorstellen, uitgaande van vertegen-
verhoging van de leeftijdsgrenzen. Onder andere de discrepan-

tie met de leeftijd waarop men de burgerrechtelijke meerderjarigheid bereikt, wordt ter argumen-

n aanzien van jeugdige personen die 
bedelend of zwervend worden aangetroffen, alsook ten aanzien van zij die een gewoonte van 
bedelarij of landloperij hebben. Het artikel stelt een leeftijdsgrens van 18 jaar vast; de kinderrech-

len op te leggen aan kinderen en jongeren die deze (volle) leeftijd 
nog niet hebben bereikt. In vergelijking met de wet van 27 november 1891 zijn dezelfde leeftijds-
grenzen te herkennen, opnieuw is voorzien in een bovengrens van 18 jaar, maar ontbreekt elke 
ondergrens, zodat principieel kinderen van alle leeftijden beneden de volle 18 jaar kunnen worden 

 of zwerfgewoonte kent, 
finitie ten opzicht van 1891 en het 

sterkt verruimt. Het volgende artikel laat de kinderrechter toe maatregelen te nemen 
tegen personen jonger dan 18 jaar die door hun wangedrag of onbuigzaamheid ernstige redenen 

rsonen die verantwoordelijk zijn voor hen, met name ouders, 
voogd of andere personen onder wiens hoede zijn geplaatst zijn. De vervolging is evenwel afhan-

lijk gemaakt van de vereiste dat 1 van deze personen overgaat tot het neerleggen van een 
vaagheid van de termen wangedrag en onbuigzaamheid laten een ruime toepassing toe 

Kinderbeschermingswet, laat de 
aar zich hetzij overleve-

ren aan prostitutie of ontucht, hetzij hun bestaansmiddelen trachten te halen uit spel enerzijds en uit 
handelingen of bezigheden die tot prostitutie, landloperij, bedelarij of criminaliteit kunnen leiden 

ijkt af van de 2 voorgaande artikelen en is pas van belang op het 
ogenblik van de verschijning voor de rechter en dus niet ten tijde van de feiten.125 Opnieuw is van 

op latere data meermaals aangevuld door middel van aparte 
reeds) het schoolverzuim aangepakt, de voorziene maatre-

kunnen voortaan ook worden toegepast op kinderen tot 14 jaar 
p regelmatige wijze naar school gaan wanneer de ouders van kwade wil zijn. De negatie-

ve invloed die bepaalde omgevingen kunnen hebben op jeugdige personen tot 18 jaar moest wor-
Men kan het voorbeeld van speelhuizen en de zogenaamd 

“inrichtingen waar diensters of entraîneuses gewoonlijk met de clientèle mede verbruiken.” Het een-
voudigweg aanwezig zijn van deze jongeren volstaat voor de kinderrechter om te interveniëren. 

van een ouder, voogd of persoon aan wie 
de bewaking over hen is toevertrouwd, aanwezig zijn in ”danszalen of dansgelegenheden terwijl er 
gedanst wordt.” De uitbreiding van de statusdelicten is evenwel niet alleen het resultaat van nieuwe 

eerder besproken extensieve interpretatie (die het uiteindelijk zou halen van de 

Nulla poena, nullum crimen sine lege’ dans les juridictions 

Deze meerderjarigheid is vastgelegd op 21 jaar, wat maakt dat bepaalde verplichtingen van de ouders, 
jegens hun kinderen, blijven bestaan, maar dat deze ouders van zodra hun kinderen 18 jaar zijn geworden, 

, "L'interprétation des articles 13 à 16 de la loi du 15 mai 1912 relatifs à la compétence du 

nts. Précis de législation, de 

Wet 19 mei 1914 tot invoering van de leerplicht en wijziging van de organieke wet op het lager onder-
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strikte lezing) leidde tot een ware interventiegolf die getuigt van de druk om zo snel mogelijk op te 
treden bij “dreigend gevaar.” 

3° Maatregelen

89. Ook de straftoemeting

jonge daders aan de bevoegdheid van de gewone strafgerechten gaat samen met de vervanging 
van de straffen sensu stricto door “maatregelen tot bewaking, opvoeding en b
derrechter heeft desondanks slechts een beperkt arsenaal aan mogelijkheden, de 
mingswet verschaft slechts drie maatregelen. Het is belangrijk te benadrukken dat deze kunnen 
worden genomen, zowel ten aanzien van minderjarigen d
aanzien van jongeren die statusdelicten begaan. Voor beide categorieën heeft de kinderrechter 
over de mogelijkheid: 

� te berispen,  
� te plaatsen tot aan de meerderjarigheid, bij private personen dan wel openbare of 

instellingen van weldadigheid of van onderwijs,
� tot de meerderjarigheid ter beschikking te stellen van de regering.

Zodra de feiten zijn bewezen moet één van deze worden opgelegd, de rechter is weliswaar geheel 
vrij in zijn keuze. De parlementaire 
het verschil tussen straf en maatregel, velen zijn de mening aangedaan dat het enkel gaat om aa
passingen van de terminologie.
benaderd. 

90. Vooreerst, wat de berisping betreft; deze werd al in 1897 geïntroduceerd, weliswaar als 
autonome straf binnen het te dien tijde heersende klassiek jeugdstrafrechtelijke kader, waardoor 
voor overtredingen, de minderjarige
betaling van de gerechtskosten, de teruggave en een schadevergoeding. Vanaf 1912 kan de b
risping steeds worden uitgesproken zowel voor de statusdelicten als voor elk feit, misdrijf geheten, 
zij laat bovendien toe dat het kind in het gezin kan blijven, wat voor de wetgever van groot belang 
blijkt.129 Inhoudelijk blijkt evenwel weinig verschil te bestaan, niettegenstaande de zogenaamde 
pedagogische aard die ten gevolge van de 
Ook de burgerlijke gevolgen, één 
zijn aan de maatregen verbonden. Nog opmerkelijker is de mogelijkheid om een jonge dader bij 
verstek te berispen, de vraag kan worden
tie blijft. Het komt er aldus op neer dat de berisping slechts een statusverandering ondergaat van 
straf tot maatregel omdat de wetgever bepaalt dat aan jongeren niet langer een straf kan worden 
opgelegd, inhoudelijk is zij niet in het minst bijgesteld.

91. Een tweede mogelijkheid bestaat in de plaatsing, waarbij allerminst een hiërarchie bestaat 
tussen de onderscheiden personen en instellingen.
instelling speelt echter wel slechts een subsidiaire rol.
modaliteiten van de plaatsing niet afhangen van de ernst van de feiten, maar van de concrete o
standigheden, zoals het karakter van het 
brief om meer informatie te verschaffen betreffende de toepassing in de praktijk.

                                        

128 M. VAN KERCHOVE, “Des mesures répressives aux mesures de sûreté et de protection. Réflexion sur le po
voir mystificateur du langage.” 
129 Pand.b. 446 (nr.444). 
130 Op basis van de Pandecten kan worden besloten dat de plaatsing bij particuliere personen in theorie de 
voorkeur geniet; Pand.b. 448 (nr.452).
131 F. TULKENS en T. MOREAU, Droit de la jeunesse
132 Circulaire 24 september 1912.
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strikte lezing) leidde tot een ware interventiegolf die getuigt van de druk om zo snel mogelijk op te 
treden bij “dreigend gevaar.”  

Maatregelen 

straftoemeting ondergaat in 1912 bijzondere veranderingen, het onttrekken van 
jonge daders aan de bevoegdheid van de gewone strafgerechten gaat samen met de vervanging 
van de straffen sensu stricto door “maatregelen tot bewaking, opvoeding en b
derrechter heeft desondanks slechts een beperkt arsenaal aan mogelijkheden, de 

verschaft slechts drie maatregelen. Het is belangrijk te benadrukken dat deze kunnen 
worden genomen, zowel ten aanzien van minderjarigen die feiten, misdrijf geheten, plegen als ten 
aanzien van jongeren die statusdelicten begaan. Voor beide categorieën heeft de kinderrechter 

te plaatsen tot aan de meerderjarigheid, bij private personen dan wel openbare of 
instellingen van weldadigheid of van onderwijs, 
tot de meerderjarigheid ter beschikking te stellen van de regering. 

Zodra de feiten zijn bewezen moet één van deze worden opgelegd, de rechter is weliswaar geheel 
vrij in zijn keuze. De parlementaire voorbereiding en de doctrine tonen de heersende twijfel over 
het verschil tussen straf en maatregel, velen zijn de mening aangedaan dat het enkel gaat om aa
passingen van de terminologie.128 Navolgend worden elk der maatregelen enigszins diepgaander 

Vooreerst, wat de berisping betreft; deze werd al in 1897 geïntroduceerd, weliswaar als 
autonome straf binnen het te dien tijde heersende klassiek jeugdstrafrechtelijke kader, waardoor 
voor overtredingen, de minderjarige voortaan (samen met de ouders) kon worden veroordeeld tot 
betaling van de gerechtskosten, de teruggave en een schadevergoeding. Vanaf 1912 kan de b
risping steeds worden uitgesproken zowel voor de statusdelicten als voor elk feit, misdrijf geheten, 

at bovendien toe dat het kind in het gezin kan blijven, wat voor de wetgever van groot belang 
Inhoudelijk blijkt evenwel weinig verschil te bestaan, niettegenstaande de zogenaamde 

pedagogische aard die ten gevolge van de Kinderbeschermingswet aan de berisping is toegekend. 
Ook de burgerlijke gevolgen, één van de belangrijkste redenen bij de invoering van de berisping 
zijn aan de maatregen verbonden. Nog opmerkelijker is de mogelijkheid om een jonge dader bij 
verstek te berispen, de vraag kan worden gesteld waar de pedagogische inslag in dergelijke situ
tie blijft. Het komt er aldus op neer dat de berisping slechts een statusverandering ondergaat van 
straf tot maatregel omdat de wetgever bepaalt dat aan jongeren niet langer een straf kan worden 

egd, inhoudelijk is zij niet in het minst bijgesteld. 

Een tweede mogelijkheid bestaat in de plaatsing, waarbij allerminst een hiërarchie bestaat 
tussen de onderscheiden personen en instellingen.130 De internering of plaatsin
instelling speelt echter wel slechts een subsidiaire rol.131 Er dient duidelijk te worden gezegd dat de 
modaliteiten van de plaatsing niet afhangen van de ernst van de feiten, maar van de concrete o
standigheden, zoals het karakter van het kind. Carton de Wiart maakt gebruik van een omzen
brief om meer informatie te verschaffen betreffende de toepassing in de praktijk.

                                                 

, “Des mesures répressives aux mesures de sûreté et de protection. Réflexion sur le po
voir mystificateur du langage.” R.D.P.C. 1967-77, (245) 245-279. 

Op basis van de Pandecten kan worden besloten dat de plaatsing bij particuliere personen in theorie de 
448 (nr.452). 

Droit de la jeunesse, Brussel, Larcier, 2000, 135. 
Circulaire 24 september 1912. 
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strikte lezing) leidde tot een ware interventiegolf die getuigt van de druk om zo snel mogelijk op te 

ondergaat in 1912 bijzondere veranderingen, het onttrekken van 
jonge daders aan de bevoegdheid van de gewone strafgerechten gaat samen met de vervanging 
van de straffen sensu stricto door “maatregelen tot bewaking, opvoeding en behoeding.” De kin-
derrechter heeft desondanks slechts een beperkt arsenaal aan mogelijkheden, de Kinderbescher-

verschaft slechts drie maatregelen. Het is belangrijk te benadrukken dat deze kunnen 
ie feiten, misdrijf geheten, plegen als ten 

aanzien van jongeren die statusdelicten begaan. Voor beide categorieën heeft de kinderrechter 

te plaatsen tot aan de meerderjarigheid, bij private personen dan wel openbare of private 

Zodra de feiten zijn bewezen moet één van deze worden opgelegd, de rechter is weliswaar geheel 
voorbereiding en de doctrine tonen de heersende twijfel over 

het verschil tussen straf en maatregel, velen zijn de mening aangedaan dat het enkel gaat om aan-
Navolgend worden elk der maatregelen enigszins diepgaander 

Vooreerst, wat de berisping betreft; deze werd al in 1897 geïntroduceerd, weliswaar als 
autonome straf binnen het te dien tijde heersende klassiek jeugdstrafrechtelijke kader, waardoor 

voortaan (samen met de ouders) kon worden veroordeeld tot 
betaling van de gerechtskosten, de teruggave en een schadevergoeding. Vanaf 1912 kan de be-
risping steeds worden uitgesproken zowel voor de statusdelicten als voor elk feit, misdrijf geheten, 

at bovendien toe dat het kind in het gezin kan blijven, wat voor de wetgever van groot belang 
Inhoudelijk blijkt evenwel weinig verschil te bestaan, niettegenstaande de zogenaamde 

de berisping is toegekend. 
bij de invoering van de berisping 

zijn aan de maatregen verbonden. Nog opmerkelijker is de mogelijkheid om een jonge dader bij 
gesteld waar de pedagogische inslag in dergelijke situa-

tie blijft. Het komt er aldus op neer dat de berisping slechts een statusverandering ondergaat van 
straf tot maatregel omdat de wetgever bepaalt dat aan jongeren niet langer een straf kan worden 

Een tweede mogelijkheid bestaat in de plaatsing, waarbij allerminst een hiërarchie bestaat 
De internering of plaatsing in een openbare 

Er dient duidelijk te worden gezegd dat de 
modaliteiten van de plaatsing niet afhangen van de ernst van de feiten, maar van de concrete om-

kind. Carton de Wiart maakt gebruik van een omzend-
brief om meer informatie te verschaffen betreffende de toepassing in de praktijk.132 

, “Des mesures répressives aux mesures de sûreté et de protection. Réflexion sur le pou-

Op basis van de Pandecten kan worden besloten dat de plaatsing bij particuliere personen in theorie de 
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92. Als laatste en meest verregaande maatregel wordt de ter beschikking stelling van de reg
ring vermeld, zij verdient bijzondere omzichtigheid bij haar toepassing.
steunen op zowel de ernst van de feiten, de gezinsomgeving als de perverse aard van het kind. Als 
blijk van de aangehaalde behoedzaamheid getuigt de ondergrens di
telijke basis steunt, maar het gevolg is van circulaires die het parket aanraden om vooreerst geen 
T.B.R. te vorderen voor kinderen tot 12 jaar en daarenboven hoger beroep in te stellen tegen b
slissingen die de T.B.R. wel oplegg
zekere nuance hierbij op zijn plaats; de wil om té jonge kinderen te behoeden voor dergelijke 
maatregel wordt eveneens ingegeven door het belang van de instellingen (die deze minderja
opvangen). Organisatorisch ontstaan immers tal van moeilijkheden wanneer te grote leeftijdsve
schillen ontstaan tussen de aanwezige kinderen. Naast desbetreffende beperking in de toepassing 
van de ter beschikking stelling, is ook sprake van een uitbreiding erv
tot 18 jaar. Deze personen kunnen na het uitzitten van hun straf alsnog ter beschikking van de reg
ring worden gesteld tot aan hun meerderjarigheid ten gevolge van een beslissing van de gewone 
hoven en rechtbanken.134 Opnieuw is 
vervanging van straffen door maatregelen. De ter beschikking stelling van de regering, hoewel pas 
zo genoemd sinds de wet van 27 november 1891, heeft sporen die teruggaan tot het 
van 1791. Zij is dus ontegensprekelijk een product van het klassieke jeugdstrafrecht, met een r
pressieve aard die ook in de pandecten wordt erkend.
maanden na de stemming van de wet, een circulaire verspreiden omtrent de 
in het algemeen en de T.B.R. in het bijzonder waarin hij het gebruik van de ter beschikking stelling 
uitlegt door te verwijzen naar de heersende praktijk, evenals door gebruik te maken van een br
chure die op de toepassing van de T.B.
mom van de categoriale kinderbescherming kan dus ook op dit punt worden betwijfeld.

4° Procedure

93. Tot 1912 was, wat de 
en volwassenen daders, op enkele omzendbrieven na waarin werd gepleit voor de organisatie van 
aparte zittingen voor jongeren tot 16 jaar. De wet betreffende de kinderbescherming zou ook op 
dit vlak een mijlpaal betekenen, in tegenstelling
jeugdstrafrecht voorziet zij in een geheel nieuwe rechter, exclusief bevoegd voor de vervolging van 
kinderen. Deze kinderrechter wordt eerder dan een strafrechter beschouwd als een opvoeder en 
beschermer, die een centrale rol krijgt toebedeeld binnen het geheel van de kinderbescherming.
Zijn bevoegdheid wordt bepaald op basis van meerdere leeftijdsgrenzen, die logischerwijze ee
der al aan bod kwamen bij de bespreking van de delictsomschrijvingen. Omtrent deze
grenzen bestond gedurende de parlementaire voorbereiding enige discussie, het oorspronkelijke 
wetsontwerp voorzag een algemene grens van 18 jaar, maar omwille van de toenemende jeug
delinquentie rees protest in de kamer tegen een te hoge leeftijd
compromis besloot de strafgerechten bevoegd te laten voor daders vanaf 16 jaar die worden ve
volg voor feiten, misdrijven geheten.
“de volle leeftijd”zoals ook in 
de predelinquentie, gedurende de parlementaire voorbereiding bestond hierover geenszins discu
sie. Inzake bedelarij en landloperij alsook wangedrag en onbuigzaamheid bleef het originele on

                                        

133 Pand.b. 487 (nr.613). 
134 De rechtsgrond is te vinden in artikel 37 van de wet op de kinderbescherming. Bovendien moet de minde
jarige op het ogenblik van de veroordeling jonger dan 18 jaar ten gevolge van: Cass. 16 februari 1914, 
Pas., I, 108. 
135 Pand.b. Tw. Responsabilité Pénale
136 Hand. Kamer 1911-1912, 18 april 1912.
137 Hand. Kamer 1911-12, 2 april 1912.
138 Luik 24 december 1914, Pas.
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Als laatste en meest verregaande maatregel wordt de ter beschikking stelling van de reg
ring vermeld, zij verdient bijzondere omzichtigheid bij haar toepassing.133

steunen op zowel de ernst van de feiten, de gezinsomgeving als de perverse aard van het kind. Als 
blijk van de aangehaalde behoedzaamheid getuigt de ondergrens die weliswaar niet op een we
telijke basis steunt, maar het gevolg is van circulaires die het parket aanraden om vooreerst geen 
T.B.R. te vorderen voor kinderen tot 12 jaar en daarenboven hoger beroep in te stellen tegen b
slissingen die de T.B.R. wel opleggen aan minderjarigen van die leeftijd. Niettegenstaande is e
zekere nuance hierbij op zijn plaats; de wil om té jonge kinderen te behoeden voor dergelijke 
maatregel wordt eveneens ingegeven door het belang van de instellingen (die deze minderja

Organisatorisch ontstaan immers tal van moeilijkheden wanneer te grote leeftijdsve
schillen ontstaan tussen de aanwezige kinderen. Naast desbetreffende beperking in de toepassing 
van de ter beschikking stelling, is ook sprake van een uitbreiding ervan voor minderjarigen van 16 
tot 18 jaar. Deze personen kunnen na het uitzitten van hun straf alsnog ter beschikking van de reg
ring worden gesteld tot aan hun meerderjarigheid ten gevolge van een beslissing van de gewone 

Opnieuw is de dubbelzinnigheid aan te merken die sluimert omtrent de 
vervanging van straffen door maatregelen. De ter beschikking stelling van de regering, hoewel pas 
zo genoemd sinds de wet van 27 november 1891, heeft sporen die teruggaan tot het 

91. Zij is dus ontegensprekelijk een product van het klassieke jeugdstrafrecht, met een r
pressieve aard die ook in de pandecten wordt erkend.135 Bovendien zal Carton de Wiart, slechts 
maanden na de stemming van de wet, een circulaire verspreiden omtrent de 
in het algemeen en de T.B.R. in het bijzonder waarin hij het gebruik van de ter beschikking stelling 
uitlegt door te verwijzen naar de heersende praktijk, evenals door gebruik te maken van een br
chure die op de toepassing van de T.B.R. onder het oude regime slaat. De vernieuwing onder het 
mom van de categoriale kinderbescherming kan dus ook op dit punt worden betwijfeld.

Procedure 

Tot 1912 was, wat de rechtspleging betreft, weinig onderscheid te bespe
en volwassenen daders, op enkele omzendbrieven na waarin werd gepleit voor de organisatie van 
aparte zittingen voor jongeren tot 16 jaar. De wet betreffende de kinderbescherming zou ook op 
dit vlak een mijlpaal betekenen, in tegenstelling tot de verscheiden wetboeken uit het klassieke 
jeugdstrafrecht voorziet zij in een geheel nieuwe rechter, exclusief bevoegd voor de vervolging van 
kinderen. Deze kinderrechter wordt eerder dan een strafrechter beschouwd als een opvoeder en 

een centrale rol krijgt toebedeeld binnen het geheel van de kinderbescherming.
Zijn bevoegdheid wordt bepaald op basis van meerdere leeftijdsgrenzen, die logischerwijze ee
der al aan bod kwamen bij de bespreking van de delictsomschrijvingen. Omtrent deze
grenzen bestond gedurende de parlementaire voorbereiding enige discussie, het oorspronkelijke 
wetsontwerp voorzag een algemene grens van 18 jaar, maar omwille van de toenemende jeug

linquentie rees protest in de kamer tegen een te hoge leeftijd zodat de regering bij wijze van 
compromis besloot de strafgerechten bevoegd te laten voor daders vanaf 16 jaar die worden ve
volg voor feiten, misdrijven geheten.137 Deze 16 jarige leeftijd moet nog steeds worden gelezen als 
“de volle leeftijd”zoals ook in het klassieke jeugdstrafrecht.138  Deze leeftijd geldt eveneens voor 
de predelinquentie, gedurende de parlementaire voorbereiding bestond hierover geenszins discu
sie. Inzake bedelarij en landloperij alsook wangedrag en onbuigzaamheid bleef het originele on

                                                 

De rechtsgrond is te vinden in artikel 37 van de wet op de kinderbescherming. Bovendien moet de minde
jarige op het ogenblik van de veroordeling jonger dan 18 jaar ten gevolge van: Cass. 16 februari 1914, 

Responsabilité Pénale (1905). 
1912, 18 april 1912. 
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Als laatste en meest verregaande maatregel wordt de ter beschikking stelling van de rege-
133 De beoordeling moet 

steunen op zowel de ernst van de feiten, de gezinsomgeving als de perverse aard van het kind. Als 
e weliswaar niet op een wet-

telijke basis steunt, maar het gevolg is van circulaires die het parket aanraden om vooreerst geen 
T.B.R. te vorderen voor kinderen tot 12 jaar en daarenboven hoger beroep in te stellen tegen be-

Niettegenstaande is een 
zekere nuance hierbij op zijn plaats; de wil om té jonge kinderen te behoeden voor dergelijke 
maatregel wordt eveneens ingegeven door het belang van de instellingen (die deze minderjarigen 

Organisatorisch ontstaan immers tal van moeilijkheden wanneer te grote leeftijdsver-
schillen ontstaan tussen de aanwezige kinderen. Naast desbetreffende beperking in de toepassing 

an voor minderjarigen van 16 
tot 18 jaar. Deze personen kunnen na het uitzitten van hun straf alsnog ter beschikking van de rege-
ring worden gesteld tot aan hun meerderjarigheid ten gevolge van een beslissing van de gewone 

de dubbelzinnigheid aan te merken die sluimert omtrent de 
vervanging van straffen door maatregelen. De ter beschikking stelling van de regering, hoewel pas 
zo genoemd sinds de wet van 27 november 1891, heeft sporen die teruggaan tot het Strafwetboek 

91. Zij is dus ontegensprekelijk een product van het klassieke jeugdstrafrecht, met een re-
Bovendien zal Carton de Wiart, slechts 

maanden na de stemming van de wet, een circulaire verspreiden omtrent de toepassing van de wet 
in het algemeen en de T.B.R. in het bijzonder waarin hij het gebruik van de ter beschikking stelling 
uitlegt door te verwijzen naar de heersende praktijk, evenals door gebruik te maken van een bro-

R. onder het oude regime slaat. De vernieuwing onder het 
mom van de categoriale kinderbescherming kan dus ook op dit punt worden betwijfeld. 

betreft, weinig onderscheid te bespeuren tussen jonge 
en volwassenen daders, op enkele omzendbrieven na waarin werd gepleit voor de organisatie van 
aparte zittingen voor jongeren tot 16 jaar. De wet betreffende de kinderbescherming zou ook op 

tot de verscheiden wetboeken uit het klassieke 
jeugdstrafrecht voorziet zij in een geheel nieuwe rechter, exclusief bevoegd voor de vervolging van 
kinderen. Deze kinderrechter wordt eerder dan een strafrechter beschouwd als een opvoeder en 

een centrale rol krijgt toebedeeld binnen het geheel van de kinderbescherming.136 
Zijn bevoegdheid wordt bepaald op basis van meerdere leeftijdsgrenzen, die logischerwijze eer-
der al aan bod kwamen bij de bespreking van de delictsomschrijvingen. Omtrent deze leeftijds-
grenzen bestond gedurende de parlementaire voorbereiding enige discussie, het oorspronkelijke 
wetsontwerp voorzag een algemene grens van 18 jaar, maar omwille van de toenemende jeugd-

zodat de regering bij wijze van 
compromis besloot de strafgerechten bevoegd te laten voor daders vanaf 16 jaar die worden ver-

Deze 16 jarige leeftijd moet nog steeds worden gelezen als 
Deze leeftijd geldt eveneens voor 

de predelinquentie, gedurende de parlementaire voorbereiding bestond hierover geenszins discus-
sie. Inzake bedelarij en landloperij alsook wangedrag en onbuigzaamheid bleef het originele ont-

De rechtsgrond is te vinden in artikel 37 van de wet op de kinderbescherming. Bovendien moet de minder-
jarige op het ogenblik van de veroordeling jonger dan 18 jaar ten gevolge van: Cass. 16 februari 1914, 
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werp desalniettemin behouden, deze statusdelicten behoren tot de bevoegdheid van de kinderrec
ter indien de kinderen en jongeren nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De kloof die 
aldus ontstaat zal in de praktijk bijzondere situaties creëren; p
tussen 16 en 18 aan om een beroep te doen op artikel 14 en door middel van een klacht wegens 
wangedrag en onbuigzaamheid te vermijden dat hun kinderen voor de strafrechter dienen te ve
schijnen.  

94. Zoals de bevoegdheidsregeling aan wijzigingen onderhevig is in 1912, wordt ook afgew
ken van de gemeenrechtelijke procedureregels betreffende de mogelijkheid om hoger beroep in te 
stellen. Voorgaande regimes lieten de personen die werden vervolgd
misdrijf, ongeacht hun leeftijd, toe naar deze regels terug te grijpen. De 
maakt aan dit stelstel een einde; voortaan zal enkel nog het openbaar ministerie tegen elke maa
regel hoger beroep kunnen instellen,
alsook diens ouders, voogden of de personen die de zorg over hen dragen, hebben dit recht slechts 
indien ten gevolge van de maatregel de jongere wordt onttrokken aan diezelfde personen.
Hoewel de tot stand gekomen wetswijziging al een zeer stringente indruk geeft, ging het oorspro
kelijke ontwerp nog wel een stap verder; de regering trachtte een totale afschaffing van het hoger 
beroep te bekomen. Carton de Wiart achtte het onaanvaardbaar dat de
dureregels als hinderpaal zouden bestaan ten aanzien van de bijzondere (pedagogische) rol van 
de kinderrechter. Dergelijke doelstelling botste echter hard met de nog steeds heersende klassieke 
ideologieën binnen de Kamer, zodat een 
regeling tot gevolg. Markant gevolg van de aldus ontstane discrepantie met de algemene strafpr
cedure: personen tot respectievelijk 16 en 18 jaar genieten minder rechtswaarborgen dan volwa
senen.  

95. Een laatste belangrijke vaststelling omtrent de procedure betreft artikel 30 dat de rechter, 
in zeer uitzonderlijke omstandigheden, toelaat de jongere voor een periode van twee maanden 
onder te brengen in een huis van arrest, zowel
Deze maatregel wordt voorlopige bewaring genoemd en refereert naar de voorlopige hechtenis
uit het reguliere strafrecht, evenwel zonder de regels van de Wet op de voorlopige hechtenis
over te nemen in het kinderbeschermingsrecht. Opnieuw genieten kinderen en jongeren minder 
rechtswaarborgen dan volwassenen, bij ontstentenis aan een verplichte maandelijkse bevestiging 
door de raadkamer. Het uitzonderlijk karakter van deze voorlopige bewaring zal echter
doende worden gerespecteerd en de toepassingen van de maatregel zijn legio. Carton de W
tracht deze problematiek op te lossen door middel van een circulaire de dato 14 februari 1913 
waarin de uitzonderlijke aard wordt benadrukt evenals een aantal

5° Strafuitvoering

96. Bij wijze van afsluiten
voor het laatste aspect, name
vroegere keuze voor eigen instellingen voor jongeren blijft behouden. De enige nuance is te vinden 
in artikel 30 dat voorziet in de plaatsing van jongeren in een huis van arrest (samen met volwass
nen) bij wijze van voorlopige maatregel. Binn
naamd bijzonder regime.142

vendien verregaande inlichtingen
kind, alsook omtrent diens levensomstandigheden. Hij zal dit doen met het oog op de periodieke 
herziening of de vrijheid onder toezicht

                                        

139 In hoger beroep wordt de zaak behandeld door een alleenzetelend kinderrechter in hoger beroep.
140 Hand. Kamer 1911-12, 2 april 1912
141 Wet 20 april 1874 
142 K.B. 6 september 1912, B.S.
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werp desalniettemin behouden, deze statusdelicten behoren tot de bevoegdheid van de kinderrec
ter indien de kinderen en jongeren nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De kloof die 
aldus ontstaat zal in de praktijk bijzondere situaties creëren; parketten sporen ouders van jongeren 
tussen 16 en 18 aan om een beroep te doen op artikel 14 en door middel van een klacht wegens 
wangedrag en onbuigzaamheid te vermijden dat hun kinderen voor de strafrechter dienen te ve

Zoals de bevoegdheidsregeling aan wijzigingen onderhevig is in 1912, wordt ook afgew
ken van de gemeenrechtelijke procedureregels betreffende de mogelijkheid om hoger beroep in te 
stellen. Voorgaande regimes lieten de personen die werden vervolgd wegens het plegen van een 
misdrijf, ongeacht hun leeftijd, toe naar deze regels terug te grijpen. De 
maakt aan dit stelstel een einde; voortaan zal enkel nog het openbaar ministerie tegen elke maa
regel hoger beroep kunnen instellen, namelijk op grond van artikel 32. De minderjarige in kwestie, 
alsook diens ouders, voogden of de personen die de zorg over hen dragen, hebben dit recht slechts 
indien ten gevolge van de maatregel de jongere wordt onttrokken aan diezelfde personen.

de tot stand gekomen wetswijziging al een zeer stringente indruk geeft, ging het oorspro
kelijke ontwerp nog wel een stap verder; de regering trachtte een totale afschaffing van het hoger 
beroep te bekomen. Carton de Wiart achtte het onaanvaardbaar dat de gemeenrechtelijke proc
dureregels als hinderpaal zouden bestaan ten aanzien van de bijzondere (pedagogische) rol van 
de kinderrechter. Dergelijke doelstelling botste echter hard met de nog steeds heersende klassieke 
ideologieën binnen de Kamer, zodat een compromis werd bewerkstelligd met de bovenstaande 
regeling tot gevolg. Markant gevolg van de aldus ontstane discrepantie met de algemene strafpr
cedure: personen tot respectievelijk 16 en 18 jaar genieten minder rechtswaarborgen dan volwa

Een laatste belangrijke vaststelling omtrent de procedure betreft artikel 30 dat de rechter, 
in zeer uitzonderlijke omstandigheden, toelaat de jongere voor een periode van twee maanden 
onder te brengen in een huis van arrest, zowel voor statusdelicten al voor feiten, misdrijf geheten. 
Deze maatregel wordt voorlopige bewaring genoemd en refereert naar de voorlopige hechtenis
uit het reguliere strafrecht, evenwel zonder de regels van de Wet op de voorlopige hechtenis

n het kinderbeschermingsrecht. Opnieuw genieten kinderen en jongeren minder 
rechtswaarborgen dan volwassenen, bij ontstentenis aan een verplichte maandelijkse bevestiging 
door de raadkamer. Het uitzonderlijk karakter van deze voorlopige bewaring zal echter
doende worden gerespecteerd en de toepassingen van de maatregel zijn legio. Carton de W
tracht deze problematiek op te lossen door middel van een circulaire de dato 14 februari 1913 
waarin de uitzonderlijke aard wordt benadrukt evenals een aantal limieten worden gepreciseerd. 

Strafuitvoering 

Bij wijze van afsluiten gaan we na welke gevolgen de wet van 1912 met zich meebr
namelijk dat van de strafuitvoering. Cruciale veranderingen bl

eigen instellingen voor jongeren blijft behouden. De enige nuance is te vinden 
in artikel 30 dat voorziet in de plaatsing van jongeren in een huis van arrest (samen met volwass
nen) bij wijze van voorlopige maatregel. Binnen deze instellingen ondergaan zij evenwel een zog

142 Gedurende de uitvoering van de maatregel, kan de kinderrechter b
vendien verregaande inlichtingen aangaande de fysische evenals de psychische

diens levensomstandigheden. Hij zal dit doen met het oog op de periodieke 
de vrijheid onder toezicht, vanzelfsprekend bestaat deze bevoegdheid ook voora
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werp desalniettemin behouden, deze statusdelicten behoren tot de bevoegdheid van de kinderrech-
ter indien de kinderen en jongeren nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De kloof die 

arketten sporen ouders van jongeren 
tussen 16 en 18 aan om een beroep te doen op artikel 14 en door middel van een klacht wegens 
wangedrag en onbuigzaamheid te vermijden dat hun kinderen voor de strafrechter dienen te ver-

Zoals de bevoegdheidsregeling aan wijzigingen onderhevig is in 1912, wordt ook afgewe-
ken van de gemeenrechtelijke procedureregels betreffende de mogelijkheid om hoger beroep in te 

wegens het plegen van een 
misdrijf, ongeacht hun leeftijd, toe naar deze regels terug te grijpen. De Kinderbeschermingswet 
maakt aan dit stelstel een einde; voortaan zal enkel nog het openbaar ministerie tegen elke maat-

namelijk op grond van artikel 32. De minderjarige in kwestie, 
alsook diens ouders, voogden of de personen die de zorg over hen dragen, hebben dit recht slechts 
indien ten gevolge van de maatregel de jongere wordt onttrokken aan diezelfde personen.139 

de tot stand gekomen wetswijziging al een zeer stringente indruk geeft, ging het oorspron-
kelijke ontwerp nog wel een stap verder; de regering trachtte een totale afschaffing van het hoger 

gemeenrechtelijke proce-
dureregels als hinderpaal zouden bestaan ten aanzien van de bijzondere (pedagogische) rol van 
de kinderrechter. Dergelijke doelstelling botste echter hard met de nog steeds heersende klassieke 

compromis werd bewerkstelligd met de bovenstaande 
regeling tot gevolg. Markant gevolg van de aldus ontstane discrepantie met de algemene strafpro-
cedure: personen tot respectievelijk 16 en 18 jaar genieten minder rechtswaarborgen dan volwas-

Een laatste belangrijke vaststelling omtrent de procedure betreft artikel 30 dat de rechter, 
in zeer uitzonderlijke omstandigheden, toelaat de jongere voor een periode van twee maanden 

voor statusdelicten al voor feiten, misdrijf geheten. 
Deze maatregel wordt voorlopige bewaring genoemd en refereert naar de voorlopige hechtenis140 
uit het reguliere strafrecht, evenwel zonder de regels van de Wet op de voorlopige hechtenis141 

n het kinderbeschermingsrecht. Opnieuw genieten kinderen en jongeren minder 
rechtswaarborgen dan volwassenen, bij ontstentenis aan een verplichte maandelijkse bevestiging 
door de raadkamer. Het uitzonderlijk karakter van deze voorlopige bewaring zal echter onvol-
doende worden gerespecteerd en de toepassingen van de maatregel zijn legio. Carton de Wiart 
tracht deze problematiek op te lossen door middel van een circulaire de dato 14 februari 1913 

limieten worden gepreciseerd.  

de wet van 1912 met zich meebrengt 
. Cruciale veranderingen blijven uit en de 

eigen instellingen voor jongeren blijft behouden. De enige nuance is te vinden 
in artikel 30 dat voorziet in de plaatsing van jongeren in een huis van arrest (samen met volwasse-

en deze instellingen ondergaan zij evenwel een zoge-
kan de kinderrechter bo-

aangaande de fysische evenals de psychische toestand van het 
diens levensomstandigheden. Hij zal dit doen met het oog op de periodieke 

, vanzelfsprekend bestaat deze bevoegdheid ook vooraf-

In hoger beroep wordt de zaak behandeld door een alleenzetelend kinderrechter in hoger beroep. 
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gaand aan de eerste maatregel. 
ding van de totstandkoming van de 
fende het onderscheidingsvermogen
re te kunnen bekomen, maar 
uitmaakt, wordt dergelijk onderzoek als het ware centraal gesteld
de jonge delinquent bijgevolg nog verder afgezonderd van volwassen delinquenten.

2.2 De wet betreffende de jeugdbescherming van 1965

A. Contextualisering

97. Tussen de afkondiging van de Kinderbeschermingswet enerzijds en de Jeugdbescherming
wet anderzijds is de maatschappij, niet in het minst onder de invloed van twee gruwelijke werel
oorlogen, aan tal van veranderingen onderhevig
de twintigste eeuw als de maatstaf bij uitstek werd aanzien, is een halve eeuw later 
een algemeen model dat zich op tal van gebieden laat voelen. D
stilaan duidelijk wordt dat belangrijke 
eenvoudigweg opgelost kunnen worden door de leden van de “gevaarlijke” arbeidersklasse te 
gaan conformeren met de waarden van het burgerlijke mod
uitbreidende sociale zekerheid werkt men toe naar een sociale welvaartsstaat waarin de negatieve 
invloeden van de economische ontwikkeling kunnen worden opgevangen. 
een gevestigd fundament, ook 
Op basis van religieuze en politiek
sen opdelen in de drie klassieke 
zuil. Gezinnen en individuen hebben elk een plaats binnen één van deze zuilen en zijn 
pieel ook tot het einde van hun
ge op een gesegmenteerde wijze georganiseerd; werknemersorganisaties,
instellingen, … behoren allen tot één van de drie strekkingen.
deze ideologieën en hun instellingen is het voorwerp van de politieke strijd. 

98. De Kinderbescherming
oproepen tot herziening zijn echter van allerhande toonaarden.
hele hervorming worden voorgesteld, alsook de verdere uitwerking van het beschermingsmodel da
wel van een meer nadrukkelijke focus op de jeugddelinquentie. Deze wijzigingsdrang is echter inh
rent aan het jeugdbeschermingsrecht en blijft tot op heden sterk aanwezig.

99. Aan de eerste doelstelling van de wet van 1912,
een halt toeroepen, blijkt 
gewenste effect en de criminaliteitscijfers
trouwbaarheid van de statistieken in de doctrine wordt getwijfeld
proporties aan dat het alarmerend is. In de 
parketten dubbel zoveel klachten ontvangen waarin minderjarige daders zijn betrokken,
ste helft van de zestiger jaren
beperkt tot België of Europa. Bovendien 
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gaand aan de eerste maatregel. Opnieuw kan de contradictie worden aangehaald naar aanle
ng van de Kinderbeschermingswet. Naar aanleiding van de vraag betre

onderscheidingsvermogen zou het onmogelijk zijn om een diepgaand beeld van de jong
bekomen, maar om te kunnen besluiten welke de meest aangewe

uitmaakt, wordt dergelijk onderzoek als het ware centraal gesteld. Binnen de strafuitvoering wordt 
jonge delinquent bijgevolg nog verder afgezonderd van volwassen delinquenten.

De wet betreffende de jeugdbescherming van 1965 

Contextualisering: 

Tussen de afkondiging van de Kinderbeschermingswet enerzijds en de Jeugdbescherming
is de maatschappij, niet in het minst onder de invloed van twee gruwelijke werel

eranderingen onderhevig. Het burgerlijke gezinsmodel, dat bij aanvang van 
de twintigste eeuw als de maatstaf bij uitstek werd aanzien, is een halve eeuw later 
een algemeen model dat zich op tal van gebieden laat voelen. Dit neemt evenwel 

dat belangrijke samenlevingsproblemen als armoede en criminaliteit niet 
kunnen worden door de leden van de “gevaarlijke” arbeidersklasse te 

conformeren met de waarden van het burgerlijke model. Door middel van
uitbreidende sociale zekerheid werkt men toe naar een sociale welvaartsstaat waarin de negatieve 
invloeden van de economische ontwikkeling kunnen worden opgevangen. 
een gevestigd fundament, ook in deze sociale zekerheid.  
Op basis van religieuze en politiek-ideologische beschouwingen zal de gemeenschap

de drie klassieke strekkingen, zijnde de katholieke, de socialistische en de liberale
Gezinnen en individuen hebben elk een plaats binnen één van deze zuilen en zijn 

tot het einde van hun leven aan verbonden. Het gehele sociale leven 
ge op een gesegmenteerde wijze georganiseerd; werknemersorganisaties, 
instellingen, … behoren allen tot één van de drie strekkingen. De gelijke behandeling van elk van 
deze ideologieën en hun instellingen is het voorwerp van de politieke strijd.  

De Kinderbeschermingswet is al vlug het voorwerp van allerhande kritieken, de stemmen die 
oproepen tot herziening zijn echter van allerhande toonaarden.144 Zowel een beperkte als een g
hele hervorming worden voorgesteld, alsook de verdere uitwerking van het beschermingsmodel da
wel van een meer nadrukkelijke focus op de jeugddelinquentie. Deze wijzigingsdrang is echter inh
rent aan het jeugdbeschermingsrecht en blijft tot op heden sterk aanwezig.145

eerste doelstelling van de wet van 1912, namelijk de stijgende jeugdcriminaliteit 
blijkt te zijn voorbijgeschoten.146 De gemaakte keuzes hebben geenszins het 

criminaliteitscijfers duiden een blijvende stijging aan. Hoewel aan de b
statistieken in de doctrine wordt getwijfeld147 neemt het probleem dusdanige 

proporties aan dat het alarmerend is. In de eerste decennia na de tweede wereldoorlog zouden 
parketten dubbel zoveel klachten ontvangen waarin minderjarige daders zijn betrokken,
ste helft van de zestiger jaren zou zelfs tot bijna 60% worden gepiekt.148

tot België of Europa. Bovendien blijkt de stelling dat jeugddelinquentie in de eerste plaats 

                                                 

De geboorte van de jeugddelinquent (België 1830-1930), Brussel, VUBPress, 1999, 320
“Zalven of slaan? Het eeuwige debat tussen hulp en straf in het jeugdbeschermingsrecht”, in 

Tussen dader en slachtoffer: jongeren en criminaliteit in historisch perspectief

Droit de la jeunesse, Brussel, Larcier, 2000, . 
, “De grote etappes in het Belgische jeugdrecht: continuïteit, circulariteit of breuk?”, 

Déchéance des parents et délinquance d’enfants”, R.D.P.C. 1933, (403) 406.
, “La protection sociale et judiciaire de la jeunesse”, R.D.P.C. 1965-66, (375) 376.
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Opnieuw kan de contradictie worden aangehaald naar aanlei-
aanleiding van de vraag betref-

zou het onmogelijk zijn om een diepgaand beeld van de jonge-
om te kunnen besluiten welke de meest aangewezen maatregelen 

. Binnen de strafuitvoering wordt 
jonge delinquent bijgevolg nog verder afgezonderd van volwassen delinquenten.143 

Tussen de afkondiging van de Kinderbeschermingswet enerzijds en de Jeugdbeschermings-
is de maatschappij, niet in het minst onder de invloed van twee gruwelijke wereld-

Het burgerlijke gezinsmodel, dat bij aanvang van 
de twintigste eeuw als de maatstaf bij uitstek werd aanzien, is een halve eeuw later uitgegroeid tot 

evenwel niet weg dat het 
problemen als armoede en criminaliteit niet 

kunnen worden door de leden van de “gevaarlijke” arbeidersklasse te 
Door middel van een steeds verder 

uitbreidende sociale zekerheid werkt men toe naar een sociale welvaartsstaat waarin de negatieve 
invloeden van de economische ontwikkeling kunnen worden opgevangen. Het kostwinnersmodel is 

gemeenschap zich ondertus-
zijnde de katholieke, de socialistische en de liberale 

Gezinnen en individuen hebben elk een plaats binnen één van deze zuilen en zijn daar princi-
sociale leven wordt dientengevol-

 mutualiteiten, onderwijs-
De gelijke behandeling van elk van 

 

swet is al vlug het voorwerp van allerhande kritieken, de stemmen die 
Zowel een beperkte als een ge-

hele hervorming worden voorgesteld, alsook de verdere uitwerking van het beschermingsmodel dan 
wel van een meer nadrukkelijke focus op de jeugddelinquentie. Deze wijzigingsdrang is echter inhe-

145 

namelijk de stijgende jeugdcriminaliteit 
De gemaakte keuzes hebben geenszins het 

an. Hoewel aan de be-
neemt het probleem dusdanige 

de tweede wereldoorlog zouden de 
parketten dubbel zoveel klachten ontvangen waarin minderjarige daders zijn betrokken, in de eer-

148 Dit fenomeen blijft niet 
de stelling dat jeugddelinquentie in de eerste plaats 

, Brussel, VUBPress, 1999, 320-322. 
straf in het jeugdbeschermingsrecht”, in C. 

Tussen dader en slachtoffer: jongeren en criminaliteit in historisch perspectief, Brussel, VUB-

, “De grote etappes in het Belgische jeugdrecht: continuïteit, circulariteit of breuk?”, T.J.K. 

1933, (403) 406. 
66, (375) 376. 
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een probleem van de lagere klassen en 
baar. Alle sociale klassen krijgen met minderjarige jongeren te maken, deze daders worden daa
enboven jonger en grijpen terug naar gevaarlijkere misdrijfvormen.
Bovendien zorgt ook de groep delinquente
de criminaliteit van jongvolwassenen bijzonder gevaarlijk is tussen zestien en vijfentwintig jaar.
Het repressieve luik van de wet van 1912 is echter slecht
aangehaalde leeftijdscategorie zweeft tussen de onmogelijkheid om onder het beschermingsmodel 
te vallen enerzijds en de (te) repressieve benadering van het volwassenenstrafrecht anderzijds.
tussenregime wordt bepleit.
Een volgend twistpunt slaat op de 
twintigste eeuw, ofschoon de ontzettingen uit de ouderlijke macht hier 
oorzaak liggen. Vreemd genoeg was 
schermingswet om de minderjarige in zijn gezinsomgeving te houden wanneer mogelijk.

100. Het ontbreken van wetswijzigingen en de 
zet de kinderrechters er toe aan om, g
tiebasis verder uit te breiden 
in sterke mate afzwakt. Ook deze evolutie wordt sterk veroordeeld, met name door de aanhangers 
van het neoklassieke strafrecht. 
een ongewenste (quasi) discretionaire bevoegdheid in hoofde van de bevoegde rechter

B. Bespreking wettekst:

1° Schuld en verantwoordelijkheid

101. We zagen eerder dat de 
mogen heeft verbannen en dat jeugdige daders sindsdien kunnen worden beschouwd schuldonb
kwaam te zijn. De jonge leeftijd van deze kinderen bezorgt hen een schulduitsluitende verschon
Waar de leeftijdsgrens in 1912 op 
de leeftijd van achttien jaar om het onderscheid met volwassenen aan te duiden evenals in een 
dubbele uitzondering op de algemene regel dat de strafgerechte
infra aan bod. 

� De uithandengeving (artikel 38)

102. Het is de jeugdrechter toegestaan om jongeren die 
zijn dan 16 jaar – overgaan tot het plegen van een als mis
nen omklede beslissing uit handen te geven. Deze jeugdige daders worden bijgevolg naar het 
openbaar ministerie verwezen, met het oog op vervolging voor de gemeenrechtelijke strafrechtba
ken en -hoven. De jeugdrechtban
een maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding niet geschikt
een maatschappelijk en een 
volgens oordelen of moet worden geseponeerd dan wel of er 

                                        

149 J. CONSTANT, “La protection sociale et judiciaire de la jeunesse”, 
150 M. FRANCHIMONT, “Les projets belges concernant la réforme de la juridiction de mineurs”, 
1958, (67) 72. 
151 W. HANSSENS, “Un avant-
(798) 811. 
152 F. TULKENS, “La protection de l’enfa
1912” in J. TREPANIER en F. TULKENS 
153 A. RACINE, “L’indétermination de la sentence dans les juridictions pour mineurs”, 
154 Zie: artikel 50 §1, lid 4; indien de jongere zich echter aan dergelijk onderzoek onttrekt of weigert zijn 
medewerking te verlenen vervalt deze voorwaarde op grond van artikel 50 
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de lagere klassen en het criminogene milieu dat hen kenmerkt niet langer hou
baar. Alle sociale klassen krijgen met minderjarige jongeren te maken, deze daders worden daa
enboven jonger en grijpen terug naar gevaarlijkere misdrijfvormen.149  

zorgt ook de groep delinquente adolescenten voor discussie, Franchimont stelt vast dat 
de criminaliteit van jongvolwassenen bijzonder gevaarlijk is tussen zestien en vijfentwintig jaar.
Het repressieve luik van de wet van 1912 is echter slechts toepasselijk tot zestien jaar, zodat de 

aalde leeftijdscategorie zweeft tussen de onmogelijkheid om onder het beschermingsmodel 
te vallen enerzijds en de (te) repressieve benadering van het volwassenenstrafrecht anderzijds.
tussenregime wordt bepleit.151  
Een volgend twistpunt slaat op de explosie van plaatsingen in het vierde en vijfde decennium van 
twintigste eeuw, ofschoon de ontzettingen uit de ouderlijke macht hier in de eerste plaats aan de 

Vreemd genoeg was het nochtans één van de uitgangspunten van de Kinderb
ngswet om de minderjarige in zijn gezinsomgeving te houden wanneer mogelijk.

Het ontbreken van wetswijzigingen en de gedachte aan een toenemende jeugdcriminaliteit 
zet de kinderrechters er toe aan om, gebruik makend van de vage termen uit de wet, hun interve

te breiden zodat het verschil tussen “kinderen in gevaar” en delinquente kinderen
Ook deze evolutie wordt sterk veroordeeld, met name door de aanhangers 

strafrecht. Zij beschouwen de wendingen in de praktijk als de voorbode van 
discretionaire bevoegdheid in hoofde van de bevoegde rechter

Bespreking wettekst: 

Schuld en verantwoordelijkheid 

er dat de Kinderbeschermingswet de vraag naar het onderscheidingsve
mogen heeft verbannen en dat jeugdige daders sindsdien kunnen worden beschouwd schuldonb
kwaam te zijn. De jonge leeftijd van deze kinderen bezorgt hen een schulduitsluitende verschon
Waar de leeftijdsgrens in 1912 op zestien jaar werd gelegd wordt sinds 1965 echter voorzien in 

jaar om het onderscheid met volwassenen aan te duiden evenals in een 
dubbele uitzondering op de algemene regel dat de strafgerechten onbevoegd zijn. Deze komen 

De uithandengeving (artikel 38) 

Het is de jeugdrechter toegestaan om jongeren die – op het ogenblik dat zij reeds ouder 
overgaan tot het plegen van een als misdrijf omschreven feit, bij een met red

nen omklede beslissing uit handen te geven. Deze jeugdige daders worden bijgevolg naar het 
openbaar ministerie verwezen, met het oog op vervolging voor de gemeenrechtelijke strafrechtba

De jeugdrechtbank kan deze personen evenwel slechts uit handen geven indien zij 
een maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding niet geschikt acht en mits de verrichting van 

een medisch-psychologisch onderzoek.154 Het openbaar ministerie zal ve
moet worden geseponeerd dan wel of er enige grond aanwezig is 

                                                 

, “La protection sociale et judiciaire de la jeunesse”, R.D.P.C. 1965-66, (375) 377.
, “Les projets belges concernant la réforme de la juridiction de mineurs”, 

-projet belge de la loi relative à l’adolescance coupable”, 

, “La protection de l’enfance et le contrôle de la délinquence juvénile.Le cas de la loi belge de 
ULKENS (eds.), Délinquence & protection de jeunesse, 1995, (53) 84.

, “L’indétermination de la sentence dans les juridictions pour mineurs”, R.D
1, lid 4; indien de jongere zich echter aan dergelijk onderzoek onttrekt of weigert zijn 

medewerking te verlenen vervalt deze voorwaarde op grond van artikel 50 §2,1°. 
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dat hen kenmerkt niet langer houd-
baar. Alle sociale klassen krijgen met minderjarige jongeren te maken, deze daders worden daar-

Franchimont stelt vast dat 
de criminaliteit van jongvolwassenen bijzonder gevaarlijk is tussen zestien en vijfentwintig jaar.150 

toepasselijk tot zestien jaar, zodat de 
aalde leeftijdscategorie zweeft tussen de onmogelijkheid om onder het beschermingsmodel 

te vallen enerzijds en de (te) repressieve benadering van het volwassenenstrafrecht anderzijds. Een 

explosie van plaatsingen in het vierde en vijfde decennium van 
in de eerste plaats aan de 

één van de uitgangspunten van de Kinderbe-
ngswet om de minderjarige in zijn gezinsomgeving te houden wanneer mogelijk.152 

een toenemende jeugdcriminaliteit 
e vage termen uit de wet, hun interven-

het verschil tussen “kinderen in gevaar” en delinquente kinderen 
Ook deze evolutie wordt sterk veroordeeld, met name door de aanhangers 

Zij beschouwen de wendingen in de praktijk als de voorbode van 
discretionaire bevoegdheid in hoofde van de bevoegde rechter.153  

de vraag naar het onderscheidingsver-
mogen heeft verbannen en dat jeugdige daders sindsdien kunnen worden beschouwd schuldonbe-
kwaam te zijn. De jonge leeftijd van deze kinderen bezorgt hen een schulduitsluitende verschoning. 

jaar werd gelegd wordt sinds 1965 echter voorzien in 
jaar om het onderscheid met volwassenen aan te duiden evenals in een 

n onbevoegd zijn. Deze komen 

op het ogenblik dat zij reeds ouder 
drijf omschreven feit, bij een met rede-

nen omklede beslissing uit handen te geven. Deze jeugdige daders worden bijgevolg naar het 
openbaar ministerie verwezen, met het oog op vervolging voor de gemeenrechtelijke strafrechtban-

personen evenwel slechts uit handen geven indien zij 
acht en mits de verrichting van 

Het openbaar ministerie zal ver-
enige grond aanwezig is tot verder 

66, (375) 377. 
, “Les projets belges concernant la réforme de la juridiction de mineurs”, Ann.fac.dr.Lg. 

projet belge de la loi relative à l’adolescance coupable”, R.D.P.C. 1951-52, 

nce et le contrôle de la délinquence juvénile.Le cas de la loi belge de 
, 1995, (53) 84. 

R.D.P.C. 1961-62, (43) 44. 
1, lid 4; indien de jongere zich echter aan dergelijk onderzoek onttrekt of weigert zijn 
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onderzoek. Zij kan de zaak ook voor de strafrechter brengen.
voorzien in een zogenaamde 
noodzaak om de voorvermelde onderzoeken uit te voeren.
door al binnen de vijftien dagen, volgend op de dagvaarding, naar het parket verwijzen. Het 
spreekt voor zich dat bijkomende voorwaarden worden g
toepassing zou kunnen vinden. 
pad volgen. In eerste instantie
gevolge van bepaalde ernstige misdrijven
het om criminele bendevorming, aanranding van de eerbaarheid, doodslag en moord, het toebre
gen van opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg en diefstal door middel v
geweld of bedreiging gepleegd en afpersing. 
limitatieve lijst pleegt, zal de versnelde uithandengeving uitwerking krijgen.
indien de dader ouder is dan 18 jaar en wordt vervolgd wegens e
straffing van minstens twintig jaar opsluiting staat indien de feiten dateren van
waarop de persoon 18 jaar is geworden.

103. De veroordeling die volgt op een uithandengeving leidt 
ven die hij pleegt nadat het vonnis of arrest in kracht van gewijsde is gegaan 
hij 18 jaar is geworden –
derworpen, een nieuwe uithanden
manier zijn schuldonbekwaamheid en wordt voortaan zoals 
behandeld.161  
Bovendien laat de uithandengeving zich voelen op tal van andere vlakken, 
meting, rechtspleging en strafuitvoering. Zo worden 
gelegd door de politierechtbank, correctionele rechtbank of het hof van assisen. 
van statuut die de minderjarige ondergaat wordt gebaseerd o
gelen voorzien in de jeugdbescherming, er is niet zoiets als een positief criterium.
rechtspraak zijn voorbeelden te vinden die deze opvatting bevestigen, het
van een groep jongeren aan de 
over te dragen.163 

� De schendingen van het wegverkeerrecht (artikel 36

104. Ook wat de inbreuken op de wegverkeerswet betreft, wordt de schuldonbekwaamheid niet 
doorgetrokken tot de 18 jarige leeftijd. Wanneer de minderjarige op het ogenblik van de feiten al 
16 jaar is, valt hij op grond van artikel 36
politierechtbank voor wat betreft de 
van primo de wetten en verordeningen betreffende het wegverkeer, secundo de daarmee same
hangende wanbedrijven voorzien in de artikelen
wet betreffende de verplichte aansprakelijkhe
                                        

155 J. MOENS en P. VERLYNDE, Les mesures à l’égard des mineurs. Les mesures à l’égard des parents, Brussel, 
Bruylant, 1988, 212; J. SMETS, 
156 De rechtsgrond is vastgelegd in artikel 50 
157 Met name de feiten die z
476 van het Strafwetboek. 
158 J. SMETS, Jeugdbeschermingsrecht
159 Zie artikel 50 §2, 3°. 
160 Artikel 38, lid 3. 
161 J. MOENS en P. VERLYNDE, Les mesures à l’égard des mineurs. Les mesures à l’égard des parents, Brussel, 
Bruylant, 1988, 216; J. SMETS, 
162 G. GLENISSON, “Les utilisations du
par le législateur?”, J.dr.jeun., 2000, afl. 199, (24) 31.
163 J. MOENS en P. VERLYNDE, Les mesures à l’égard des mineurs. Les mesures à l’égard des parents, Brussel, 
Bruylant, 1988, 232, verwijzen naar Jeugdrb. Brussel 26 augustus 1982.
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onderzoek. Zij kan de zaak ook voor de strafrechter brengen.155 Naast deze 
voorzien in een zogenaamde versnelde uithandengeving waarbij voorbij
noodzaak om de voorvermelde onderzoeken uit te voeren.156 De jeugdrechter kan 

binnen de vijftien dagen, volgend op de dagvaarding, naar het parket verwijzen. Het 
spreekt voor zich dat bijkomende voorwaarden worden gesteld opdat deze versnelde procedure 
toepassing zou kunnen vinden. In het bijzonder in slechts twee hypotheses kan de jeugdrechter d

n eerste instantie indien aan de dader reeds bij vonnis een maatregel is opgelegd ten 
ernstige misdrijven157 daterend van na diens 16e verjaardag. In casu gaat 

het om criminele bendevorming, aanranding van de eerbaarheid, doodslag en moord, het toebre
gen van opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg en diefstal door middel v
geweld of bedreiging gepleegd en afpersing. Wanneer de jongeren opnieuw een feit uit deze 
limitatieve lijst pleegt, zal de versnelde uithandengeving uitwerking krijgen.
indien de dader ouder is dan 18 jaar en wordt vervolgd wegens een misdaad waarop een b
straffing van minstens twintig jaar opsluiting staat indien de feiten dateren van
waarop de persoon 18 jaar is geworden.159  

De veroordeling die volgt op een uithandengeving leidt ertoe dat de dader
hij pleegt nadat het vonnis of arrest in kracht van gewijsde is gegaan 

– automatisch aan de rechtsmacht van de reguliere strafgerechten is o
derworpen, een nieuwe uithandengeving is aldus niet nodig.160 De minderjarige verliest op deze 
manier zijn schuldonbekwaamheid en wordt voortaan zoals een verantwoordelijke meerderjarige 

Bovendien laat de uithandengeving zich voelen op tal van andere vlakken, 
meting, rechtspleging en strafuitvoering. Zo worden de reguliere straffen uit het 
gelegd door de politierechtbank, correctionele rechtbank of het hof van assisen. 
van statuut die de minderjarige ondergaat wordt gebaseerd op de ongeschiktheid van de maatr
gelen voorzien in de jeugdbescherming, er is niet zoiets als een positief criterium.
rechtspraak zijn voorbeelden te vinden die deze opvatting bevestigen, het
van een groep jongeren aan de jeugdbescherming om ze aan de gemeenrechtelijke strafgerechten 

De schendingen van het wegverkeerrecht (artikel 36bis) 

Ook wat de inbreuken op de wegverkeerswet betreft, wordt de schuldonbekwaamheid niet 
doorgetrokken tot de 18 jarige leeftijd. Wanneer de minderjarige op het ogenblik van de feiten al 

op grond van artikel 36bis Jeugdbeschermingswet onder de rechtsmacht van de 
politierechtbank voor wat betreft de vorderingen die tegen hem worden ingesteld voor 

wetten en verordeningen betreffende het wegverkeer, secundo de daarmee same
hangende wanbedrijven voorzien in de artikelen 418 tot 420 van het Strafwetboek
wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
                                                 

, Les mesures à l’égard des mineurs. Les mesures à l’égard des parents, Brussel, 
, Jeugdbeschermingsrecht in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1996,

De rechtsgrond is vastgelegd in artikel 50 §2, 2° ingevoegd door de wet van 2 februari 1994.
Met name de feiten die zijn vastgelegd in de artikelen 323, 373 tot 378, 392 tot 394, 401 en 468 tot 

Jeugdbeschermingsrecht in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1996, 418. 

, Les mesures à l’égard des mineurs. Les mesures à l’égard des parents, Brussel, 
, Jeugdbeschermingsrecht in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1996, 

, “Les utilisations du dessaisissement correspondent-elles aux fonctions initialement assignées 
, 2000, afl. 199, (24) 31. 

, Les mesures à l’égard des mineurs. Les mesures à l’égard des parents, Brussel, 
232, verwijzen naar Jeugdrb. Brussel 26 augustus 1982. 
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Naast deze ‘gewone’ procedure is 
versnelde uithandengeving waarbij voorbijgegaan wordt aan de 

De jeugdrechter kan de jongere hier-
binnen de vijftien dagen, volgend op de dagvaarding, naar het parket verwijzen. Het 

esteld opdat deze versnelde procedure 
hypotheses kan de jeugdrechter dit 

een maatregel is opgelegd ten 
verjaardag. In casu gaat 

het om criminele bendevorming, aanranding van de eerbaarheid, doodslag en moord, het toebren-
gen van opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg en diefstal door middel van 

Wanneer de jongeren opnieuw een feit uit deze 
limitatieve lijst pleegt, zal de versnelde uithandengeving uitwerking krijgen.158 In tweede instantie 

en misdaad waarop een be-
straffing van minstens twintig jaar opsluiting staat indien de feiten dateren van voor het tijdstip 

ertoe dat de dader, voor misdrij-
hij pleegt nadat het vonnis of arrest in kracht van gewijsde is gegaan – en uiteraard voor 

automatisch aan de rechtsmacht van de reguliere strafgerechten is on-
De minderjarige verliest op deze 
verantwoordelijke meerderjarige 

Bovendien laat de uithandengeving zich voelen op tal van andere vlakken, met name de straftoe-
de reguliere straffen uit het Strafwetboek op-

gelegd door de politierechtbank, correctionele rechtbank of het hof van assisen. De verandering 
p de ongeschiktheid van de maatre-

gelen voorzien in de jeugdbescherming, er is niet zoiets als een positief criterium.162 Ook in de 
rechtspraak zijn voorbeelden te vinden die deze opvatting bevestigen, het betreft het onttrekken 

jeugdbescherming om ze aan de gemeenrechtelijke strafgerechten 

Ook wat de inbreuken op de wegverkeerswet betreft, wordt de schuldonbekwaamheid niet 
doorgetrokken tot de 18 jarige leeftijd. Wanneer de minderjarige op het ogenblik van de feiten al 

r de rechtsmacht van de 
vorderingen die tegen hem worden ingesteld voor schendingen 

wetten en verordeningen betreffende het wegverkeer, secundo de daarmee samen-
Strafwetboek en tertio de 

idsverzekering inzake motorrijtuigen. Door deze be-

, Les mesures à l’égard des mineurs. Les mesures à l’égard des parents, Brussel, 
Scientia, 1996, 405. 

2 februari 1994. 
in de artikelen 323, 373 tot 378, 392 tot 394, 401 en 468 tot 

, Les mesures à l’égard des mineurs. Les mesures à l’égard des parents, Brussel, 
Scientia, 1996, 405. 

elles aux fonctions initialement assignées 

, Les mesures à l’égard des mineurs. Les mesures à l’égard des parents, Brussel, 
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paling worden de beperkende voorwaarden zoals het maatschappelijke en medisch
onderzoek omzeild voor de opgesomde overtredingen. De praktijk maakte immers duidelijk dat 
jeugdrechter over onvoldoende middelen beschikte om de problematiek op een efficiënte wijze aan 
te pakken.164 Jongeren vanaf 16 jaar worden eigenlijk niet schuldbekwaam geacht uit ideol
motieven maar vanuit de overweging de goede werking van de jeugdrechtbanken te verzekeren 
alsook de bestaande straffeloosheid naar aanleiding van inbreuken op de verkeerswetgeving door 
minderjarigen aan te pakken
het tweede lid van dat artikel 36
door de politierechtbank meer toereikend wordt geacht, kan de zaak 
ministerie – voor de jeugdrechtbank wo
bestaat. 

105. Opdat een als misdrijf omschreven feit als bewezen kan worden beschouwd moeten alle 
constitutieve elementen aanwezig zijn. De jeugdrechter moet bijgevolg op 
strafgerechten onderzoeken of 
aanwezig is. Ook de aanwezigheid van rechtvaardigheidgronden moet door de jeugdrechtbank 
worden gecontroleerd. Het bijzondere statuut 
laat echter niet toe dat verschoningsgronden worden ingeroepen, deze slaan immers op de stra
toemeting en niet op het strafbare karakter van de feiten.
neer dat in het jeugdbeschermingsrecht
vraag naar het onderscheidingsvermogen wordt gesteld en dat daaruit valt 
jarigen – die onder de respectievelijke leeftijdsgrenzen vallen 
De bedoeling hiervan is deze jongeren te onttrekken aan het gemene strafrecht
maatschappij op een andere wijze kan optreden tegen deze feiten met een andere basis. Dergeli
ke reactie kan er desalniettemin
drijf omschreven feit – en in het bijzonder het moreel element
sluiten dat de begrenzende rol die het schuldbeginsel in het reguliere strafrecht speelt niet helemaal 
uit het categoriale jeugdbeschermingsrecht is verdwenen; het kan bijgevolg worden 
een categoriaal schuldstrafrecht.
bescherming heeft aanzienlijke complicaties tot gevolg, zo oordeelde het Hof van C
dat de rechter niet een voorlopige maatregel kan opleggen die van een sanctionerende aard g
tuigt. In casu ging het om een
in diens eigen omgeving afhankelijk werd gesteld.
schuld te vermijden is het absoluut vereist dat de schuld van de minderjarige omtrent de MOF vas
staat vooraleer de rechter een desbetreffende maatregel oplegt, zij is dus absoluut uitgesloten als 
maatregel van bewaring of onderzoek. De prestatie van opvoedkundige aard is voorzien in artikel 
37 §2, 2°, b. 

2° Misdrijven

106. Inzake de omschrijving
ontstaan aan het begin van
delicten aanwezig in het nieuwe regime ondanks de wijziging
den de misdrijven in de strikte zin aangeduid met de term “als misdrijf omschreven feiten” en
                                        

164 Les Novelles, Protection de la jeunesse, 352.
165 Arbitragehof 3 oktober 2001, nr. 118/2001, 
166 Brussel 1 oktober 1981 zie 
l’égard des parents, Brussel, Bruylant, 1988, 
167 P.E. TROUSSE, Les principes généraux du droit pénal positif belge. Les novelles
MOREAU, Droit de la jeunesse, Brussel, Larcier, 2000,
168 K. HANSON, Kinderrechten en strafrechtelijke verantwoordelijkheid :
thesis Rechten UGent, 2003, 
169 Cass. 4 maart 1997, kinderrechtengids, deel 3 
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paling worden de beperkende voorwaarden zoals het maatschappelijke en medisch
r de opgesomde overtredingen. De praktijk maakte immers duidelijk dat 

jeugdrechter over onvoldoende middelen beschikte om de problematiek op een efficiënte wijze aan 
Jongeren vanaf 16 jaar worden eigenlijk niet schuldbekwaam geacht uit ideol

de overweging de goede werking van de jeugdrechtbanken te verzekeren 
alsook de bestaande straffeloosheid naar aanleiding van inbreuken op de verkeerswetgeving door 
minderjarigen aan te pakken.165 De omgekeerde beweging van de uithandengeving is voorzien in 
het tweede lid van dat artikel 36bis; indien een maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding 

meer toereikend wordt geacht, kan de zaak – opnieuw via het openbaar 
voor de jeugdrechtbank worden gebracht indien voldoende grond voor een vordering 

Opdat een als misdrijf omschreven feit als bewezen kan worden beschouwd moeten alle 
constitutieve elementen aanwezig zijn. De jeugdrechter moet bijgevolg op 
strafgerechten onderzoeken of het materieel element is bewezen en of de noodzakelijke 
aanwezig is. Ook de aanwezigheid van rechtvaardigheidgronden moet door de jeugdrechtbank 
worden gecontroleerd. Het bijzondere statuut van de minderjarige tot 18 (of uitzonderlijk 16) jaar 
laat echter niet toe dat verschoningsgronden worden ingeroepen, deze slaan immers op de stra
toemeting en niet op het strafbare karakter van de feiten.166 Samengevat komt het er aldus op 

eugdbeschermingsrecht, naar aanleiding van een MOF, 
vraag naar het onderscheidingsvermogen wordt gesteld en dat daaruit valt 

die onder de respectievelijke leeftijdsgrenzen vallen – principieel schuldon
De bedoeling hiervan is deze jongeren te onttrekken aan het gemene strafrecht
maatschappij op een andere wijze kan optreden tegen deze feiten met een andere basis. Dergeli

desalniettemin pas komen indien elk der constitutieve elementen 
en in het bijzonder het moreel element – bewezen zijn

ten dat de begrenzende rol die het schuldbeginsel in het reguliere strafrecht speelt niet helemaal 
iale jeugdbeschermingsrecht is verdwenen; het kan bijgevolg worden 

een categoriaal schuldstrafrecht.168 De aanwezigheid van het vermoeden van onschuld in de jeug
bescherming heeft aanzienlijke complicaties tot gevolg, zo oordeelde het Hof van C
dat de rechter niet een voorlopige maatregel kan opleggen die van een sanctionerende aard g

een prestatie van opvoedkundige aard waarvan het behoud van het kind 
iens eigen omgeving afhankelijk werd gesteld.169 Om schendingen van het vermoeden van o

schuld te vermijden is het absoluut vereist dat de schuld van de minderjarige omtrent de MOF vas
staat vooraleer de rechter een desbetreffende maatregel oplegt, zij is dus absoluut uitgesloten als 

g of onderzoek. De prestatie van opvoedkundige aard is voorzien in artikel 

Misdrijven 

ijving van de misdrijven herkennen we opnieuw de duale structuur 
van de twintigste eeuw; naast de misdrijven sensu stricto blijven ook statu

delicten aanwezig in het nieuwe regime ondanks de wijzigingen in de terminologie. V
den de misdrijven in de strikte zin aangeduid met de term “als misdrijf omschreven feiten” en
                                                 

Les Novelles, Protection de la jeunesse, 352. 
Arbitragehof 3 oktober 2001, nr. 118/2001, B.S. 1 december 2001, overw. B.4.3; 
Brussel 1 oktober 1981 zie J. MOENS en P. VERLYNDE, Les mesures à l’égard des mineurs. Les mesures à 

l’égard des parents, Brussel, Bruylant, 1988, 257. 
Les principes généraux du droit pénal positif belge. Les novelles, Droit pénal in 

Brussel, Larcier, 2000, 627.  
Kinderrechten en strafrechtelijke verantwoordelijkheid : een kritische analyse

Cass. 4 maart 1997, kinderrechtengids, deel 3 – 3.8.1. – C – 11-12. 
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paling worden de beperkende voorwaarden zoals het maatschappelijke en medisch-psychologische 
r de opgesomde overtredingen. De praktijk maakte immers duidelijk dat de 

jeugdrechter over onvoldoende middelen beschikte om de problematiek op een efficiënte wijze aan 
Jongeren vanaf 16 jaar worden eigenlijk niet schuldbekwaam geacht uit ideologische 

de overweging de goede werking van de jeugdrechtbanken te verzekeren 
alsook de bestaande straffeloosheid naar aanleiding van inbreuken op de verkeerswetgeving door 

handengeving is voorzien in 
; indien een maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding 

opnieuw via het openbaar 
rden gebracht indien voldoende grond voor een vordering 

Opdat een als misdrijf omschreven feit als bewezen kan worden beschouwd moeten alle 
constitutieve elementen aanwezig zijn. De jeugdrechter moet bijgevolg op eenzelfde wijze als de 

noodzakelijke schuldvorm 
aanwezig is. Ook de aanwezigheid van rechtvaardigheidgronden moet door de jeugdrechtbank 

van de minderjarige tot 18 (of uitzonderlijk 16) jaar 
laat echter niet toe dat verschoningsgronden worden ingeroepen, deze slaan immers op de straf-

Samengevat komt het er aldus op 
 weliswaar geen enkele 

vraag naar het onderscheidingsvermogen wordt gesteld en dat daaruit valt te besluiten dat minder-
principieel schuldonbekwaam zijn. 

De bedoeling hiervan is deze jongeren te onttrekken aan het gemene strafrecht zodanig dat de 
maatschappij op een andere wijze kan optreden tegen deze feiten met een andere basis. Dergelij-

er constitutieve elementen van het als mis-
zijn.167 Aldus valt te be-

ten dat de begrenzende rol die het schuldbeginsel in het reguliere strafrecht speelt niet helemaal 
iale jeugdbeschermingsrecht is verdwenen; het kan bijgevolg worden beschouwd als 

De aanwezigheid van het vermoeden van onschuld in de jeugd-
bescherming heeft aanzienlijke complicaties tot gevolg, zo oordeelde het Hof van Cassatie in 1997 
dat de rechter niet een voorlopige maatregel kan opleggen die van een sanctionerende aard ge-

van het behoud van het kind 
m schendingen van het vermoeden van on-

schuld te vermijden is het absoluut vereist dat de schuld van de minderjarige omtrent de MOF vast-
staat vooraleer de rechter een desbetreffende maatregel oplegt, zij is dus absoluut uitgesloten als 

g of onderzoek. De prestatie van opvoedkundige aard is voorzien in artikel 

herkennen we opnieuw de duale structuur die is 
naast de misdrijven sensu stricto blijven ook status-

en in de terminologie. Voortaan wor-
den de misdrijven in de strikte zin aangeduid met de term “als misdrijf omschreven feiten” en niet 

1 december 2001, overw. B.4.3; T.J.K. 2001, 213-214. 
, Les mesures à l’égard des mineurs. Les mesures à 

, Droit pénal in F. TULKENS en T. 

een kritische analyse, onuitg. doctoraats-
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langer ”feiten, misdrijf geheten.” Inh
categorie, als misdrijf omschreven feiten of MOF’s zijn en blijven eenvoudigweg de misdrijven die in 
het Strafwetboek staan beschreven. Voor verdere kantt
verwezen naar de toelichting bij de wet van 1912 supra.

107. Wat de statusdelicten betreft bevestig
vroegere strafbaarstellingen. In artikel
en 14 van de Kinderbeschermingswet
perij enerzijds en wangedrag en onbuigzaamheid anderzijds
schoolverzuim in de jeugdbescherming 
jeugd een plaats binnen het geheel
grond uit de wetgeving; er ontstaat een alternatief
tussenkomst in de situaties waarin 
bedreigd. Dit gevaar kan komen uit het leefmilieu waarin 
zigheden, evenals uit de omstandigheden waarin 
het kind onder hun bewaring hebben
worden beschouwd als de overwinning van de eerder besproken extensieve interpretatie van de 
predelinquentie, de wetgever wenst immers de belangen van kinderen 
gen, in die zin dat ze recht hebben op een normale ontwikkeling. Bijgevolg moet tussenkomst mog
lijk zijn telkenmale deze ontplooiing fout dreigt te lopen
kind. De gevaarssituatie kan daarenboven ook aanleiding geven tot maatregelen ten aanzien van 
de ouders of tot buitengerechtelijke bescherming. De 
sterke wijze manifesteert leidt er even
lozing en het reageren tegen gedrag
wordt. De Bock concludeert uit deze grensvervaging dat niet langer sprake kan zijn van het begrip 
jeugddelinquentie óf dat elk kind dat te maken krijgt met de jeugdrechter als booswicht moet wo
den beschouwd.173  

108. Een aantal van de
eerst is het schoolverzuim naar aanleiding van de verlengde leerplicht
grond ten aanzien van jongeren, wel blijft de mogelijkheid bestaan om via de politierechtbank op 
te treden ten aanzien van de ouders die nalaten hun kinderen te la
Het parket kan deze problemen ook voorleggen aan
men van maatregelen tegen de
Vlaamse als de Franse (Gemeenschaps)
en anderzijds de ouderlijke klacht 
tie vervangen door de term 
begrip ‘kind in gevaar’ in de Franse Gemeensch
ter pas toe actie te ondernemen 
buitengerechtelijke jeugdbescherming

                                        

170 G. DE BOCK, “Het statusdelikt en de Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming” in 
VERNE-DE BIE et al., Het statusdelikt. Verslag over de studiedag georganiseerd te Brussel op 28 januari 1982
Rijksuniversiteit Gent, 1982, 30
171 E. VERHELLEN, Jeugdbeschermingsrecht
172 B. DE RUYVER, De strafrechtelijke politiek gevoerd door de socialistische ministers van Justitie E. Vandervelde, P. 
Vermeylen en A. Vranckx, onuitg. doctoraatsthesis, Criminologie UGent, 1986, 363.
173 G. DE BOCK, “Beschouwingen naar aanleiding van de nieuwe wet op de jeugdbescherming”, 
1966 (225) 232-233. 
174 Wet 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, 
175  Het gebied Brussel Hoofdstad vormt hierop een uitzond
A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1996, 464
176 Artikel 2 en 22 Gec.Decr.Vl. 28 maart 1990, 
177 Artikel 2, 38 en 39 Decr. Fr. 4 maart 1991, 
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langer ”feiten, misdrijf geheten.” Inhoudelijk is evenwel geen sprake van verandering voor deze 
categorie, als misdrijf omschreven feiten of MOF’s zijn en blijven eenvoudigweg de misdrijven die in 

staan beschreven. Voor verdere kanttekeningen omtrent dit aspect kan worden 
verwezen naar de toelichting bij de wet van 1912 supra. 

Wat de statusdelicten betreft bevestigt, verzamelt en wijzigt de jeugdbeschermingswet 
vroegere strafbaarstellingen. In artikel 36 vinden we vooreerst verwijzingen naar de 

Kinderbeschermingswet door de herhaling van de statusdelicten bedelarij en landl
perij enerzijds en wangedrag en onbuigzaamheid anderzijds. Daarnaast implementeert de wet het 

in de jeugdbescherming en krijgt ook de wet op de zedelijke bescherming van de 
een plaats binnen het geheel. Tot slot verdwijnt in 1965 de predelinquentie als interventi

er ontstaat een alternatief170 met de via artikel 36, 2° 
in de situaties waarin de gezondheid, veiligheid of zedelijkheid van minderjarige wordt 

bedreigd. Dit gevaar kan komen uit het leefmilieu waarin de minderjarige
omstandigheden waarin het wordt opgevoed, mits 

onder hun bewaring hebben een bedreiging vormt. Deze laatste 
worden beschouwd als de overwinning van de eerder besproken extensieve interpretatie van de 

delinquentie, de wetgever wenst immers de belangen van kinderen – tot 21 jaar 
gen, in die zin dat ze recht hebben op een normale ontwikkeling. Bijgevolg moet tussenkomst mog
lijk zijn telkenmale deze ontplooiing fout dreigt te lopen171 en ongeacht de gedragingen van het 

kan daarenboven ook aanleiding geven tot maatregelen ten aanzien van 
de ouders of tot buitengerechtelijke bescherming. De etiologische benadering

leidt er evenwel toe dat de grens – tussen het beschermen tegen verwaa
lozing en het reageren tegen gedrag, dat is te definiëren als (pre)delinquentie 

De Bock concludeert uit deze grensvervaging dat niet langer sprake kan zijn van het begrip 
gddelinquentie óf dat elk kind dat te maken krijgt met de jeugdrechter als booswicht moet wo

de bepalingen uit 1965 zijn evenwel in de loop der tijd opgeheven, voo
naar aanleiding van de verlengde leerplicht174 verdwenen als interventi

grond ten aanzien van jongeren, wel blijft de mogelijkheid bestaan om via de politierechtbank op 
te treden ten aanzien van de ouders die nalaten hun kinderen te laten voldoen aan de lee
Het parket kan deze problemen ook voorleggen aan de jeugdrechtbank met het oog op het bek

maatregelen tegen deze ouders. Bovendien is na de staatshervorming door zowel de 
emeenschaps)decreetgever besloten om enerzijds landloperij en bedelarij 

en anderzijds de ouderlijke klacht te schrappen.175 Daarenboven werd de zogenaamde gevaarsn
term ‘problematische opvoedingssituatie’ of POS in de Vlaamse

‘kind in gevaar’ in de Franse Gemeenschap.177 Beide gemeenschappen laten de 
ondernemen vanaf het ogenblik dat de zaak wordt ingeleid hetzij vanuit de

buitengerechtelijke jeugdbescherming, wanneer niet vrijwillig wordt meegewerkt aan de hulpverl

                                                 

t statusdelikt en de Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming” in 
Het statusdelikt. Verslag over de studiedag georganiseerd te Brussel op 28 januari 1982

Rijksuniversiteit Gent, 1982, 30-31. 
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Vranckx, onuitg. doctoraatsthesis, Criminologie UGent, 1986, 363. 
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oudelijk is evenwel geen sprake van verandering voor deze 
categorie, als misdrijf omschreven feiten of MOF’s zijn en blijven eenvoudigweg de misdrijven die in 

ekeningen omtrent dit aspect kan worden 

en wijzigt de jeugdbeschermingswet 
36 vinden we vooreerst verwijzingen naar de artikelen 13 

herhaling van de statusdelicten bedelarij en landlo-
implementeert de wet het 

e wet op de zedelijke bescherming van de 
Tot slot verdwijnt in 1965 de predelinquentie als interventie-

artikel 36, 2° voorziene grond tot 
de gezondheid, veiligheid of zedelijkheid van minderjarige wordt 

de minderjarige opgroeit, uit diens be-
, mits het gedrag van zij die 

Deze laatste interventiegrond mag 
worden beschouwd als de overwinning van de eerder besproken extensieve interpretatie van de 

tot 21 jaar – te waarbor-
gen, in die zin dat ze recht hebben op een normale ontwikkeling. Bijgevolg moet tussenkomst moge-

t de gedragingen van het 
kan daarenboven ook aanleiding geven tot maatregelen ten aanzien van 

benadering172 die zich in 1965 op 
tussen het beschermen tegen verwaar-

dat is te definiëren als (pre)delinquentie – bijzonder vaag 
De Bock concludeert uit deze grensvervaging dat niet langer sprake kan zijn van het begrip 

gddelinquentie óf dat elk kind dat te maken krijgt met de jeugdrechter als booswicht moet wor-

in de loop der tijd opgeheven, voor-
verdwenen als interventie-

grond ten aanzien van jongeren, wel blijft de mogelijkheid bestaan om via de politierechtbank op 
ten voldoen aan de leerplicht. 

met het oog op het beko-
Bovendien is na de staatshervorming door zowel de 

ds landloperij en bedelarij 
Daarenboven werd de zogenaamde gevaarsno-

‘problematische opvoedingssituatie’ of POS in de Vlaamse176 en het 
Beide gemeenschappen laten de jeugdrech-

zaak wordt ingeleid hetzij vanuit de 
, wanneer niet vrijwillig wordt meegewerkt aan de hulpverle-

t statusdelikt en de Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming” in M. BOU-

Het statusdelikt. Verslag over de studiedag georganiseerd te Brussel op 28 januari 1982, 

De strafrechtelijke politiek gevoerd door de socialistische ministers van Justitie E. Vandervelde, P. 
 

, “Beschouwingen naar aanleiding van de nieuwe wet op de jeugdbescherming”, R.W.1965-

2 april 1985.  
, Jeugdbeschermingsrecht in 
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ning, hetzij vanuit het openbaar ministerie dat de jeugdrechter
noodzaak bestaat om de integriteit van het kind 

109. Het valt op dat waar de 
trachtte een middel te creëren om zo vroeg mogelijk tussen te kunnen komen in de levensloop van 
kinderen die een welbepaald gedrag vertone
ontstaan. Aan deze betrachtin
ten, men komt steeds verder van de originele doelstelling
stoeld – af te staan.178 Inhoudelijk blijft echter nog een bepaalde ruimte bestaan om deze stelling
te nuanceren. Zo werd in de parlementaire voorbereiding van het decreet van de Franse Gemee
schap uit 1991 wat betreft het ‘kind in gevaar’ 
drugsverslaving, van huis weglopen of zich wagen aan prostituti
passen binnen het plaatje van de predelinquentie
gevaar in het decreet.179 De praktijk toont aan dat de gerechtelijk instanties een extensieve inte
pretatie hanteren van het ‘kind in 
1965, met name – door een beperktere definitie van de gevaarssituatie 
komst pas in subsidiaire orde aan te vatten
tionisme is dan ook geen halt toegeroepen door de jeugdbeschermingswet.
hervorming en de daarop volgende Gemeenschapsregelgeving blijft de beweging bestaan om 
tussen te komen (via gerechtelijke instanties) in 
(schijnbaar) gevaar loopt. De vage grens

3° Maatregelen

110. De wet van 1965 wijzigt de voorziene maatregelen 
de jeugdrechter aan de voor hem verschijnende jongeren tot 18 jaar 
indien deze minderjarigen worden vervolgd omwille van een als misdrijf omschreven feit moet er 
nog steeds geen rekening mee worden gehouden of het gaat om een overtred
misdaad Artikel 37 laat de jeugdrechter toe maatregelen van bewaring, behoeding en opvoeding 
te nemen, en voorziet dusdanig in:

� de berisping, 
� de ondertoezichtstelling,
� de plaatsing bij een betrouwbaar persoon of in een geschikte 
� het toevertrouwen aan een openbare instelling voor observatie en opvoeding o

der toezicht of aan de groep openbare instellingen voor observatie en opvoeding 
onder toezicht.

111. In beginsel blijven de tweede en derde
wordt,182 wanneer de laatste maatregel is opgelegd moet in
duur betreft, alsook of het gaat om een opname in een gesloten opvoedingsafdeling.
principe dat de maatregelen 
zondering die de maatregelen
langer dan 3 maand voor het bereiken van de meerderjarigheid is ingesteld bij de rechtbank kan 
deze de maatregel bij vonnis en voor een bepaalde duur verlengen tot

                                        

178 E. VERHELLEN, Jeugdbeschermingsrecht
179 Artikel 38 Decr. Fr. 4 maart 1991, 
180 F. TULKENS en T. MOREAU, Droit de la jeunesse
181 L. DUPONT, “Jeugdbescherming met mate”, in X., 
Studiecentrum voor jeugdmisdadigheid, 1979, 7.
182 Artikel 37 §3  
183 Artikel 37 §1, 4°. 
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t openbaar ministerie dat de jeugdrechter rechtstreeks 
de integriteit van het kind te vrijwaren.  

Het valt op dat waar de Kinderbeschermingswet met de idee van de predelinquentie 
trachtte een middel te creëren om zo vroeg mogelijk tussen te kunnen komen in de levensloop van 

die een welbepaald gedrag vertonen, met als doel te vermijden dat criminele carrières 
ontstaan. Aan deze betrachting lijkt door de opeenvolgende wijzigingen te worden voorbijgesch
ten, men komt steeds verder van de originele doelstelling – waarop de statusdelicten werden g

Inhoudelijk blijft echter nog een bepaalde ruimte bestaan om deze stelling
te nuanceren. Zo werd in de parlementaire voorbereiding van het decreet van de Franse Gemee

wat betreft het ‘kind in gevaar’ verwezen naar jongeren die kampen met een 
drugsverslaving, van huis weglopen of zich wagen aan prostitutie; stuk voor stuk gedragingen die 
passen binnen het plaatje van de predelinquentie en ondanks de strikte omschrijving van het kind in 

De praktijk toont aan dat de gerechtelijk instanties een extensieve inte
pretatie hanteren van het ‘kind in gevaar’ zodat één van de doelstellingen

door een beperktere definitie van de gevaarssituatie – 
komst pas in subsidiaire orde aan te vatten, geenszins is gerealiseerd.180 De evolutie naar interve

nisme is dan ook geen halt toegeroepen door de jeugdbeschermingswet.
hervorming en de daarop volgende Gemeenschapsregelgeving blijft de beweging bestaan om 
tussen te komen (via gerechtelijke instanties) in een haast grenzeloos aantal 

De vage grens waar De Bock op heeft gewezen is nog steeds actueel.

Maatregelen 

De wet van 1965 wijzigt de voorziene maatregelen – die kunnen worden opgelegd door 
gdrechter aan de voor hem verschijnende jongeren tot 18 jaar – niet op diepgaande wijze, 

indien deze minderjarigen worden vervolgd omwille van een als misdrijf omschreven feit moet er 
nog steeds geen rekening mee worden gehouden of het gaat om een overtred

Artikel 37 laat de jeugdrechter toe maatregelen van bewaring, behoeding en opvoeding 
en voorziet dusdanig in: 

de berisping,  
de ondertoezichtstelling, 
de plaatsing bij een betrouwbaar persoon of in een geschikte 
het toevertrouwen aan een openbare instelling voor observatie en opvoeding o
der toezicht of aan de groep openbare instellingen voor observatie en opvoeding 
onder toezicht. 

blijven de tweede en derde maatregel gelden tot de betrokkene 18 jaar 
wanneer de laatste maatregel is opgelegd moet in de beslissing worden bepaald wat de 

duur betreft, alsook of het gaat om een opname in een gesloten opvoedingsafdeling.
principe dat de maatregelen een einde nemen bij de 18-jarige leeftijd bestaat een dubbele ui
zondering die de maatregelen langer laat doorlopen. In het bijzonder wanneer de vordering niet 
langer dan 3 maand voor het bereiken van de meerderjarigheid is ingesteld bij de rechtbank kan 
deze de maatregel bij vonnis en voor een bepaalde duur verlengen tot uiterlijk

                                                 

Jeugdbeschermingsrecht, Gent, Mys & Breesch, 1996, 365. 
Artikel 38 Decr. Fr. 4 maart 1991, B.S. . 

Droit de la jeunesse, Brussel, Larcier, 2000, 428. 
, “Jeugdbescherming met mate”, in X., Maatschappelijke functie van de jeugdrechtbank

voor jeugdmisdadigheid, 1979, 7. 
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 vat indien er dringende 

met de idee van de predelinquentie 
trachtte een middel te creëren om zo vroeg mogelijk tussen te kunnen komen in de levensloop van 

, met als doel te vermijden dat criminele carrières 
g lijkt door de opeenvolgende wijzigingen te worden voorbijgescho-

waarop de statusdelicten werden ge-
Inhoudelijk blijft echter nog een bepaalde ruimte bestaan om deze stelling 

te nuanceren. Zo werd in de parlementaire voorbereiding van het decreet van de Franse Gemeen-
verwezen naar jongeren die kampen met een 

or stuk gedragingen die 
en ondanks de strikte omschrijving van het kind in 

De praktijk toont aan dat de gerechtelijk instanties een extensieve inter-
doelstellingen van de wetgever van 

 de gerechtelijke tussen-
De evolutie naar interven-

nisme is dan ook geen halt toegeroepen door de jeugdbeschermingswet.181 Zelfs na de staats-
hervorming en de daarop volgende Gemeenschapsregelgeving blijft de beweging bestaan om 

 situaties waarin het kind 
is nog steeds actueel. 

die kunnen worden opgelegd door 
niet op diepgaande wijze, 

indien deze minderjarigen worden vervolgd omwille van een als misdrijf omschreven feit moet er 
nog steeds geen rekening mee worden gehouden of het gaat om een overtreding, wanbedrijf of 

Artikel 37 laat de jeugdrechter toe maatregelen van bewaring, behoeding en opvoeding 

de plaatsing bij een betrouwbaar persoon of in een geschikte inrichting 
het toevertrouwen aan een openbare instelling voor observatie en opvoeding on-
der toezicht of aan de groep openbare instellingen voor observatie en opvoeding 

maatregel gelden tot de betrokkene 18 jaar 
de beslissing worden bepaald wat de 

duur betreft, alsook of het gaat om een opname in een gesloten opvoedingsafdeling.183 Op het 
jarige leeftijd bestaat een dubbele uit-

laat doorlopen. In het bijzonder wanneer de vordering niet 
langer dan 3 maand voor het bereiken van de meerderjarigheid is ingesteld bij de rechtbank kan 

uiterlijk het ogenblik waar-

Maatschappelijke functie van de jeugdrechtbank, Brussel, 
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op de betrokken 20 jaar wordt.
nen door de jeugdrechtbank 
opgelegd krijgen die doorwerkt tot hun twintigste verjaardag.

112.  Zoals zijn voorganger
ling van de meest geschikte maatregel, zij het dat deze vrijheid in enige mate is 
gelijking met het regime van 1912. Zo is het de jeu
regel op te leggen indien de feiten geacht worden bewezen te zijn. Het gebrek aan nauwkeuri
heid in de wetsbepalingen laat daarenboven toe dat de rechter een vrij grote marge is toegestaan 
om de opgelegde maatregel
rechter over aanzienlijke speelruimte
halve intrekken of wijzigen, het initiatief hiertoe kan ook worden genomen door het parket 
de directie van openbare instelling
ouders. 

113. Hoewel de iure duidelijk sprake is van maatregelen
to, blijkt de ervaring van jongeren in de praktijk hier geenszins bij aan te sluiten. 
treffende de kinderbescherming 
en de terminologische of taalkundige
kend.188 Het voorbeeld bij uitstek betreft de berisping, hoewel volgens de parlementaire voorb
reiding op de wet van 1965 te beschouwen als een ‘uitdrukking van de sociale afkeuring door een 
bevoegde overheid’,189 kan niet worden voorbijgegaan aan de oorsprong 
ervan, die een uitgesproken strafrechtelijk karakter 
tussen de bewoordingen van de jeugdbesche
men met de burgerlijke gevolgen
larij. Ten gevolge de berisping 
rige als de personen die in overeenstemming met
lijk voor zijn, hoofdelijk gehouden tot betaling van de kosten, schadevergoeding en teruggave.
Ook de opname in het strafregister
len leidt tot een paradox tussen 
van, en het tegelijkertijd toepassen van de gevolgen van een strafrechtelijke veroordeling op, ee
zelfde persoon.192 De aard en de ernst van de maatregelen doet in de doctrine de vraag rijzen 
naar het verschil met een gemeenrechtelijke straf, zo beperkt de toevertrouwing aan openbare 
instellingen voor observatie en opvoeding onder toezicht in verregaande mate de bewegingsvri
heid.193 

4° Procedure

                                        

184 Artikel 37 §3, 1°. 
185 Artikel 37 §3, 2°. 
186 E. VERHELLEN, Jeugdbeschermingsrecht
187 Niet de ernst van de strafbare feiten, wel de persoonlijkheid en het milieu van de dader legitimeren het 
opleggen (en de aard) van de maatregel; zie 
1996, 331. 
188 M. VAN KERCHOVE, “Des mesures répressives aux mesures de sûreté et de protection. Réflexion sur le po
voir mystificateur du langage.” 
189 J. SMETS, Jeugdbeschermingsrecht
190 J. CHRISTIAENS en C. ELIAERTS

onder Jeugdrb. 3 mei 2002), 
191 Artikel 63, lid 1 Wet betreffende de jeugdbescherming.
192 D. BALLET, “De minderjarige in het strafrecht: een poging tot verheldering va
C. ELIAERTS, J. GERLO, E. VERHELLEN

naar jeugdrecht?, Antwerpen, Kluwer, 1990, (149)181.
193 D. BALLET, “De minderjarige in het strafrecht: een p
C. ELIAERTS et al. (eds.), Van jeugdbeschermingsrecht naar jeugdrecht?
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betrokken 20 jaar wordt.184 Ook 17-jarigen die overgaan tot het plegen van een MOF ku
nen door de jeugdrechtbank – bij vonnis en voor een bepaalde duur – een dergelijke maatregel 
opgelegd krijgen die doorwerkt tot hun twintigste verjaardag.185 

Zoals zijn voorganger-kinderrechter beschikt ook de jeugdrechter over de vrije beoord
ling van de meest geschikte maatregel, zij het dat deze vrijheid in enige mate is 
gelijking met het regime van 1912. Zo is het de jeugdrechter eveneens toegelaten om geen maa
regel op te leggen indien de feiten geacht worden bewezen te zijn. Het gebrek aan nauwkeuri
heid in de wetsbepalingen laat daarenboven toe dat de rechter een vrij grote marge is toegestaan 
om de opgelegde maatregel te omschrijven.186 Ook nadat de maatregel is opgelegd beschikt de 
rechter over aanzienlijke speelruimte; op grond van artikel 60 kan hij deze ten allen tijde
halve intrekken of wijzigen, het initiatief hiertoe kan ook worden genomen door het parket 
de directie van openbare instellingen of na verloop van 1 jaar door de betrokkene zelf of diens 

duidelijk sprake is van maatregelen187 en geenszins van straffen sensu stri
g van jongeren in de praktijk hier geenszins bij aan te sluiten. 

treffende de kinderbescherming is deze betwisting over de ware aard van de maatregelen
of taalkundige vlag die de lading moet dekken wordt ervaren als ontoere

Het voorbeeld bij uitstek betreft de berisping, hoewel volgens de parlementaire voorb
reiding op de wet van 1965 te beschouwen als een ‘uitdrukking van de sociale afkeuring door een 

kan niet worden voorbijgegaan aan de oorsprong 
die een uitgesproken strafrechtelijk karakter hebben. Daarenboven bestaat weinig verschil 

tussen de bewoordingen van de jeugdbeschermingswet en de wet van 1897 die de be
men met de burgerlijke gevolgen invoert in de wet op de beteugeling van de landloperij en bed

Ten gevolge de berisping – naar aanleiding van een bewezen MOF –
in overeenstemming met artikel 1384 B.W. er burgerrechtelijk aansprak

, hoofdelijk gehouden tot betaling van de kosten, schadevergoeding en teruggave.
Ook de opname in het strafregister191 van de naar aanleiding van een MOF opgelegde maatreg

paradox tussen het ontbreken van strafrechtelijke verantwoordelijkheid in hoofde 
van, en het tegelijkertijd toepassen van de gevolgen van een strafrechtelijke veroordeling op, ee

De aard en de ernst van de maatregelen doet in de doctrine de vraag rijzen 
naar het verschil met een gemeenrechtelijke straf, zo beperkt de toevertrouwing aan openbare 
instellingen voor observatie en opvoeding onder toezicht in verregaande mate de bewegingsvri

Procedure 

                                                 

Jeugdbeschermingsrecht, Gent, Mys & Breesch, 1996, 228. 
Niet de ernst van de strafbare feiten, wel de persoonlijkheid en het milieu van de dader legitimeren het 

opleggen (en de aard) van de maatregel; zie J. SMETS, Jeugdbeschermingsrecht in A.P.R.

mesures répressives aux mesures de sûreté et de protection. Réflexion sur le po
voir mystificateur du langage.” R.D.P.C. 1976-77, (245)252.  

Jeugdbeschermingsrecht in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1996, 336-337. 
LIAERTS, “In het belang van het kind: eind goed al goed…of toch weer niet?” (noot 

onder Jeugdrb. 3 mei 2002), T.J.K. 2002, 196. 
Artikel 63, lid 1 Wet betreffende de jeugdbescherming. 

, “De minderjarige in het strafrecht: een poging tot verheldering van zijn strafrechtelijke positie in 
ERHELLEN, D. BALLET, A. WYLLEMAN en O. CAPPELAERE (eds.), Van jeugdbeschermingsrecht 

, Antwerpen, Kluwer, 1990, (149)181. 
, “De minderjarige in het strafrecht: een poging tot verheldering van zijn strafrechtelijke positie in 

Van jeugdbeschermingsrecht naar jeugdrecht?, Antwerpen, Kluwer, 1990, (149)181.
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jarigen die overgaan tot het plegen van een MOF kun-
een dergelijke maatregel 

kinderrechter beschikt ook de jeugdrechter over de vrije beoorde-
ling van de meest geschikte maatregel, zij het dat deze vrijheid in enige mate is uitgebreid in ver-

gdrechter eveneens toegelaten om geen maat-
regel op te leggen indien de feiten geacht worden bewezen te zijn. Het gebrek aan nauwkeurig-
heid in de wetsbepalingen laat daarenboven toe dat de rechter een vrij grote marge is toegestaan 

Ook nadat de maatregel is opgelegd beschikt de 
ze ten allen tijde en ambts-

halve intrekken of wijzigen, het initiatief hiertoe kan ook worden genomen door het parket of door 
en of na verloop van 1 jaar door de betrokkene zelf of diens 

en geenszins van straffen sensu stric-
g van jongeren in de praktijk hier geenszins bij aan te sluiten. Sinds de wet be-

betwisting over de ware aard van de maatregelen levend 
vlag die de lading moet dekken wordt ervaren als ontoerei-

Het voorbeeld bij uitstek betreft de berisping, hoewel volgens de parlementaire voorbe-
reiding op de wet van 1965 te beschouwen als een ‘uitdrukking van de sociale afkeuring door een 

kan niet worden voorbijgegaan aan de oorsprong en de basiskenmerken 
Daarenboven bestaat weinig verschil 

rmingswet en de wet van 1897 die de berisping, sa-
invoert in de wet op de beteugeling van de landloperij en bede-

– zijn zowel de minderja-
burgerrechtelijk aansprake-

, hoofdelijk gehouden tot betaling van de kosten, schadevergoeding en teruggave.190 
van de naar aanleiding van een MOF opgelegde maatrege-

het ontbreken van strafrechtelijke verantwoordelijkheid in hoofde 
van, en het tegelijkertijd toepassen van de gevolgen van een strafrechtelijke veroordeling op, een-

De aard en de ernst van de maatregelen doet in de doctrine de vraag rijzen 
naar het verschil met een gemeenrechtelijke straf, zo beperkt de toevertrouwing aan openbare 
instellingen voor observatie en opvoeding onder toezicht in verregaande mate de bewegingsvrij-

Niet de ernst van de strafbare feiten, wel de persoonlijkheid en het milieu van de dader legitimeren het 
A.P.R., Gent, Story-Scientia, 

mesures répressives aux mesures de sûreté et de protection. Réflexion sur le pou-

 
“In het belang van het kind: eind goed al goed…of toch weer niet?” (noot 

n zijn strafrechtelijke positie in 
Van jeugdbeschermingsrecht 

oging tot verheldering van zijn strafrechtelijke positie in 
, Antwerpen, Kluwer, 1990, (149)181. 
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114. Artikel 36, 4° maakt de jeugdrechtbank bevoegd om kennis te nemen van vorderingen van 
het openbaar ministerie ten aanzien van personen die worden vervolgd wegens een als misdrijf 
omschreven feit gepleegd voor de leeftijd van 18 jaar.
van 1912 slechts inzake de
ren die onder de toepassing vallen, met name wordt de groep jongeren uitgebreid 
17-jarigen. De jonge delinquenten worden niet bevrijd van de pr
jaardag vieren in de periode tussen het misdrijf en hun verschijning voor de jeugdrechter
tijd op het ogenblik van de feiten is van doorslaggevend belang.
de maatregelen kwam supra aan bod
de rechtsgrond waarop de vraag naar een maatregel is gebaseerd.
van 18 jaar kent bovendien enkele afwijkingen
keerswetgeving, zijn de strafgerechten op grond van artikel 36
jarigen die op het ogenblik van de inbreuk in de leeftijdscategorie van 16 tot 18 jaar vallen. 
naast kan de jeugdrechter de zaak van minderjarigen die worden vervolgd 
een MOF uit handen geven, indien deze op het ogenblik dat zij het als misdrijf omschreven feit b
gaan ouder zijn dan 16 jaar. Aan deze uithandengeving ligt artikel 38 ten grondslag. 

Naast de 16- en 18-jarige leeftijd maakt de wet bet
van de 12-jarige leeftijd. Deze is vooreerst van belang indien het O.M. de intrekking van de on
voogding dan wel het nemen of wijzigen van maatregelen ten aanzien van de minderjarige eist. 
dagvaarding moet in derge
jaar oud is.197 Bij het nemen van voorlopige maatregelen conform artikel 52
deze leeftijd persoonlijk worden gehoord.

5° Strafuitvoering

115. Sinds de inwerkingtreding van de Wet betreffende de voorlopige plaatsing van minderj
rigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd
maatregelen die op grond van de Jeugdbeschermin
lingen worden uitgevoerd. We verwijzen echter naar de bespreking van het huidige jeugdbesche
mingsrecht voor een meer uitgebreide toelichting van deze voorzieningen.

 

                                        

194 Na deze leeftijd komt de berechting toe aan de (reguliere) strafgerechten.
195 J. SMETS, Jeugdbeschermingsrecht
196 E. VERHELLEN, Jeugdbeschermingsrecht
197 Artikel 46 Wet betreffende de jeugbescherming.
198 Wet 1 maart 2002 betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschr
ven feit hebben gepleegd, B.S.

MINDERJARIGE DADERS IN HET BELGISCHE STRAFRECHT

maakt de jeugdrechtbank bevoegd om kennis te nemen van vorderingen van 
het openbaar ministerie ten aanzien van personen die worden vervolgd wegens een als misdrijf 
omschreven feit gepleegd voor de leeftijd van 18 jaar.194 Deze rechtsmacht verschilt ten opzic
van 1912 slechts inzake de gewijzigde termen van de gevaarssituatie en de
ren die onder de toepassing vallen, met name wordt de groep jongeren uitgebreid 

De jonge delinquenten worden niet bevrijd van de procedure indien zij hun 1
jaardag vieren in de periode tussen het misdrijf en hun verschijning voor de jeugdrechter
tijd op het ogenblik van de feiten is van doorslaggevend belang.195 Het gevolg voor de duur van 
de maatregelen kwam supra aan bod. Aangezien het O.M. de vorderingen instelt
de rechtsgrond waarop de vraag naar een maatregel is gebaseerd.196 De algemene leeftijdsgrens 
van 18 jaar kent bovendien enkele afwijkingen; vooreerst wat betreft de schendingen

zijn de strafgerechten op grond van artikel 36bis eveneens bevoegd voor minde
jarigen die op het ogenblik van de inbreuk in de leeftijdscategorie van 16 tot 18 jaar vallen. 
naast kan de jeugdrechter de zaak van minderjarigen die worden vervolgd 
een MOF uit handen geven, indien deze op het ogenblik dat zij het als misdrijf omschreven feit b
gaan ouder zijn dan 16 jaar. Aan deze uithandengeving ligt artikel 38 ten grondslag. 

jarige leeftijd maakt de wet betreffende de jeugdbescherming ook gewag 
jarige leeftijd. Deze is vooreerst van belang indien het O.M. de intrekking van de on

voogding dan wel het nemen of wijzigen van maatregelen ten aanzien van de minderjarige eist. 
moet in dergelijke situaties ook aan het kind zelf worden gericht, mits het minstens 12 

ij het nemen van voorlopige maatregelen conform artikel 52
deze leeftijd persoonlijk worden gehoord. 

Strafuitvoering 

de inwerkingtreding van de Wet betreffende de voorlopige plaatsing van minderj
rigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd198 op 1 januari 2002 
maatregelen die op grond van de Jeugdbeschermingswet worden opgelegd, 

worden uitgevoerd. We verwijzen echter naar de bespreking van het huidige jeugdbesche
mingsrecht voor een meer uitgebreide toelichting van deze voorzieningen. 

 

                                                 

Na deze leeftijd komt de berechting toe aan de (reguliere) strafgerechten. 
Jeugdbeschermingsrecht in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1996, 310. 

Jeugdbeschermingsrecht, Gent, Mys & Breesch, 1996, 61. 
Artikel 46 Wet betreffende de jeugbescherming. 
Wet 1 maart 2002 betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschr

B.S. 1 maart 2002 
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maakt de jeugdrechtbank bevoegd om kennis te nemen van vorderingen van 
het openbaar ministerie ten aanzien van personen die worden vervolgd wegens een als misdrijf 

Deze rechtsmacht verschilt ten opzichte 
gewijzigde termen van de gevaarssituatie en de leeftijd van de jonge-

ren die onder de toepassing vallen, met name wordt de groep jongeren uitgebreid tot en met de 
ocedure indien zij hun 18e ver-

jaardag vieren in de periode tussen het misdrijf en hun verschijning voor de jeugdrechter; hun leef-
Het gevolg voor de duur van 

de vorderingen instelt, bepaalt het ook 
De algemene leeftijdsgrens 

schendingen van de ver-
eveneens bevoegd voor minder-

jarigen die op het ogenblik van de inbreuk in de leeftijdscategorie van 16 tot 18 jaar vallen. Daar-
naast kan de jeugdrechter de zaak van minderjarigen die worden vervolgd wegens het plegen van 
een MOF uit handen geven, indien deze op het ogenblik dat zij het als misdrijf omschreven feit be-
gaan ouder zijn dan 16 jaar. Aan deze uithandengeving ligt artikel 38 ten grondslag.  

reffende de jeugdbescherming ook gewag 
jarige leeftijd. Deze is vooreerst van belang indien het O.M. de intrekking van de ont-

voogding dan wel het nemen of wijzigen van maatregelen ten aanzien van de minderjarige eist. De 
kind zelf worden gericht, mits het minstens 12 

ij het nemen van voorlopige maatregelen conform artikel 52ter, moet een kind van 

de inwerkingtreding van de Wet betreffende de voorlopige plaatsing van minderja-
1 januari 2002 moeten alle 

gswet worden opgelegd, in categoriale instel-
worden uitgevoerd. We verwijzen echter naar de bespreking van het huidige jeugdbescher-

Wet 1 maart 2002 betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschre-
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ii. Het bestaande jeugd(beschermings)recht in Belg

1. De herziening van 2006

116. Een laatste mijlpaal in het jeugd(beschermings)recht kwam er met de wetten van 15 mei 
2006199 en van 13 juni 2006
Hoewel de fundamenten van het regime zijn behouden, met als 
stelsel nog steeds de jeugdbeschermingswet van 1965
doorgevoerd. De idee van
onder minister van Justitie Verwilghen werden 
genomen. Zijn opvolgster, minister Onkelinx bepleitte in haar kadernota van 2004
het behoud van de jeugdbescherming en d
werd algemeen afgewezen
bestaande regime. Actuele gebeurtenissen, met als dieptepunt de 
station Brussel-Centraal, deden 
belandde in een stroomversnelling
de jeugdrechter moet in de eerste plaats opvoedingsmaatregelen nemen en pas wan
onvoldoende doeltreffend zouden zijn, staat de mogelijkheid open om de minderjarige uit handen 
te geven, met een verwijzing 
gerefereerd moeten worden aangepast aan de persoon van de 
ving, in tegenstelling tot strafrechtelijke 
leed dat aan het slachtoffer is toegebracht.
len tegemoet te kunnen komen,
rechter deze kan inkorten dan wel verlengen. 

117. De wetten van 2006 
alternatieve sancties en afhandelingen die in de praktijk zijn ontstaan, zij krijgen een wettelijke 
grondslag en worden bovendien uitgebouwd en gepromoot met als doel een vermindering van het 
aantal plaatsingen te bekomen.
naar voor, met name zij die overgaan tot herhaalde dan wel zware criminaliteit. 
deze minderjarigen blijkt de jeugdbescherming een maat voor niets, waardoor de uithandengeving 
een belangrijke procedure wordt
ging op punt stellen is gelijk te stellen met het falen van de jeugdbescherming
stige jeugddelinquenten, althans de memorie van toelichting.
de zogenaamde ‘slechte ouder
ders van jonge delinquenten zich meer bewust worden van hun verantwoordelijkheid. Vervolgens 
wordt ook aan de herstelrechtelijke strekking een ruime basis gegeven, door de mogelijkheid te 
bieden, in elke fase van de procedure, het misdrijf herstelrechtelijk af te handelen
herstelbemiddeling en het herstelgericht groepsoverleg (Hergo). 
van de jongeren aangepakt. D

                                        

199 Wet 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het We
boek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe Gemeentewet en de wet van 
24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, 
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Het bestaande jeugd(beschermings)recht in België 

De herziening van 2006 

laatste mijlpaal in het jeugd(beschermings)recht kwam er met de wetten van 15 mei 
13 juni 2006,200 die de grootste verandering in veertig jaar tot stand brengen. 

Hoewel de fundamenten van het regime zijn behouden, met als grondslag voor
nog steeds de jeugdbeschermingswet van 1965, werden evenwel allerhande wijzigingen 

idee van een jeugdstrafrecht is de laatste jaren meermaa
onder minister van Justitie Verwilghen werden daarenboven wetgevende initiatieven in die richting 

Zijn opvolgster, minister Onkelinx bepleitte in haar kadernota van 2004
het behoud van de jeugdbescherming en de ideeën van de wet van 1965
werd algemeen afgewezen aldus de minister, die de oplossing zag in een modernisering van het 

. Actuele gebeurtenissen, met als dieptepunt de moord op Joe Van Holsbeeck
deden de druk op datzelfde regime echter flink toenemen en 

in een stroomversnelling. Van een jeugsanctierecht is weliswaar nog steeds geen sprake, 
de jeugdrechter moet in de eerste plaats opvoedingsmaatregelen nemen en pas wan
onvoldoende doeltreffend zouden zijn, staat de mogelijkheid open om de minderjarige uit handen 

, met een verwijzing naar de strafrechter tot gevolg. De maatregelen waarnaar wordt 
gerefereerd moeten worden aangepast aan de persoon van de dader en aan diens sociale omg

strafrechtelijke sancties die afgestemd zijn op de ernst van de feiten en het 
leed dat aan het slachtoffer is toegebracht. Om aan de opvoedkundige aard van deze maatreg
len tegemoet te kunnen komen, worden zij voor onbepaalde duur opgelegd, waardoor de jeug
rechter deze kan inkorten dan wel verlengen.  

van 2006 zijn de vertaling van een vijftal krachtlijnen.202

fhandelingen die in de praktijk zijn ontstaan, zij krijgen een wettelijke 
bovendien uitgebouwd en gepromoot met als doel een vermindering van het 

aantal plaatsingen te bekomen.203 Verder komt ook de problematiek van de onverbeterlijke dad
naar voor, met name zij die overgaan tot herhaalde dan wel zware criminaliteit. 
deze minderjarigen blijkt de jeugdbescherming een maat voor niets, waardoor de uithandengeving 
een belangrijke procedure wordt volgens toenmalig minister van Justitie Onkelinx
ging op punt stellen is gelijk te stellen met het falen van de jeugdbescherming
stige jeugddelinquenten, althans de memorie van toelichting.204 Een derde belangrijke drijfveer 

ouders’; door middel van vernieuwde interventiegronden moeten de o
ders van jonge delinquenten zich meer bewust worden van hun verantwoordelijkheid. Vervolgens 
wordt ook aan de herstelrechtelijke strekking een ruime basis gegeven, door de mogelijkheid te 
bieden, in elke fase van de procedure, het misdrijf herstelrechtelijk af te handelen
herstelbemiddeling en het herstelgericht groepsoverleg (Hergo). Tot slot wordt ook de
van de jongeren aangepakt. Door een voorafgaande titel in te voegen worden een “aantal begi
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laatste mijlpaal in het jeugd(beschermings)recht kwam er met de wetten van 15 mei 
die de grootste verandering in veertig jaar tot stand brengen. 

grondslag voor het afzonderlijke 
evenwel allerhande wijzigingen 

meermaals aan bod gekomen en 
wetgevende initiatieven in die richting 

Zijn opvolgster, minister Onkelinx bepleitte in haar kadernota van 2004201 desalniettemin 
e ideeën van de wet van 1965; een jeugdsanctierecht 

die de oplossing zag in een modernisering van het 
moord op Joe Van Holsbeeck in 

zelfde regime echter flink toenemen en het dossier 
Van een jeugsanctierecht is weliswaar nog steeds geen sprake, 

de jeugdrechter moet in de eerste plaats opvoedingsmaatregelen nemen en pas wanneer deze 
onvoldoende doeltreffend zouden zijn, staat de mogelijkheid open om de minderjarige uit handen 

De maatregelen waarnaar wordt 
dader en aan diens sociale omge-

sancties die afgestemd zijn op de ernst van de feiten en het 
Om aan de opvoedkundige aard van deze maatrege-

worden zij voor onbepaalde duur opgelegd, waardoor de jeugd-

202 Een eerste betreft de 
fhandelingen die in de praktijk zijn ontstaan, zij krijgen een wettelijke 

bovendien uitgebouwd en gepromoot met als doel een vermindering van het 
Verder komt ook de problematiek van de onverbeterlijke daders 

naar voor, met name zij die overgaan tot herhaalde dan wel zware criminaliteit. Ten aanzien van 
deze minderjarigen blijkt de jeugdbescherming een maat voor niets, waardoor de uithandengeving 

n Justitie Onkelinx. Deze rechtsple-
ging op punt stellen is gelijk te stellen met het falen van de jeugdbescherming ten opzichte van ern-

Een derde belangrijke drijfveer zijn 
door middel van vernieuwde interventiegronden moeten de ou-

ders van jonge delinquenten zich meer bewust worden van hun verantwoordelijkheid. Vervolgens 
wordt ook aan de herstelrechtelijke strekking een ruime basis gegeven, door de mogelijkheid te 
bieden, in elke fase van de procedure, het misdrijf herstelrechtelijk af te handelen, bij wijze van de 

Tot slot wordt ook de rechtspositie 
l in te voegen worden een “aantal begin-

Wet 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het Wet-
afvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe Gemeentewet en de wet van 

Wet 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste ne-
19 juli 2006. 

Kadernota betreffende de hervorming van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming 
rraad van de federale regering op 13 februa-

, “De nieuwe wet op de jeugdbescherming, krachtlijnen van een ambigue 
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selen van de rechtspleging ten aanzien van minderjarigen” expliciet in de wet ingeschreven
verwoorden niet alleen de doelstellingen, maar 
heden uit de Grondwet enerzijds en het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind a
derzijds.   
Dumortier en Christiaens zien zowel beschermende, herstelrechtelijke als bestraffende elementen in 
deze wetgeving van 2006.

2. Bespreking wettekst

2.1 Schuld en verantwoordelijkhe

118. De pijlers van de Jeugdbeschermingswet blij
leeftijd van 18 jaar, dewelke uiteraard ook de leeftijd is waarop men 
derjarigheid bereikt, worden persone
derscheidingsvermogen waarmee de minderjarige al dan niet handelde komt ook in 2006 niet t
rug, wat weinig verwonderlijk is gezien de relatieve beperktheid van de wetswijziging. 

119. In de Jeugdbeschermingswet werd een dubbele uitzondering ingebouwd op het principe 
dat de strafrechtbanken onbevoegd zijn
supra reeds op uitgebreide wijze aan bod gekomen. A
wordt door de wetten van 2006 in geen enkele zin gewijzigd
tussen 16 en 18 jaar blijft behouden wat de inbreuken op de wegverkeerswet betreft. 

120. De uithandengeving
naar een nieuw artikel 57bis

ving verzamelt maar niettemin de
gingen zijn drieledig; vooreerst heeft de wetgever de procedure willen versnellen door de termijnen 
in te korten van zowel de dagvaarding als van de behandeling in hoger beroep.
wordt de gerechtelijke weg van jonge daders die ook effectief 
gewijzigd, we ontdekken sporen van een jeugdstrafrecht. Meer specifiek moeten minderjarigen die 
verdacht worden van hetzij een wanbedrijf, hetzij een correctionaliseerbare misdaad niet door een 
strafrechtbank worden berech
drie rechters, zal zich uitspreken over de feiten, waarna zij 
gen in plaats van de beschermingsmaatregelen uit de Jeugdbeschermingswet
niet-correctionaliseerbare misdaden 
voegde hof van assisen208 
levenslange straf is uitgesloten.
haal van de bijzondere kamer weliswaar uitverteld, de correctionele rechtbank dan wel het hof van 
assisen is bevoegd.   
Een derde en laatste wijziging betreft de
gevangenisstraf enerzijds of de voorlopige hechtenis anderzijds dienen te ondergaan.
gevangenis wordt vervangen door een federaal, gesloten centrum
achttien jaar zijn geworden,
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selen van de rechtspleging ten aanzien van minderjarigen” expliciet in de wet ingeschreven
de doelstellingen, maar bevatten tevens enkele belangrijke rechten en vri
enerzijds en het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind a

Dumortier en Christiaens zien zowel beschermende, herstelrechtelijke als bestraffende elementen in 
deze wetgeving van 2006.205 

wettekst 

erantwoordelijkheid 

van de Jeugdbeschermingswet blijven bestaan ondanks de wetswijziging
leeftijd van 18 jaar, dewelke uiteraard ook de leeftijd is waarop men de 

, worden personen geacht niet schuldbekwaam te zijn. 
derscheidingsvermogen waarmee de minderjarige al dan niet handelde komt ook in 2006 niet t
rug, wat weinig verwonderlijk is gezien de relatieve beperktheid van de wetswijziging. 

In de Jeugdbeschermingswet werd een dubbele uitzondering ingebouwd op het principe 
dat de strafrechtbanken onbevoegd zijn ten aanzien van jongeren tot achttien

op uitgebreide wijze aan bod gekomen. Aan artikel 36bis

wordt door de wetten van 2006 in geen enkele zin gewijzigd; de schuldbekwaamheid 
blijft behouden wat de inbreuken op de wegverkeerswet betreft. 

De uithandengeving is daarentegen wel aangepakt; 206 eerst en vooral 
bis Jeugdbeschermingswet dat alle bepalingen omtrent de uithandeng

niettemin de essentie van de rechtsfiguur in stand laat. 
eerst heeft de wetgever de procedure willen versnellen door de termijnen 

in te korten van zowel de dagvaarding als van de behandeling in hoger beroep.
wordt de gerechtelijke weg van jonge daders die ook effectief uit handen zijn gegeven 
gewijzigd, we ontdekken sporen van een jeugdstrafrecht. Meer specifiek moeten minderjarigen die 
verdacht worden van hetzij een wanbedrijf, hetzij een correctionaliseerbare misdaad niet door een 
strafrechtbank worden berecht. Een bijzondere kamer binnen de jeugdrechtbank

zal zich uitspreken over de feiten, waarna zij gemeenrechtelijke straffen kan ople
gen in plaats van de beschermingsmaatregelen uit de Jeugdbeschermingswet

correctionaliseerbare misdaden verschijnen daarentegen nog steeds v
 dat met maximaal dertig jaar opsluiting of hechtenis kan 

levenslange straf is uitgesloten.209 Indien de uit handen gegeven minderjarige 
haal van de bijzondere kamer weliswaar uitverteld, de correctionele rechtbank dan wel het hof van 

Een derde en laatste wijziging betreft de instellingen waarin de uit handen gegeven
erzijds of de voorlopige hechtenis anderzijds dienen te ondergaan.

wordt vervangen door een federaal, gesloten centrum tenzij voor
achttien jaar zijn geworden, wanneer het aantal plaatsen in het centrum niet volstaat. Jongeren van 
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selen van de rechtspleging ten aanzien van minderjarigen” expliciet in de wet ingeschreven. Zij 
tevens enkele belangrijke rechten en vrij-

enerzijds en het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind an-

Dumortier en Christiaens zien zowel beschermende, herstelrechtelijke als bestraffende elementen in 

ven bestaan ondanks de wetswijziging. Tot de 
de burgerrechtelijke meer-

 De vraag naar het on-
derscheidingsvermogen waarmee de minderjarige al dan niet handelde komt ook in 2006 niet te-
rug, wat weinig verwonderlijk is gezien de relatieve beperktheid van de wetswijziging.  

In de Jeugdbeschermingswet werd een dubbele uitzondering ingebouwd op het principe 
achttien jaar, beiden zijn 

bis Jeugdbeschermingswet 
e schuldbekwaamheid van jongeren 

blijft behouden wat de inbreuken op de wegverkeerswet betreft.  

eerst en vooral is zij overgeheveld 
alle bepalingen omtrent de uithandenge-

de rechtsfiguur in stand laat. De aangebrachte wijzi-
eerst heeft de wetgever de procedure willen versnellen door de termijnen 

in te korten van zowel de dagvaarding als van de behandeling in hoger beroep.207 Daarenboven 
uit handen zijn gegeven drastisch 

gewijzigd, we ontdekken sporen van een jeugdstrafrecht. Meer specifiek moeten minderjarigen die 
verdacht worden van hetzij een wanbedrijf, hetzij een correctionaliseerbare misdaad niet door een 

binnen de jeugdrechtbank, samengesteld uit 
gemeenrechtelijke straffen kan opleg-

gen in plaats van de beschermingsmaatregelen uit de Jeugdbeschermingswet. De verdachten van 
voor het territoriaal be-

dat met maximaal dertig jaar opsluiting of hechtenis kan bestraffen, een 
it handen gegeven minderjarige recidiveert is het ver-

haal van de bijzondere kamer weliswaar uitverteld, de correctionele rechtbank dan wel het hof van 

uit handen gegeven jongeren hun 
erzijds of de voorlopige hechtenis anderzijds dienen te ondergaan. De reguliere 

tenzij voor de jongeren die reeds 
en in het centrum niet volstaat. Jongeren van 

, “De nieuwe wet op de jeugdbescherming, krachtlijnen van een ambigue 
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dezelfde leeftijdscategorie, die het 
ren in gevaar brengen zullen evenzeer in de gewone gevangenissen terechtkomen.

121. De principiële schuldonbekwaamheid betekent weliswaar niet dat het moreel element van 
het misdrijf wordt aan de kant geschoven, de jeugdrechter kan pas besluiten tot het bestaan van 
een misdrijf wanneer het jeugdparket op 
opzettelijk, dan wel nalatig heeft gehandeld. Nog steeds 
mingsrecht geassocieerd met het schuldbegrip, zij het op een minder stringente manier. 
voor de minderjarige niet mogelijk strafuitsluitende verschoningsgronden in te roepen aangezien 
deze slechts tot doel hebben een straf te vermijden, maar het strafbare karakter overeind blijft. De 
jeugdrechter spreekt geen straffen uit maar legt maatregelen op, z
houden met het bestaan ervan.

2.2 Rechtspleging

A. De primaire

1° Het jeugdparket

122. Het openbaar ministerie speelt in jeugdzaken een bijzondere rol, 
haast grenzeloze beheersing van de vervolgingen. In meerdere fases van de rechtspleging oordeelt 
het parket autonoom over de 
ste instantie voorlopige maatregelen vordere
ook maatregelen ten gronde te vorderen.
geving wordt overgemaakt aan het parket is
vrijheid is ingegeven door de wens om het belang van de minderjarige zo goed mogelijk te dienen. 
Wanneer voorlopige maatregelen hun nut hebben bewezen kan de zaak op dat punt worden afg
sloten. Het komt ook enkel aan de procureur des Konings toe te s
los te maken van de jeugdrechter. Deze laatste kan 
afsluiten door een berisping uit te spreken of over te zenden aan het parket met het oog op een 
dagvaarding voor de strafrechtba
jongere onder toezicht van de jeugdrechtbank.

2° De jeugdrechter

123. De jeugdrechtbank is een kamer 
alleenzetelende rechter, welke
oordeelt deze rechter niet alleen 
speciaal is toegewezen aan de jeugdrechtbank.
tijen en de tussenkomende partijen
nemen.  
In hoger beroep bestaat de jeugdkamer 
nele rechtbank – eveneens uit een alleenzetelend raadsheer
heidsbeginsel is volgen het Hof van Cassatie.
enkel op wanneer een vonnis na terechtzitting wordt bestreden, maar ook wanneer voorlopige 
maatregelen worden aangevochten. Elk arrest is vatbaar voor een voorziening in cassatie.

                                        

210 Artikel 18 Wet 15 mei 2006, 
211 Brussel 23 mei 2005, J.dr.Jeun. 
212 F. TULKENS en T. MOREAU, Droit de la jeunesse
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214 Cass. 29 mei 2001, AR P10167F.
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dezelfde leeftijdscategorie, die het leven in het centrum ernstig verstoren of de integriteit van and
en zullen evenzeer in de gewone gevangenissen terechtkomen.

De principiële schuldonbekwaamheid betekent weliswaar niet dat het moreel element van 
het misdrijf wordt aan de kant geschoven, de jeugdrechter kan pas besluiten tot het bestaan van 
een misdrijf wanneer het jeugdparket op succesvolle wijze heeft aangetoond dat de betrokkene 
opzettelijk, dan wel nalatig heeft gehandeld. Nog steeds blijft het “strafrechtelijke” jeugdbesche
mingsrecht geassocieerd met het schuldbegrip, zij het op een minder stringente manier. 

minderjarige niet mogelijk strafuitsluitende verschoningsgronden in te roepen aangezien 
deze slechts tot doel hebben een straf te vermijden, maar het strafbare karakter overeind blijft. De 
jeugdrechter spreekt geen straffen uit maar legt maatregelen op, zodat hij
houden met het bestaan ervan.211  

Rechtspleging 

primaire actoren 

jeugdparket 

Het openbaar ministerie speelt in jeugdzaken een bijzondere rol, 
haast grenzeloze beheersing van de vervolgingen. In meerdere fases van de rechtspleging oordeelt 

autonoom over de voortzetting van het dossier. Zo kan de procureur des Konings 
ste instantie voorlopige maatregelen vorderen van de jeugdrechter zonder de verplichting om later 
ook maatregelen ten gronde te vorderen.212 Ook indien het dossier ten gevolge van een uithande
geving wordt overgemaakt aan het parket is het gerechtigd de zaak alsnog te seponeren.
vrijheid is ingegeven door de wens om het belang van de minderjarige zo goed mogelijk te dienen. 
Wanneer voorlopige maatregelen hun nut hebben bewezen kan de zaak op dat punt worden afg
sloten. Het komt ook enkel aan de procureur des Konings toe te seponeren 
los te maken van de jeugdrechter. Deze laatste kan het jeugdbeschermingsdossier

ping uit te spreken of over te zenden aan het parket met het oog op een 
dagvaarding voor de strafrechtbank of de bijzondere jeugdkamer. Andere maatregelen houden de 
jongere onder toezicht van de jeugdrechtbank. 

De jeugdrechter en de jeugdrechtbank 

De jeugdrechtbank is een kamer binnen de rechtbank van eerste aanleg die bestaat
, welke speciaal is opgeleid om in jeugdzaken te zetelen. 
niet alleen op de vordering van een substituut-procureur des Konings die 

speciaal is toegewezen aan de jeugdrechtbank. Ook over de schadeclaims van de burgerlijke pa
tijen en de tussenkomende partijen, (zoals verzekeraars) moet de jeugdrechtbank een beslissing 

bestaat de jeugdkamer – in tegenstelling tot de beroepskamers van de correcti
neens uit een alleenzetelend raadsheer, wat geen schending van het gelij

volgen het Hof van Cassatie.214 De jeugdkamer van het hof van beroep treedt niet 
enkel op wanneer een vonnis na terechtzitting wordt bestreden, maar ook wanneer voorlopige 
maatregelen worden aangevochten. Elk arrest is vatbaar voor een voorziening in cassatie.
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of de integriteit van ande-
en zullen evenzeer in de gewone gevangenissen terechtkomen.210 

De principiële schuldonbekwaamheid betekent weliswaar niet dat het moreel element van 
het misdrijf wordt aan de kant geschoven, de jeugdrechter kan pas besluiten tot het bestaan van 

succesvolle wijze heeft aangetoond dat de betrokkene 
blijft het “strafrechtelijke” jeugdbescher-

mingsrecht geassocieerd met het schuldbegrip, zij het op een minder stringente manier. Zo is het 
minderjarige niet mogelijk strafuitsluitende verschoningsgronden in te roepen aangezien 

deze slechts tot doel hebben een straf te vermijden, maar het strafbare karakter overeind blijft. De 
hij geen rekening dient te 

Het openbaar ministerie speelt in jeugdzaken een bijzondere rol, het beschikt over een 
haast grenzeloze beheersing van de vervolgingen. In meerdere fases van de rechtspleging oordeelt 

de procureur des Konings in eer-
van de jeugdrechter zonder de verplichting om later 

Ook indien het dossier ten gevolge van een uithanden-
gerechtigd de zaak alsnog te seponeren.213 Deze 

vrijheid is ingegeven door de wens om het belang van de minderjarige zo goed mogelijk te dienen. 
Wanneer voorlopige maatregelen hun nut hebben bewezen kan de zaak op dat punt worden afge-

eponeren om zo de minderjarige 
het jeugdbeschermingsdossier pas definitief 

ping uit te spreken of over te zenden aan het parket met het oog op een 
Andere maatregelen houden de 

de rechtbank van eerste aanleg die bestaat uit een 
speciaal is opgeleid om in jeugdzaken te zetelen. In de strafzaken 

procureur des Konings die 
de schadeclaims van de burgerlijke par-

(zoals verzekeraars) moet de jeugdrechtbank een beslissing 

in tegenstelling tot de beroepskamers van de correctio-
geen schending van het gelijk-

De jeugdkamer van het hof van beroep treedt niet 
enkel op wanneer een vonnis na terechtzitting wordt bestreden, maar ook wanneer voorlopige 
maatregelen worden aangevochten. Elk arrest is vatbaar voor een voorziening in cassatie.215 

, “De afsluiting van het gerechtelijk onderzoek in jeugdstrafzaken”, T.J.K. 2004, (178) 181. 
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124. De wetswijzigingen 
re jeugdkamer die is samengesteld uit een correctionele rechter en twee andere (speciaal gevor
de) jeugdmagistraten uit de rechtbank van eerste aanleg. De bevoeg
kamer betreft de berechting van jonge daders die 
wanbedrijven of correctionaliseerbare misdaden
den opgelegd. Ook op het niveau van het hof
in twee raadsheren zetelen 

3° De sociale dienst

125. De sociale dienst is een
jeugdrechter, van het ogen
voert het maatschappelijk onder
meest geschikte maatregelen. 
sociale dienst, wanneer de betrokkenen geheel weigeren hun medewerking te verlenen 
beroep worden gedaan op de jeugdrechter 
gericht op het verzamelen van de nodige inlichtingen
Naast het voorbereidende onderzoek en de hulpverlening aan de jongeren onder toezicht is o
controle op de uitvoering van de maatregelen ten gronde 
dienst toegevoegd.218 

4° De verb

126. Het middelen- en plaatstekort dat de jeugdbescherming al geruime tijd beheerst heeft tot 
gevolg gehad dat sinds de wetten van 2006 twee verbindingsmagistraten in het leven zijn gero
pen. Zij hebben de taak om de
plaatsingen te “optimaliseren

vormt de brug tussen de (federale) jeugdrechter en de voorzieningen die 
worden geïnstalleerd, een niet te onderschatten opdracht
voorzien in de nieuwe versie van de wet betreffende de jeugdbescherming
duidelijk worden dat een grote variatie aan plaatsingsmaat
dan ook dat de minderjarige een plaats krijgt in de instelling die het best kan voldoen aan 
noden. Dit opzet is echter meer een illusie, de meest geschikte plaats ruimt gewoonlijk plaats voor 
de meest beschikbare. Het is dan ook maar de vraag in hoeverre deze magistraten een meerwaa
de zullen betekenen, zij ontlasten 
van hen over te nemen. Een tweede taak 
overbrengingen van een federaal gesloten centrum naar een gevangenis voor volwassenen. Deze 
betreffen jongeren van minstens achttien jaar die
instelling omwille van plaatsgebrek of onbuigzaamheid

B. Afzonderlijke behandeling

127. In de analyse van hoe de strafrechtelijke bejegening van kinderen en jongeren doorheen de 
geschiedenis evolueerde, is reeds duidelijk gebleken dat niet alleen op het vlak van toerekenbaa
heid en straftoemeting van het reguliere strafrecht 
stapsgewijs gaan distantiëren van de strafprocedure 
niet anders, hoewel het instellen van de strafvordering even
                                        

216 De sociale dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrechtbank.
217 J. SMETS, Jeugdbeschermingsrecht
218 Artikel 6-21 B.VL.Reg. 17 juli 1991 houdende organisatie en werkwijze van de sociale diensten van de 
Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrechtbanken, 
219 B. DE SMET, “De strafproced
jeugdbeschermingsrecht met een vleugje jeugdsanctierecht”, 
220 Artikel 606 Sv. 
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De wetswijzigingen van 2006 hebben bovendien geleid tot de oprichting van een b
die is samengesteld uit een correctionele rechter en twee andere (speciaal gevor

de) jeugdmagistraten uit de rechtbank van eerste aanleg. De bevoegdheid van deze bijzondere 
kamer betreft de berechting van jonge daders die – na een uithandengeving 
wanbedrijven of correctionaliseerbare misdaden en waarvoor de gemeenrechtelijke straffen wo

Ook op het niveau van het hof van beroep is dergelijke jeugdkamer voorzien 
zetelen die een bijzondere opleiding van jeugdmagistraat hebben gevolgd.

De sociale dienst216  

De sociale dienst is een rode draad doorheen de rechtspleging en de rechterhand van de 
, van het ogenblik dat deze laatste wordt gevat start de dienst haar 

het maatschappelijk onderzoek uit, op basis waarvan verslag wordt 
meest geschikte maatregelen. Dwang uitoefenen behoort echter niet tot de bevoegdheden van de 

wanneer de betrokkenen geheel weigeren hun medewerking te verlenen 
n op de jeugdrechter met het oog op andere maatregelen

verzamelen van de nodige inlichtingen.217  
Naast het voorbereidende onderzoek en de hulpverlening aan de jongeren onder toezicht is o

uitvoering van de maatregelen ten gronde aan het takenpakket van 

De verbindingsmagistraat 

en plaatstekort dat de jeugdbescherming al geruime tijd beheerst heeft tot 
dat sinds de wetten van 2006 twee verbindingsmagistraten in het leven zijn gero

taak om de - naar aanleiding van als misdrijf omschreven feiten 
optimaliseren” wanneer een plaatstekort optreedt. 219  De verbindingsmagistraat

vormt de brug tussen de (federale) jeugdrechter en de voorzieningen die door
worden geïnstalleerd, een niet te onderschatten opdracht. Wanneer we de maatregelen 

de nieuwe versie van de wet betreffende de jeugdbescherming
duidelijk worden dat een grote variatie aan plaatsingsmaatregelen is uitgewerkt. De bedoeling is 
dan ook dat de minderjarige een plaats krijgt in de instelling die het best kan voldoen aan 

Dit opzet is echter meer een illusie, de meest geschikte plaats ruimt gewoonlijk plaats voor 
Het is dan ook maar de vraag in hoeverre deze magistraten een meerwaa

de zullen betekenen, zij ontlasten echter wel de jeugdrechters door het hengelen naar vrije plaatsen 
Een tweede taak van de verbindingsmagistraat is het coördine

een federaal gesloten centrum naar een gevangenis voor volwassenen. Deze 
jongeren van minstens achttien jaar die niet langer kunnen opgevangen in de federale 

omwille van plaatsgebrek of onbuigzaamheid.220 

zonderlijke behandeling 

In de analyse van hoe de strafrechtelijke bejegening van kinderen en jongeren doorheen de 
, is reeds duidelijk gebleken dat niet alleen op het vlak van toerekenbaa

heid en straftoemeting van het reguliere strafrecht wordt afgeweken. Ook de rechtspleging is 
gaan distantiëren van de strafprocedure voor meerderjarigen. D
hoewel het instellen van de strafvordering evenzeer door het openbaar ministerie, in de 

                                                 

De sociale dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrechtbank. 
ermingsrecht in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1996, 523. 

21 B.VL.Reg. 17 juli 1991 houdende organisatie en werkwijze van de sociale diensten van de 
Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrechtbanken, B.S. 17 oktober 1991. 

“De strafprocedure voor minderjarigen na de wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 2006: 
jeugdbeschermingsrecht met een vleugje jeugdsanctierecht”, R.W. 2006, (342) 365.
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geleid tot de oprichting van een bijzonde-
die is samengesteld uit een correctionele rechter en twee andere (speciaal gevorm-

dheid van deze bijzondere 
na een uithandengeving – terecht staan voor 

en waarvoor de gemeenrechtelijke straffen wor-
van beroep is dergelijke jeugdkamer voorzien waar-

die een bijzondere opleiding van jeugdmagistraat hebben gevolgd. 

en de rechterhand van de 
laatste wordt gevat start de dienst haar activiteiten. Zij 

wordt uitgebracht over de 
behoort echter niet tot de bevoegdheden van de 

wanneer de betrokkenen geheel weigeren hun medewerking te verlenen moet een 
andere maatregelen (zoals plaatsing) 

Naast het voorbereidende onderzoek en de hulpverlening aan de jongeren onder toezicht is ook de 
aan het takenpakket van de sociale 

en plaatstekort dat de jeugdbescherming al geruime tijd beheerst heeft tot 
dat sinds de wetten van 2006 twee verbindingsmagistraten in het leven zijn geroe-

naar aanleiding van als misdrijf omschreven feiten - uitgesproken 
De verbindingsmagistraat 
door de gemeenschappen 

Wanneer we de maatregelen - zoals 
de nieuwe versie van de wet betreffende de jeugdbescherming - zullen overlopen, zal 

regelen is uitgewerkt. De bedoeling is 
dan ook dat de minderjarige een plaats krijgt in de instelling die het best kan voldoen aan zijn 

Dit opzet is echter meer een illusie, de meest geschikte plaats ruimt gewoonlijk plaats voor 
Het is dan ook maar de vraag in hoeverre deze magistraten een meerwaar-

de jeugdrechters door het hengelen naar vrije plaatsen 
de verbindingsmagistraat is het coördineren van de 

een federaal gesloten centrum naar een gevangenis voor volwassenen. Deze 
niet langer kunnen opgevangen in de federale 

In de analyse van hoe de strafrechtelijke bejegening van kinderen en jongeren doorheen de 
, is reeds duidelijk gebleken dat niet alleen op het vlak van toerekenbaar-

wordt afgeweken. Ook de rechtspleging is zich 
meerderjarigen. Dit is vandaag uiteraard 
zeer door het openbaar ministerie, in de 

21 B.VL.Reg. 17 juli 1991 houdende organisatie en werkwijze van de sociale diensten van de 

ure voor minderjarigen na de wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 2006: 
2006, (342) 365. 
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gedaante van de procureur des Konings gebeurt, 
afgeweken van de gemeenrechtelijke strafvordering. 
dagvaarding aanhangig maken is
pliciet wordt afgewezen.221

die voor de politierechtbank worden beslecht
mingswet.222 

128. In tegenstelling tot 
staan, moet in jeugdzaken een 
rechter te staan.223 Dat daaruit volgt dat de rechtsbedeling mogelijks wordt verstoord 
het risico op tegenstrijdige beslissingen is niet 
om hiervan af te wijken, de serene behandeling van de zaak krijgt de voorkeur.
een bevestiging dat het aanknopingspunt binnen het beschermingsmodel
der is. Specifiek met betrekking tot zaken waarin zowel minder
zal de splitsing worden doorgevoerd zodra dez
geval van uithandengeving kunnen de strafvervolgingen opnieuw worden samengevoegd.
uitlopers van deze aparte behandeling worden vaak als onaangenaam ervaren, 
dat bepaalde verdachten 
le) bevoegdheid van een andere rechter vallen. Het gevolg van dit alles is dat
mogelijkerwijs tot meerdere rechtscolleges 
te zien. 

C. De voorbereidende 

129. Het gemene strafprocesrecht maakt een duidelijk onderscheid tussen 
derzoek – dat wordt geleid door de procureur des Koning
derzoek of door de onderzoeksrechter
derzijds het onderzoek ter terechtzitting
een primaire rol, maar de onderzoeksrechter komt niet voor in 
(dwang)maatregelen op te leggen tijdens 
Diezelfde rechter moet in een nakomende fase uitspraak doen over de schuldvraag
verder uitspreken over de opgelegd
woorden gaat het in principe om een drie
Mens ziet geen inbreuk op het recht op een eerlijk proces door 
het Hof van Cassatie ziet hier geen graten in.

130. De voorbereidende fase
het is dan ook de taak van de jeugdrechter om
maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om de persoon van de minderjarige te doorgronden 
alsook zijn levensomstandigheden.
belang zijn. Meer precies gaat 
met een medisch-psychologisch onderzoek.
maanden, vanaf de inleidende vordering, om het dossier mee te delen aan het jeugdparket dat 

                                        

221 Artikelen 47 en 49 Jeugdbeschermingswet.
222 Cass. 13 december 1995, 
223 Artikel 48 §1 Jeugdbeschermingswet
224 J. SMETS, Jeugdbeschermingsrecht
225 C. ELIAERTS, “Gerechtelijke bescherming van de jeugdigen. De wet van 8 april 1965” in 
BEROEPSVERVOLMAKING IN DE RECHTEN
226 Artikel 48 §2 Jeugdbeschermingswet
227 EHRM 24 augustus 1993, nr. A
228 Cass. 15 juni 1999, AR P990841N
229 Artikel 50 Jeugdbeschermingswet
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gedaante van de procureur des Konings gebeurt, wordt al in de eerste fase van het onderzoek 
van de gemeenrechtelijke strafvordering. De zaak door middel van een rechtstreekse 

dagvaarding aanhangig maken is uitgesloten, zoals ook de klacht met burgerlijke partijstelling e
221 Het Hof van Cassatie oordeelde dat hetzelfde geldt voor procedures 

die voor de politierechtbank worden beslecht in overeenstemming met artikel 36

 de dossiers van meerderjarigen waarbij alle betrokkenen samen 
in jeugdzaken een opsplitsing gebeuren per minderjarige, zij komen individueel voor de 

Dat daaruit volgt dat de rechtsbedeling mogelijks wordt verstoord 
het risico op tegenstrijdige beslissingen is niet irreëel) is geen voldoende zwaarwegend argument 
om hiervan af te wijken, de serene behandeling van de zaak krijgt de voorkeur.

het aanknopingspunt binnen het beschermingsmodel niet het feit, maar de d
Specifiek met betrekking tot zaken waarin zowel minder-, als meerderjarigen betrokken zijn, 

zal de splitsing worden doorgevoerd zodra deze niet meer risicovol is voor het vooronderzoek.
geval van uithandengeving kunnen de strafvervolgingen opnieuw worden samengevoegd.
uitlopers van deze aparte behandeling worden vaak als onaangenaam ervaren, 

n wel worden gedagvaard en anderen niet of dat 
bevoegdheid van een andere rechter vallen. Het gevolg van dit alles is dat

tot meerdere rechtscolleges zal moeten richten om de schade die 

voorbereidende fase 

Het gemene strafprocesrecht maakt een duidelijk onderscheid tussen 
wordt geleid door de procureur des Koning indien het gaat om 

de onderzoeksrechter, wanneer het een gerechtelijk onderzoek
derzijds het onderzoek ter terechtzitting. In het jeugdbeschermingsrecht speelt het parket eveneens 
een primaire rol, maar de onderzoeksrechter komt niet voor in het verhaal. De bevoegdheid om 
(dwang)maatregelen op te leggen tijdens de voorbereidende fase komt toe aan de jeugdr
Diezelfde rechter moet in een nakomende fase uitspraak doen over de schuldvraag
verder uitspreken over de opgelegde maatregelen in de fase van de strafuitvoering. Met andere 

at het in principe om een drie-in-één rechter. Het Europees Hof voor de Rechten van de 
ziet geen inbreuk op het recht op een eerlijk proces door een cumulatie van functies

het Hof van Cassatie ziet hier geen graten in.228 

De voorbereidende fase is bedoeld om de sociale situatie van de verdachte uit te klaren, 
het is dan ook de taak van de jeugdrechter om, zodra hij door het O.M. 
maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om de persoon van de minderjarige te doorgronden 

levensomstandigheden.229 Op deze wijze kan duidelijk worden welke maatregelen in zijn 
belang zijn. Meer precies gaat het om een maatschappelijk onderzoek dat kan worden aangevuld 

psychologisch onderzoek. De jeugdrechter beschikt aldus over een termijn van zes 
maanden, vanaf de inleidende vordering, om het dossier mee te delen aan het jeugdparket dat 

                                                 

Artikelen 47 en 49 Jeugdbeschermingswet. 
Cass. 13 december 1995, R.D.P. 1996, 1106. 

§1 Jeugdbeschermingswet 
Jeugdbeschermingsrecht in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1996, 503. 

, “Gerechtelijke bescherming van de jeugdigen. De wet van 8 april 1965” in 
IN DE RECHTEN (ed.), Jongeren & Recht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 150.

§2 Jeugdbeschermingswet 
EHRM 24 augustus 1993, nr. A-267, Nortier t/Nederland 
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fase van het onderzoek 
De zaak door middel van een rechtstreekse 

uitgesloten, zoals ook de klacht met burgerlijke partijstelling ex-
Het Hof van Cassatie oordeelde dat hetzelfde geldt voor procedures 

artikel 36bis Jeugdbescher-

alle betrokkenen samen terecht-
, zij komen individueel voor de 

Dat daaruit volgt dat de rechtsbedeling mogelijks wordt verstoord (bijvoorbeeld 
is geen voldoende zwaarwegend argument 

om hiervan af te wijken, de serene behandeling van de zaak krijgt de voorkeur.224 Dit is opnieuw 
niet het feit, maar de da-

, als meerderjarigen betrokken zijn, 
e niet meer risicovol is voor het vooronderzoek.225 In 

geval van uithandengeving kunnen de strafvervolgingen opnieuw worden samengevoegd.226 De 
uitlopers van deze aparte behandeling worden vaak als onaangenaam ervaren, zo is het denkbaar 

of dat zij onder de (territoria-
bevoegdheid van een andere rechter vallen. Het gevolg van dit alles is dat de benadeelde zich 

de schade die is geleden vergoed 

Het gemene strafprocesrecht maakt een duidelijk onderscheid tussen enerzijds het vooron-
gaat om een opsporingson-
onderzoek betreft – en an-

In het jeugdbeschermingsrecht speelt het parket eveneens 
het verhaal. De bevoegdheid om 

komt toe aan de jeugdrechter. 
Diezelfde rechter moet in een nakomende fase uitspraak doen over de schuldvraag en zal zich zelfs 

e maatregelen in de fase van de strafuitvoering. Met andere 
Het Europees Hof voor de Rechten van de 

cumulatie van functies227 en ook 

is bedoeld om de sociale situatie van de verdachte uit te klaren, 
het O.M. is geraadpleegd, alle 

maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om de persoon van de minderjarige te doorgronden 
Op deze wijze kan duidelijk worden welke maatregelen in zijn 

jk onderzoek dat kan worden aangevuld 
over een termijn van zes 

maanden, vanaf de inleidende vordering, om het dossier mee te delen aan het jeugdparket dat op 

, “Gerechtelijke bescherming van de jeugdigen. De wet van 8 april 1965” in CENTRUM VOOR 

, Antwerpen, Intersentia, 2003, 150. 
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haar beurt binnen de twee 
dagvaarding ten gronde.230

voeren naar de persoon en 
keerd kan de jeugdrechter wel informatie trachten te bekomen via het O.M. 
woonte is, rust geen enkele verplichting op de 
bevelen, tenzij hij tot de uithandengeving wenst over te gaan. In de a
breken van een maatschappelijk
Absoluut noodzakelijke informatie kan ook door de verdediging van de verdachte worden aang
bracht.  
Om verwarring te vermijden willen 
rechter en die van de procureur des Konings, dan wel de onderzoeksrechter. Het is niet zo dat deze 
laatsten monddood worden gemaakt zodra de jeugdrechter aan het werk gaat, hun onderzoek kan 
verder gaan, maar is slechts 
van de sociale dienst kan de jeugdrechter ook zelf inlichtingen inwinnen door kabinetsgesprekken te 
organiseren. Zoals het strafrechtelijk vooronderzoek blijft ook i
de voorbereidende fase geheim.

2.3 Maatregelen 

131. Het arsenaal aan maatregelen is sterk uitgebreid 
voordien reeds in de wetgeving waren opgenomen, worden ee
alternatieven omgezet in wetgeving. Het is de jeugdrechter toegelaten zowel in de voorbereidende 
fase als bij het afsluiten van het strafdossier 
wel naar gelang de fase waarin dit gebeurt.
leiden in zijn oordeel naar de meest geschikte 
factoren.233 Naast de persoonlijkheid en de maturiteit van de betrokkene 
ving in rekening worden gebracht. Wat de feiten betreft is de ernst mede bepalend, naast de o
standigheden waarin zij hebben plaatsgevonden. Ook de consequenties voor het slachtoffer
mee bij de beslissing. Een vierde factor verwijst naar het
legde maatregelen alsook het gedrag van de jongere in de uitvoering ervan 
genomen. Tot slot is ook een veiligheidselement ingebouwd, zowel 
jarige zelf als met de openbare veiligheid 
kader moet de rechter tot een beslissing komen, 
kingen wat de beschikbaarheid van middelen 
wetgever een objectivering van de besluitvorming beoogt.

A. Voorlopige maatregelen

132. Overeenkomstig artikel 52 van de Jeugdbeschermingswet bestaan een aantal voorlopige 
maatregelen die de jeugdrechter, op vordering v
doel de verdachte uit zijn leefomgeving te verwijderen of diens opvoeding te ondersteunen in de 
periode tot het proces ten gronde.
jeugdrechter ingeperkt, voordien kon hij in de voorbereidende fase vrijwel elke maatregel treffen 

                                        

230 Artikel 52bis Jeugdbeschermingswet
231 Cass. 13 juni 2001, J.T. 2002, 238 noot 
232 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging
233 Artikel 37 §1 Jeugdbeschermingswet
234 E. DUMORTIER en J. CHRISTIAENS

hervorming”, T.J.K. 2006, (273) 277
235 R. LOOP, “Prestations éducatives ou philanthropiques“, 
schermingsrecht in A.P.R., Gent, Story
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haar beurt binnen de twee maand moet beslissen of het zal seponeren dan wel
230 Vanaf de vordering mag het parket geen verder

de persoon en zijn leefomgeving, zonder de toestemming van de jeugdrechter
keerd kan de jeugdrechter wel informatie trachten te bekomen via het O.M. 
woonte is, rust geen enkele verplichting op de jeugdrechter om een maatschappelijk onderzoek te 

hij tot de uithandengeving wenst over te gaan. In de andere situaties maakt het on
maatschappelijk onderzoek geen schending van de rechten van verdediging uit.

Absoluut noodzakelijke informatie kan ook door de verdediging van de verdachte worden aang

Om verwarring te vermijden willen we duidelijk het verschil aanduiden tussen de taak van de jeug
rechter en die van de procureur des Konings, dan wel de onderzoeksrechter. Het is niet zo dat deze 
laatsten monddood worden gemaakt zodra de jeugdrechter aan het werk gaat, hun onderzoek kan 

slechts gericht op de ontdekking van de feiten.232 Naast de werkzaamheden 
van de sociale dienst kan de jeugdrechter ook zelf inlichtingen inwinnen door kabinetsgesprekken te 

Zoals het strafrechtelijk vooronderzoek blijft ook in jeugdzaken het dossier gedurende 
de voorbereidende fase geheim. 

Maatregelen  

Het arsenaal aan maatregelen is sterk uitgebreid sinds 2006, naast de maatregelen die 
voordien reeds in de wetgeving waren opgenomen, worden een aantal in de praktijk gegroeide 
alternatieven omgezet in wetgeving. Het is de jeugdrechter toegelaten zowel in de voorbereidende 
fase als bij het afsluiten van het strafdossier maatregelen op te leggen. De finaliteit verschilt eve

waarin dit gebeurt. De wet voorziet in een leidraad 
leiden in zijn oordeel naar de meest geschikte maatregel, aan de hand van een reeks 

aast de persoonlijkheid en de maturiteit van de betrokkene moet ook diens 
in rekening worden gebracht. Wat de feiten betreft is de ernst mede bepalend, naast de o

standigheden waarin zij hebben plaatsgevonden. Ook de consequenties voor het slachtoffer
mee bij de beslissing. Een vierde factor verwijst naar het verleden van de verdachte, eerder opg
legde maatregelen alsook het gedrag van de jongere in de uitvoering ervan 

een veiligheidselement ingebouwd, zowel met de veiligheid van de minde
enbare veiligheid moet de rechter rekening houden. 

kader moet de rechter tot een beslissing komen, zijn vrijheid kan echter onderhevig zijn aan bepe
beschikbaarheid van middelen betreft. Met de invoering van deze criteria

wetgever een objectivering van de besluitvorming beoogt.234 

Voorlopige maatregelen 

Overeenkomstig artikel 52 van de Jeugdbeschermingswet bestaan een aantal voorlopige 
maatregelen die de jeugdrechter, op vordering van het openbaar ministerie, kan opleggen met als 
doel de verdachte uit zijn leefomgeving te verwijderen of diens opvoeding te ondersteunen in de 
periode tot het proces ten gronde.235 De wetswijziging van 2006 heeft de mogelijkheden van de 

rkt, voordien kon hij in de voorbereidende fase vrijwel elke maatregel treffen 

                                                 

Jeugdbeschermingswet 
2002, 238 noot F. KUTY 

Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, 1418. 
§1 Jeugdbeschermingswet 

HRISTIAENS, “De nieuwe wet op de jeugdbescherming, krachtlijnen van een ambigue 
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dan wel overgaan tot een 
mag het parket geen verder onderzoek meer 

, zonder de toestemming van de jeugdrechter. Omge-
keerd kan de jeugdrechter wel informatie trachten te bekomen via het O.M. Hoewel het de ge-

een maatschappelijk onderzoek te 
ndere situaties maakt het ont-

onderzoek geen schending van de rechten van verdediging uit.231 
Absoluut noodzakelijke informatie kan ook door de verdediging van de verdachte worden aange-

we duidelijk het verschil aanduiden tussen de taak van de jeugd-
rechter en die van de procureur des Konings, dan wel de onderzoeksrechter. Het is niet zo dat deze 
laatsten monddood worden gemaakt zodra de jeugdrechter aan het werk gaat, hun onderzoek kan 

Naast de werkzaamheden 
van de sociale dienst kan de jeugdrechter ook zelf inlichtingen inwinnen door kabinetsgesprekken te 

n jeugdzaken het dossier gedurende 

2006, naast de maatregelen die 
n aantal in de praktijk gegroeide 

alternatieven omgezet in wetgeving. Het is de jeugdrechter toegelaten zowel in de voorbereidende 
maatregelen op te leggen. De finaliteit verschilt even-

leidraad die de rechter moet 
, aan de hand van een reeks beoordelings-

moet ook diens leefomge-
in rekening worden gebracht. Wat de feiten betreft is de ernst mede bepalend, naast de om-

standigheden waarin zij hebben plaatsgevonden. Ook de consequenties voor het slachtoffer spelen 
verleden van de verdachte, eerder opge-

legde maatregelen alsook het gedrag van de jongere in de uitvoering ervan moeten worden in acht 
de veiligheid van de minder-

moet de rechter rekening houden. Binnen dit referentie-
zijn vrijheid kan echter onderhevig zijn aan beper-

Met de invoering van deze criteria heeft de 

Overeenkomstig artikel 52 van de Jeugdbeschermingswet bestaan een aantal voorlopige 
an het openbaar ministerie, kan opleggen met als 

doel de verdachte uit zijn leefomgeving te verwijderen of diens opvoeding te ondersteunen in de 
De wetswijziging van 2006 heeft de mogelijkheden van de 

rkt, voordien kon hij in de voorbereidende fase vrijwel elke maatregel treffen 

, “De nieuwe wet op de jeugdbescherming, krachtlijnen van een ambigue 

1993, afl. 126, 30 ; J. SMETS, Jeugdbe-
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die ook openstond wanneer over de zaak ten gronde werd beslist.
slechts op lange termijn vruchten afwerpen niet in de voorbereidende fase worden getrof
spreekt voor zich dat deze maatregelen niet onvoorwaardelijk kunn
52quater §2 Jeugdbeschermingswet
wezig moeten zijn, het is de jeugdrechter weliswaar niet toegelaten zich in deze fase uit te spreken 
over de schuld van de betrokkene. Bovendien moet de maatregel noodzakelijk zijn voor het geste
de doel, van een zo kort mogelijke duur en gericht op de bes
met andere woorden absoluut niet gaan om een straf. Opdat de korte duur niet zou worden ove
schreden, moet de jeugdrechter op regelmatige tijdstippen de noodzaak van de maatregel contr
leren. In het bijzonder de plaatsing
scherming van de minderjarige niet langer vereist is, moeten worden beëindigd en mogelijks ve
vangen door een “zachtere” maatregel.
Voortaan beschikt de jeugdrechter over negen alternatieven, 
we ervoor elke maatregel slechts één maal te bespreken, wanneer echter afwijkingen bestaan 
naargelang deze wordt opgelegd in de voorbereidende fase dan wel naar aanleiding van het 
onderzoek ten gronde zal daar duidelijk worden

B. Maatregelen ten gronde

1° Berisping (artikel 37 §2, 1° JBW)

133. Wanneer het onderzoek ten gronde leidt tot de vaststelling dat de feiten weliswaar bew
zen zijn, maar dat zowel het individu als de omgeving van de dader
kunnen worden beschouwd, kan de rechter het dossier afhandelen door de betrokkene eenvoudi
weg te berispen. Het gaat in principe over niets 
dader om in de toekomst geen nieuwe 
ouders toe die voortaan een beter toezicht dienen uit te oefenen. 
door middel van de berisping reeds tijdens de voorbereidende fase zou 
enige speelruimte die de jeugdrechter heeft
risping”, waarbij vooreerst 
ale dienst te bevelen en vervolgens
zeld van een verzoek tot seponering.
eindigen.239 In beginsel zal
trouwd aan een persoon of instelling t
lijk wordt aangeduid bij wie de betrokkene voortaan zal verblijven,
naar zijn of haar ouders. 

2° Toezicht door de sociale dienst (artikel 37 §2, 2° JBW)

134. Deze maatregel is niet bijzonder verregaand en beoogt het behoud van de verdachte in 
zijn natuurlijk milieu, mits begeleiding door de sociale dienst. Het toevertrouwen van de minderjar
ge aan de ouders is voornamelijk voorzien voor de situatie 
geving geen negatief gedragspatroon vertonen. In principe wordt enkel een maatschappelijk o
derzoek uitgevoerd door de sociale dienst, die de rechter bijkomende maatregelen kan aanbev
len.   
Het toevertrouwen aan de oude
de voorbereidende fase staan hier weliswaar beperkingen op.
aard van meer dan dertig uur alsook

                                        

236 De berisping en de uithandengeving kunnen worden aangehaald als de uitzonderingen.
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238 B. DE SMET, Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen
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die ook openstond wanneer over de zaak ten gronde werd beslist.236 Zo mogen m
slechts op lange termijn vruchten afwerpen niet in de voorbereidende fase worden getrof
spreekt voor zich dat deze maatregelen niet onvoorwaardelijk kunnen worden

§2 Jeugdbeschermingswet bepaalt dat voldoende ernstige aanwijzingen van schuld aa
wezig moeten zijn, het is de jeugdrechter weliswaar niet toegelaten zich in deze fase uit te spreken 
over de schuld van de betrokkene. Bovendien moet de maatregel noodzakelijk zijn voor het geste
de doel, van een zo kort mogelijke duur en gericht op de bescherming van de verdachte. Het mag 
met andere woorden absoluut niet gaan om een straf. Opdat de korte duur niet zou worden ove
schreden, moet de jeugdrechter op regelmatige tijdstippen de noodzaak van de maatregel contr
leren. In het bijzonder de plaatsing zal, zodra zij voor de openbare veiligheid dan wel de b
scherming van de minderjarige niet langer vereist is, moeten worden beëindigd en mogelijks ve

door een “zachtere” maatregel.  
Voortaan beschikt de jeugdrechter over negen alternatieven, om overlapping te vermijden 
we ervoor elke maatregel slechts één maal te bespreken, wanneer echter afwijkingen bestaan 
naargelang deze wordt opgelegd in de voorbereidende fase dan wel naar aanleiding van het 
onderzoek ten gronde zal daar duidelijk worden op gewezen. 

Maatregelen ten gronde 

Berisping (artikel 37 §2, 1° JBW) 

Wanneer het onderzoek ten gronde leidt tot de vaststelling dat de feiten weliswaar bew
zen zijn, maar dat zowel het individu als de omgeving van de dader niet (langer) als problematisch 
kunnen worden beschouwd, kan de rechter het dossier afhandelen door de betrokkene eenvoudi
weg te berispen. Het gaat in principe over niets meer dan een waarschuwing aan het adres van de 
dader om in de toekomst geen nieuwe strafbare feiten te plegen, al dan niet uitgebreid naar de 
ouders toe die voortaan een beter toezicht dienen uit te oefenen. Het is uitgesloten dat 
door middel van de berisping reeds tijdens de voorbereidende fase zou afgesloten worden.

ge speelruimte die de jeugdrechter heeft, kan hij benutten via een zogenaamde “
vooreerst voorbijgegaan wordt aan de mogelijkheid om het toezicht door de soc

vervolgens wordt de zaak opnieuw overgemaakt 
zeld van een verzoek tot seponering.238 De berisping doet het toezicht door de jeugdrechtbank 

zal ook de maategel waarbij het kind in de voorbereidende fase is toeve
trouwd aan een persoon of instelling tot een einde komen, tenzij in het vonnis ten gronde
lijk wordt aangeduid bij wie de betrokkene voortaan zal verblijven, in plaats van terug te keren 

Toezicht door de sociale dienst (artikel 37 §2, 2° JBW) 

maatregel is niet bijzonder verregaand en beoogt het behoud van de verdachte in 
zijn natuurlijk milieu, mits begeleiding door de sociale dienst. Het toevertrouwen van de minderjar
ge aan de ouders is voornamelijk voorzien voor de situatie waarbij de verdachte of diens leefo
geving geen negatief gedragspatroon vertonen. In principe wordt enkel een maatschappelijk o
derzoek uitgevoerd door de sociale dienst, die de rechter bijkomende maatregelen kan aanbev

Het toevertrouwen aan de ouders kan daarenboven aan voorwaarden worden gekoppeld, tijdens 
de voorbereidende fase staan hier weliswaar beperkingen op. Een prestatie van opvoedkundig
aard van meer dan dertig uur alsook betaalde arbeid van hoogstens honderdvijftig uur 

                                                 

De berisping en de uithandengeving kunnen worden aangehaald als de uitzonderingen.
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Zo mogen maatregelen die 
slechts op lange termijn vruchten afwerpen niet in de voorbereidende fase worden getroffen. Het 

worden opgelegd; artikel 
dat voldoende ernstige aanwijzingen van schuld aan-

wezig moeten zijn, het is de jeugdrechter weliswaar niet toegelaten zich in deze fase uit te spreken 
over de schuld van de betrokkene. Bovendien moet de maatregel noodzakelijk zijn voor het gestel-

cherming van de verdachte. Het mag 
met andere woorden absoluut niet gaan om een straf. Opdat de korte duur niet zou worden over-
schreden, moet de jeugdrechter op regelmatige tijdstippen de noodzaak van de maatregel contro-

zal, zodra zij voor de openbare veiligheid dan wel de be-
scherming van de minderjarige niet langer vereist is, moeten worden beëindigd en mogelijks ver-

rlapping te vermijden kiezen 
we ervoor elke maatregel slechts één maal te bespreken, wanneer echter afwijkingen bestaan 
naargelang deze wordt opgelegd in de voorbereidende fase dan wel naar aanleiding van het 

Wanneer het onderzoek ten gronde leidt tot de vaststelling dat de feiten weliswaar bewe-
niet (langer) als problematisch 

kunnen worden beschouwd, kan de rechter het dossier afhandelen door de betrokkene eenvoudig-
dan een waarschuwing aan het adres van de 

strafbare feiten te plegen, al dan niet uitgebreid naar de 
Het is uitgesloten dat het dossier 

afgesloten worden.237 De 
kan hij benutten via een zogenaamde “officieuze be-

voorbijgegaan wordt aan de mogelijkheid om het toezicht door de soci-
 aan het parket, verge-

De berisping doet het toezicht door de jeugdrechtbank 
maategel waarbij het kind in de voorbereidende fase is toever-

vonnis ten gronde uitdrukke-
in plaats van terug te keren 

 

maatregel is niet bijzonder verregaand en beoogt het behoud van de verdachte in 
zijn natuurlijk milieu, mits begeleiding door de sociale dienst. Het toevertrouwen van de minderjari-

waarbij de verdachte of diens leefom-
geving geen negatief gedragspatroon vertonen. In principe wordt enkel een maatschappelijk on-
derzoek uitgevoerd door de sociale dienst, die de rechter bijkomende maatregelen kan aanbeve-

an voorwaarden worden gekoppeld, tijdens 
en prestatie van opvoedkundige 

betaalde arbeid van hoogstens honderdvijftig uur zijn niet 

De berisping en de uithandengeving kunnen worden aangehaald als de uitzonderingen. 

Intersentia, 2007, 257.  
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mogelijk, elke andere voorwaarde
Als maatregel ten gronde kan het toezicht door de sociale dienst met andere woorden aan één of 
meer van de tien volgende voorwaarden worden gekoppeld
twaalf jaar zijn: 

1° op regelmatig basis naar school gaan
2° een dienst verlenen gedurende hoogstens 150 uur
3° betaalde arbeid verrichten gedurende hoogstens 150 uur
4° bepaalde medische of pedagogische richtlijnen in acht nemen
5° een bepaalde vorming
6° aan bepaalde sportieve, culturele of sociale activiteiten deelnemen
7° een contact- of plaatsverbod naleven
8° nalaten bepaalde bezigheden uit te oefenen
9° een huisarrest respecteren
10° een andere voorwaarde of spe

Omtrent de prestatie van opvoedkundige aard, kortweg de dienstverlening genoemd, is eerder de 
discussie ontstaan of zij het vermoeden van onschuld niet aantast wanneer zij reeds in de voorbere
dende fase wordt opgelegd.
deze maatregel, waardoor hij pas mag worden opgelegd wanneer de schuld is komen vast te 
staan.241 De wetgever heeft getracht aan deze kritiek tegemoet te komen door de dienstverlening 
van hoogstens dertig uur weliswaar toe te laten in de voorbereidende fase, onder de voorwaarde 
dat zij geen onmiddellijke dwang of sanctie beoogt en is afgestemd op de leeftijd en vaardigh
den van de betrokkene. Het nut van deze prestatie is meerzijdig, vooreerst wordt de mi
gewezen op de impact van zijn handelingen, daarenboven verkrijgt de rechter inzicht in de capac
teit van de betrokkene om zich te conformeren aan bepaalde regels. Een positieve beoordeling 
doet diens kansen stijgen op een berisping of de afsluit
Tot slot mag duidelijk worden gesteld dat het evenmin is uitgesloten dat de jongere aan zijn ouders 
wordt toevertrouwd zonder enig toezicht door de sociale dienst.

3° Begeleiding in het gezin

135. Waar het toezicht door de sociale dienst niet 
overgaan tot een meer “intensieve educatieve

zogenaamde referentieopvoed
programma uit te stippelen dat aansluit bij de noden van de betrokkene
thuisbegeleiding of begeleiding in een dagcentrum wordt opgenomen.

136. Naast de (beperkte) prestatie van opvoedkundige aard in de voorlopige fase, en de 
dienstverlening als toegevoegde voorwaarde bij het toezicht door de sociale dienst, 
in een opvoedkundige prestatie van maximum hondervijftig uren als autono
tig opgelegde) maatregel, dus 
re bepalingen op te nemen en in principe verschillende gedaantes aan te meten
over de werkelijke aard, gaat het om een s
kans bestaat dat ook de jeugdrechters 
heid in hoofde van de minderjarige aanleiding 
In tegenstelling tot het strafrecht dat voorziet in een 

                                        

240 C. ELIAERTS, “Gerechtelijke bescherming van de jeugdigen. De wet van 8 april 1965” in 
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e andere voorwaarde uit artikel 37 §2bis Jeugdbeschermingswet 
Als maatregel ten gronde kan het toezicht door de sociale dienst met andere woorden aan één of 

volgende voorwaarden worden gekoppeld ten aanzien van jong

op regelmatig basis naar school gaan 
en gedurende hoogstens 150 uur 

betaalde arbeid verrichten gedurende hoogstens 150 uur 
bepaalde medische of pedagogische richtlijnen in acht nemen 
een bepaalde vorming volgen over de gevolgen van de gestelde handelingen
aan bepaalde sportieve, culturele of sociale activiteiten deelnemen 

of plaatsverbod naleven 
nalaten bepaalde bezigheden uit te oefenen 

respecteren 
een andere voorwaarde of specifiek verbod in acht nemen 

van opvoedkundige aard, kortweg de dienstverlening genoemd, is eerder de 
discussie ontstaan of zij het vermoeden van onschuld niet aantast wanneer zij reeds in de voorbere
dende fase wordt opgelegd.240 Het Hof van Cassatie erkent immers de sanctionerende aard van 
deze maatregel, waardoor hij pas mag worden opgelegd wanneer de schuld is komen vast te 

De wetgever heeft getracht aan deze kritiek tegemoet te komen door de dienstverlening 
g uur weliswaar toe te laten in de voorbereidende fase, onder de voorwaarde 

dat zij geen onmiddellijke dwang of sanctie beoogt en is afgestemd op de leeftijd en vaardigh
den van de betrokkene. Het nut van deze prestatie is meerzijdig, vooreerst wordt de mi
gewezen op de impact van zijn handelingen, daarenboven verkrijgt de rechter inzicht in de capac
teit van de betrokkene om zich te conformeren aan bepaalde regels. Een positieve beoordeling 
doet diens kansen stijgen op een berisping of de afsluiting van het dossier zonder enige vermaning. 
Tot slot mag duidelijk worden gesteld dat het evenmin is uitgesloten dat de jongere aan zijn ouders 
wordt toevertrouwd zonder enig toezicht door de sociale dienst.242 

Begeleiding in het gezin (artikelen 37 §2, 3°-6° JBW) 

Waar het toezicht door de sociale dienst niet ongewoon ingrijpend
intensieve educatieve begeleiding” van de minderjarige en zijn gezin. Een 

zogenaamde referentieopvoeder wordt aangeduid om de zaak van dichtbij op te volgen en een 
programma uit te stippelen dat aansluit bij de noden van de betrokkene 
thuisbegeleiding of begeleiding in een dagcentrum wordt opgenomen. 

Naast de (beperkte) prestatie van opvoedkundige aard in de voorlopige fase, en de 
dienstverlening als toegevoegde voorwaarde bij het toezicht door de sociale dienst, 
in een opvoedkundige prestatie van maximum hondervijftig uren als autono

, dus vrij van een toezichtsmaatregel. Door de dienstverlening in meerd
re bepalingen op te nemen en in principe verschillende gedaantes aan te meten
over de werkelijke aard, gaat het om een sanctie of eerder een opvoedkundige maatregel? De 
kans bestaat dat ook de jeugdrechters afwijkende interpretaties zullen hant
heid in hoofde van de minderjarige aanleiding geeft.243  
In tegenstelling tot het strafrecht dat voorziet in een vervangende gevangenisstraf

                                                 

, “Gerechtelijke bescherming van de jeugdigen. De wet van 8 april 1965” in 
IN DE RECHTEN (ed.), Jongeren & Recht, Antwerpen, Intersentia, 2003, (135) 160

kinderrechengids, Deel 3–3.8.1.–C-11 
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Jeugdbeschermingswet is wel denkbaar.   
Als maatregel ten gronde kan het toezicht door de sociale dienst met andere woorden aan één of 

ten aanzien van jongeren die minstens 

volgen over de gevolgen van de gestelde handelingen 
 

van opvoedkundige aard, kortweg de dienstverlening genoemd, is eerder de 
discussie ontstaan of zij het vermoeden van onschuld niet aantast wanneer zij reeds in de voorberei-

sanctionerende aard van 
deze maatregel, waardoor hij pas mag worden opgelegd wanneer de schuld is komen vast te 

De wetgever heeft getracht aan deze kritiek tegemoet te komen door de dienstverlening 
g uur weliswaar toe te laten in de voorbereidende fase, onder de voorwaarde 

dat zij geen onmiddellijke dwang of sanctie beoogt en is afgestemd op de leeftijd en vaardighe-
den van de betrokkene. Het nut van deze prestatie is meerzijdig, vooreerst wordt de minderjarige 
gewezen op de impact van zijn handelingen, daarenboven verkrijgt de rechter inzicht in de capaci-
teit van de betrokkene om zich te conformeren aan bepaalde regels. Een positieve beoordeling 

ossier zonder enige vermaning.  
Tot slot mag duidelijk worden gesteld dat het evenmin is uitgesloten dat de jongere aan zijn ouders 

ingrijpend is, kan de jeugdrechter 
” van de minderjarige en zijn gezin. Een 

om de zaak van dichtbij op te volgen en een 
 en waarin bijvoorbeeld 

Naast de (beperkte) prestatie van opvoedkundige aard in de voorlopige fase, en de 
dienstverlening als toegevoegde voorwaarde bij het toezicht door de sociale dienst, is ook voorzien 
in een opvoedkundige prestatie van maximum hondervijftig uren als autonome (en zelfs dwangma-

Door de dienstverlening in meerde-
re bepalingen op te nemen en in principe verschillende gedaantes aan te meten ontstaat de twijfel 

anctie of eerder een opvoedkundige maatregel? De 
aties zullen hanteren, wat tot onzeker-

vervangende gevangenisstraf244 volgt niet au-

, “Gerechtelijke bescherming van de jeugdigen. De wet van 8 april 1965” in CENTRUM VOOR 

, Antwerpen, Intersentia, 2003, (135) 160-161. 

260. 
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tomatisch een plaatsing wanneer de minderjarige in gebreke blijft. De jeugdrechter kan evenwel 
beslissen tot plaatsing in een gemeenschapsinstelling, onder ontbindende voorwaarde dat een 
dienstverlening binnen een 

137. Indien de persoonlijke situatie van een MOF
worden opgelegd bij een psychiater, psycholoog of gespecialiseerde dienst op het vlak van seksu
le opvoeding, drugs- of alcoholverslaving.
wensen van de minderjarige of dienst wett
dient daarentegen wel een maximumduur op te nemen in zijn vonnis.

138. Een laatste voorziening
een rechtspersoon die een positieve prestatie aanbiedt
viteit, waarvan de organisatie d

4° Toevertrouwen aan een betrouwbaar pers

139. Een andere optie betreft 
minderjarige uit zijn gezin wordt weggehaald om hem bij een familielid, dan wel een derde onder 
te brengen. De plaatsing is enkel gericht op huisvesting en opleiding, het
overgedragen; de keuzes omtrent de opvoeding horen nog steeds te worden gemaakt door de 
biologische ouders. Zij blijven daarenboven verantwoordelijk voor het levensonderhoud.
ciale dienst heeft gedurende deze 
in staat zijn om de zorg voor hun kind alsnog op te nemen, alsook of het kind zich goed voelt bij 
deze ‘pleegouder’, die voorafgaand aan de plaatsing zijn akkoord moet uitdrukken.
minderjarige wordt ondergebracht 
ouders en pleegouders te onderzoeken 
voerd. 

140. De plaatsing bij een pleegouder of 
filosofische ideeën van de ouders
enboven kan zij niet langer dan een jaar worden aangehouden, de verlenging vereist een proced
re op tegenspraak voor de
oorspronkelijke gezinssituatie te bewerkstelligen
streven een herstel van de banden tussen ouders en kind
waarvan de modaliteiten bij rechterlijke beschikking worden vastgelegd
indien zij geen gevaar vormen.

5° Plaatsing in een open instelling (artikel 

141. Een stap verder komen we uit bij de plaatsing in een open instelling 
De jeugdrechter beschikt over twee opties. Vooreerst kan hij de minderjarige onderbrengen in ”elke 
instelling die geschikt wordt geacht om aan de minderjarige een degelijke huisvesting, 
opvoeding te bieden”.252 Het hoeft niet noodzakelijk te gaan om een instituut dat door de overheid 
is opgericht, voor zover de Vlaamse Gemeenschap haar he
ten meespelen bij de beslissing, zo is het
ne terechtkomt in een omgeving met eenzelfde filosofische of godsdienstige opvatting als de o
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wanneer de minderjarige in gebreke blijft. De jeugdrechter kan evenwel 
tot plaatsing in een gemeenschapsinstelling, onder ontbindende voorwaarde dat een 

dienstverlening binnen een termijn van zes maanden wordt verricht.245 

Indien de persoonlijke situatie van een MOF-jongere het vereist kan hem een behandeling 
worden opgelegd bij een psychiater, psycholoog of gespecialiseerde dienst op het vlak van seksu

of alcoholverslaving. De rechter mag rekening houden met de persoonlijke 
wensen van de minderjarige of dienst wettelijke vertegenwoordigers bij de keuze van een dienst
dient daarentegen wel een maximumduur op te nemen in zijn vonnis. 

Een laatste voorziening van begeleiding binnen het gezin slaat op
spersoon die een positieve prestatie aanbiedt, zoals een opleiding of een bepaalde act

waarvan de organisatie door de betrokken rechtspersoon gebeurt. 

Toevertrouwen aan een betrouwbaar persoon (artikel 37 §2, 7° J

optie betreft het toevertrouwen aan een betrouwbaar persoon waardoor de 
minderjarige uit zijn gezin wordt weggehaald om hem bij een familielid, dan wel een derde onder 

De plaatsing is enkel gericht op huisvesting en opleiding, het ouderlijk gezag wordt niet 
overgedragen; de keuzes omtrent de opvoeding horen nog steeds te worden gemaakt door de 

Zij blijven daarenboven verantwoordelijk voor het levensonderhoud.
le dienst heeft gedurende deze plaatsingsperiode de mogelijkheid om na te gaan of de ouders 

in staat zijn om de zorg voor hun kind alsnog op te nemen, alsook of het kind zich goed voelt bij 
’, die voorafgaand aan de plaatsing zijn akkoord moet uitdrukken.

ondergebracht in een pleeggezin zal de opdracht om de relaties tussen kind, 
ouders en pleegouders te onderzoeken doorgaans door de pleeggezinnendienst

De plaatsing bij een pleegouder of -gezin moet gebeuren met respect voor de religieuze of 
filosofische ideeën van de ouders; de opvoeding mag op dit vlak niet worden onderbroken. 
enboven kan zij niet langer dan een jaar worden aangehouden, de verlenging vereist een proced
re op tegenspraak voor de jeugdrechtbank.248 Het is namelijk de bedoeling 
oorspronkelijke gezinssituatie te bewerkstelligen.249 De pleeggezinnendienst 
streven een herstel van de banden tussen ouders en kind na. Een omgangsrecht 
waarvan de modaliteiten bij rechterlijke beschikking worden vastgelegd250 
indien zij geen gevaar vormen.251 

Plaatsing in een open instelling (artikel 37 §2, 7° JBW) 

Een stap verder komen we uit bij de plaatsing in een open instelling 
De jeugdrechter beschikt over twee opties. Vooreerst kan hij de minderjarige onderbrengen in ”elke 
instelling die geschikt wordt geacht om aan de minderjarige een degelijke huisvesting, 

Het hoeft niet noodzakelijk te gaan om een instituut dat door de overheid 
is opgericht, voor zover de Vlaamse Gemeenschap haar heeft erkend.253 Bepaalde factoren mo
ten meespelen bij de beslissing, zo is het ook bij deze plaatsing een absolute must dat de betrokk
ne terechtkomt in een omgeving met eenzelfde filosofische of godsdienstige opvatting als de o

                                                 

Jeugdbeschermingswet 
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wanneer de minderjarige in gebreke blijft. De jeugdrechter kan evenwel 
tot plaatsing in een gemeenschapsinstelling, onder ontbindende voorwaarde dat een 

kan hem een behandeling 
worden opgelegd bij een psychiater, psycholoog of gespecialiseerde dienst op het vlak van seksue-

rekening houden met de persoonlijke 
elijke vertegenwoordigers bij de keuze van een dienst, hij 

slaat op het toevertrouwen aan 
, zoals een opleiding of een bepaalde acti-

oon (artikel 37 §2, 7° JBW) 

een betrouwbaar persoon waardoor de 
minderjarige uit zijn gezin wordt weggehaald om hem bij een familielid, dan wel een derde onder 

ouderlijk gezag wordt niet 
overgedragen; de keuzes omtrent de opvoeding horen nog steeds te worden gemaakt door de 

Zij blijven daarenboven verantwoordelijk voor het levensonderhoud.246 De so-
periode de mogelijkheid om na te gaan of de ouders 

in staat zijn om de zorg voor hun kind alsnog op te nemen, alsook of het kind zich goed voelt bij 
’, die voorafgaand aan de plaatsing zijn akkoord moet uitdrukken.247 Wanneer de 

om de relaties tussen kind, 
doorgaans door de pleeggezinnendienst worden uitge-

gebeuren met respect voor de religieuze of 
de opvoeding mag op dit vlak niet worden onderbroken. Daar-

enboven kan zij niet langer dan een jaar worden aangehouden, de verlenging vereist een procedu-
Het is namelijk de bedoeling een terugkeer naar de 

pleeggezinnendienst en de sociale dienst 
Een omgangsrecht voor de ouders – 

 – kan hiertoe bijdragen 

 

Een stap verder komen we uit bij de plaatsing in een open instelling  
De jeugdrechter beschikt over twee opties. Vooreerst kan hij de minderjarige onderbrengen in ”elke 
instelling die geschikt wordt geacht om aan de minderjarige een degelijke huisvesting, opleiding of 

Het hoeft niet noodzakelijk te gaan om een instituut dat door de overheid 
Bepaalde factoren moe-

een absolute must dat de betrokke-
ne terechtkomt in een omgeving met eenzelfde filosofische of godsdienstige opvatting als de ou-

, Antwerpen, Intersentia, 2003, 520. 
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ders. Ook de afstand tot de 
kind mag niet (geheel) verbroken worden. Dit neemt niet weg dat de plaatsing ook buiten het a
rondissement van de jeugdrechter kan plaatsvinden
jongeren dag en nacht in de instelling verblijft, zo staat de mogelijkheid open dat hij wo
trouwd aan een dagcentrum.
De maximale duur is een jaar
Jeugdbeschermingswet. Anderzijds is het echter niet onmogelijk dat goed gedrag en schuldbesef 
kunnen leiden tot het afbreken van de plaatsing in ruil voor een andere maatregel.

142. Een alternatief voor de “erkende instelling” is een open gemeenschapsinstelling,
is komen te staan dat de minderjarige een 
minimale gevangenisstraf van drie jaar is geplaatst of dat te kwalificeren is als “slagen en verwo
dingen.” Ook tijdens de voorbereidende fase kan deze plaatsing worden opgelegd indien ernstige 
aanwijzingen bestaan dat de verdachte ook de dader is. 
bedraagt twaalf jaar. Op personen die reeds onder het toezicht van de jeugdrechter staan zijn 
echter minder stringente voorwaarden van toepassing, het volstaat dat zij na een vroege
sing recidiveren, dat zij hun voorwaarden niet respecteren en bijgevolg in een procedure tot herzi
ning terecht komen of tot slot dat 
verlenging na zes maanden is voor 
schouwen als een sanctie voor de niet naleving van de voorwaarden.

6° Plaatsing in een gesloten gemeenschapsinstelling (artikel 

143. Een volgende keuzemogelijkheid voor de jeugd
ten gemeenschapsinstelling, welke opnieuw een stuk zwaarder is dan de plaatsing in een open i
stelling. De termijn van vierentwintig uur die we kennen uit de voorlopige hechteniswet
voorzien in artikel 12 Grondwet, moet ook in deze context worden gerespecteerd. De 
hechteniswet zelf is echter niet van toepassing op personen die ten tijde van het misdrijf minderjarig 
waren.259 De maximale duur van deze maatregel bedraagt zes maanden, w
lijke redenen te verlengen wanneer sprake is van aanhoudend wangedrag of gevaarlijk gedrag 
van de minderjarige.   
De voorwaarden waaraan moet voldaan zijn vooraleer een j
een gesloten gemeenschapsinstelling, worden in de eerste plaats beschreven in artikel 37 § 
Jeugdbeschermingswet. Eenzelfde leeftijdsvereiste als voor de plaatsing in een open gemee
schapsinstelling staat vermeld; de verdachte moet reeds de leefti
reikt. De wet bepaalt echter niet op welk ogenblik deze leeftijd moet worden gecontroleerd; hetzij 
ten tijde van de feiten, hetzij op het ogenblik van de arrestatie. Waarschijnlijk geldt de eerste h
pothese. De leeftijd wordt 
aanslag heeft gepleegd op het leven of op de gezondheid van een persoon” en bovendien uitzo
derlijk gevaarlijk gedrag vertoont.
ten daarenboven van een bepaalde ernst getuigen, artikel 37 § 
drijven op.   
Zoals eveneens geldt voor de plaatsing in een open instelling, wordt deze voorwaarde naar recid
visten toe versoepeld. Indien in een voorgaand vonnis re
gemeenschapsinstelling is uitgesproken ten aanzien van de jongere, volstaat het dat de nieuwe 

                                        

254 J. SMETS, Jeugdbeschermingsrecht
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ders. Ook de afstand tot de gezinswoning speelt een belangrijke rol; het contact tussen ouders en 
verbroken worden. Dit neemt niet weg dat de plaatsing ook buiten het a

rondissement van de jeugdrechter kan plaatsvinden.254 Bovendien is het niet noodzakelijk dat de 
jongeren dag en nacht in de instelling verblijft, zo staat de mogelijkheid open dat hij wo
trouwd aan een dagcentrum.255  
De maximale duur is een jaar, maar kan worden hernieuwd volgens de modaliteiten van artikel 60 
Jeugdbeschermingswet. Anderzijds is het echter niet onmogelijk dat goed gedrag en schuldbesef 

leiden tot het afbreken van de plaatsing in ruil voor een andere maatregel.

Een alternatief voor de “erkende instelling” is een open gemeenschapsinstelling,
de minderjarige een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd 

minimale gevangenisstraf van drie jaar is geplaatst of dat te kwalificeren is als “slagen en verwo
Ook tijdens de voorbereidende fase kan deze plaatsing worden opgelegd indien ernstige 

aan dat de verdachte ook de dader is. De minimumleeftijd van de 
. Op personen die reeds onder het toezicht van de jeugdrechter staan zijn 

echter minder stringente voorwaarden van toepassing, het volstaat dat zij na een vroege
sing recidiveren, dat zij hun voorwaarden niet respecteren en bijgevolg in een procedure tot herzi
ning terecht komen of tot slot dat zij na een herziening in een gesloten instelling zijn geplaatst.
verlenging na zes maanden is voor de tweede groep evenwel niet mogelijk, de plaatsing is te b
schouwen als een sanctie voor de niet naleving van de voorwaarden. 

Plaatsing in een gesloten gemeenschapsinstelling (artikel 

keuzemogelijkheid voor de jeugdrechtbank betreft de plaatsing in een gesl
ten gemeenschapsinstelling, welke opnieuw een stuk zwaarder is dan de plaatsing in een open i
stelling. De termijn van vierentwintig uur die we kennen uit de voorlopige hechteniswet

rondwet, moet ook in deze context worden gerespecteerd. De 
wet zelf is echter niet van toepassing op personen die ten tijde van het misdrijf minderjarig 

De maximale duur van deze maatregel bedraagt zes maanden, w
lijke redenen te verlengen wanneer sprake is van aanhoudend wangedrag of gevaarlijk gedrag 

 
De voorwaarden waaraan moet voldaan zijn vooraleer een jongere kan worden toevertrouwd aa
een gesloten gemeenschapsinstelling, worden in de eerste plaats beschreven in artikel 37 § 
Jeugdbeschermingswet. Eenzelfde leeftijdsvereiste als voor de plaatsing in een open gemee

instelling staat vermeld; de verdachte moet reeds de leeftijd van veertien jaar hebben b
reikt. De wet bepaalt echter niet op welk ogenblik deze leeftijd moet worden gecontroleerd; hetzij 
ten tijde van de feiten, hetzij op het ogenblik van de arrestatie. Waarschijnlijk geldt de eerste h
pothese. De leeftijd wordt desgevallend verlaagd tot twaalf jaar indien de dader “een ernstige 
aanslag heeft gepleegd op het leven of op de gezondheid van een persoon” en bovendien uitzo
derlijk gevaarlijk gedrag vertoont.260 De feiten die het voorwerp uitmaken van het onderzoek mo

n daarenboven van een bepaalde ernst getuigen, artikel 37 § 2quater somt de geviseerde mi

Zoals eveneens geldt voor de plaatsing in een open instelling, wordt deze voorwaarde naar recid
visten toe versoepeld. Indien in een voorgaand vonnis reeds een plaatsing in een open of gesloten 
gemeenschapsinstelling is uitgesproken ten aanzien van de jongere, volstaat het dat de nieuwe 

                                                 

Jeugdbeschermingsrecht in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1996, 367. 
Jeugdbeschermingsrecht in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1996, 345. 

Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 2007, 262.
§2, 8° Jeugdbeschermingswet. 

Wet 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, B.S.  

, lid 3 Jeugdbeschermingswet. 

ELGISCHE STRAFRECHT 

56 | P a g i n a  

speelt een belangrijke rol; het contact tussen ouders en 
verbroken worden. Dit neemt niet weg dat de plaatsing ook buiten het ar-

Bovendien is het niet noodzakelijk dat de 
jongeren dag en nacht in de instelling verblijft, zo staat de mogelijkheid open dat hij wordt toever-

, maar kan worden hernieuwd volgens de modaliteiten van artikel 60 
Jeugdbeschermingswet. Anderzijds is het echter niet onmogelijk dat goed gedrag en schuldbesef 

leiden tot het afbreken van de plaatsing in ruil voor een andere maatregel.256 

Een alternatief voor de “erkende instelling” is een open gemeenschapsinstelling,257 mits vast 
omschreven feit heeft gepleegd waarop een 

minimale gevangenisstraf van drie jaar is geplaatst of dat te kwalificeren is als “slagen en verwon-
Ook tijdens de voorbereidende fase kan deze plaatsing worden opgelegd indien ernstige 

De minimumleeftijd van de betrokkene 
. Op personen die reeds onder het toezicht van de jeugdrechter staan zijn 

echter minder stringente voorwaarden van toepassing, het volstaat dat zij na een vroegere plaat-
sing recidiveren, dat zij hun voorwaarden niet respecteren en bijgevolg in een procedure tot herzie-

zij na een herziening in een gesloten instelling zijn geplaatst. De 
gelijk, de plaatsing is te be-

Plaatsing in een gesloten gemeenschapsinstelling (artikel JBW) 

rechtbank betreft de plaatsing in een geslo-
ten gemeenschapsinstelling, welke opnieuw een stuk zwaarder is dan de plaatsing in een open in-
stelling. De termijn van vierentwintig uur die we kennen uit de voorlopige hechteniswet258 zoals 

rondwet, moet ook in deze context worden gerespecteerd. De voorlopige 
wet zelf is echter niet van toepassing op personen die ten tijde van het misdrijf minderjarig 

De maximale duur van deze maatregel bedraagt zes maanden, weliswaar om uitzonder-
lijke redenen te verlengen wanneer sprake is van aanhoudend wangedrag of gevaarlijk gedrag 

ongere kan worden toevertrouwd aan 
een gesloten gemeenschapsinstelling, worden in de eerste plaats beschreven in artikel 37 § 2quater 
Jeugdbeschermingswet. Eenzelfde leeftijdsvereiste als voor de plaatsing in een open gemeen-

jd van veertien jaar hebben be-
reikt. De wet bepaalt echter niet op welk ogenblik deze leeftijd moet worden gecontroleerd; hetzij 
ten tijde van de feiten, hetzij op het ogenblik van de arrestatie. Waarschijnlijk geldt de eerste hy-

desgevallend verlaagd tot twaalf jaar indien de dader “een ernstige 
aanslag heeft gepleegd op het leven of op de gezondheid van een persoon” en bovendien uitzon-

De feiten die het voorwerp uitmaken van het onderzoek moe-
somt de geviseerde mis-

Zoals eveneens geldt voor de plaatsing in een open instelling, wordt deze voorwaarde naar recidi-
eds een plaatsing in een open of gesloten 

gemeenschapsinstelling is uitgesproken ten aanzien van de jongere, volstaat het dat de nieuwe – als 

262. 



Dieter Paridaens  

misdrijf omschreven – feiten te kwalificeren zijn als slagen en verwondingen of bestraft worden met 
minstens drie jaar gevangenisstraf.
legd volstaat om een plaatsing in een gesloten gemeenschapsinstelling op te leggen voor een 
maximale en niet hernieuwbare termijn van 6 maanden.
Artikel 52quater voegt nog een
van schuld bestaan en het is noodzakelijk dat het gedrag van de minderjarige gevaarlijk is voor 
zichzelf of voor anderen. Tot slot kan de plaatsing pas doorgaan indien ernstig wordt gevreesd
de betrokkene – zodra in vrijheid gesteld 
onttrekken aan het gerecht, bewijsmateriaal doen verdwijnen of een heimelijke verstandhouding met 
derden tot stand brengen.261

wanneer de plaatsing in een gesloten gemeenschapsinstelling tijdens de voorbereidende fase g
schiedt. Deze termijn kan eenmalig worden vernieuwd. 

7° Plaatsing in een andere instelling (Artikelen 37 §2, 9°

144. Om eveneens tegemoet te kunnen komen aan de bijzondere noden van MOF
bepaalde problemen in de geneeskundige sfeer, is voorzien in een drietal plaatsingsmodaliteiten 
waardoor zij op intensieve wijze kunnen worden begele
behandeling als ontoereikend wordt aanzien. Het gaat meer bepaald om: 

− Plaatsing in een ziekenhuisdienst.

− Residentiële plaatsing in een dienst die gespecialiseerd is in de behandeling van verslaving
waarvoor een omstandig medisch verslag nodig is van hoogstens één maand oud, waaruit blijkt 
dat een ambulante verzorging van de minderjarige ontoereikend is om diens fysieke of psych
sche integriteit te beschermen.

− Residentiële plaatsing in een open afdeling van een jeugd
een medisch verslag vereist dat dateert van hoogstens één maand voordien. De jeugdpsychi
ter die dit verslag opstelt moet tot het besluit zijn gekomen dat de betrokkene lijdt aan een 
geestesstoornis die het voor hem on
oordeelsvermogen is aangetast.

8° Verbod van vrij verkeer (artikel 52 

145. Aan verdachte minderjarigen die zijn geplaatst kan de jeugdrechter als bijkomende voo
waarde een verbod opleggen contact
alleen omwille van de noodwendigheden van het onderzoek. Dit verbod kan hoogstens drie kale
derdagen duren en vereist 
gerechtelijk onderzoek.266 Merk op dat deze maat
tijdens de voorbereidende fase te bewerkstelligen, ook artikel 37 §2
voorziet in de mogelijkheid om een contactverbod op te leggen als voorwaarde bij het toezicht 
door de sociale dienst. 

9° Collocatie (artikel 43 

146. Ten aanzien van jongeren met een ernstige geestesstoor
wet niet in een eigen regeling omtrent de opname in een gesloten psychiatrische afdeling, de wet 

                                        

261 Cf. artikel 16 §1 Voorlopige hechteniswet 1990.
262 Artikel 37 §2, 9° Jeugdbeschermingswet.
263 Artikel 37 §2, 10° Jeugdbeschermingswet.
264 Artikel 37 §2, 11° Jeugdbeschermingswet.
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feiten te kwalificeren zijn als slagen en verwondingen of bestraft worden met 
gevangenisstraf. Ook het niet respecteren van de voorwaarden die zijn opg

legd volstaat om een plaatsing in een gesloten gemeenschapsinstelling op te leggen voor een 
maximale en niet hernieuwbare termijn van 6 maanden.   

voegt nog een aantal bijkomende condities toe. Er moeten ernstige aanwijzingen 
van schuld bestaan en het is noodzakelijk dat het gedrag van de minderjarige gevaarlijk is voor 
zichzelf of voor anderen. Tot slot kan de plaatsing pas doorgaan indien ernstig wordt gevreesd

zodra in vrijheid gesteld – nieuwe wanbedrijven of misdaden zal plegen, zich zal 
onttrekken aan het gerecht, bewijsmateriaal doen verdwijnen of een heimelijke verstandhouding met 

261 Het artikel legt bovendien een maximale duur van drie maanden op 
wanneer de plaatsing in een gesloten gemeenschapsinstelling tijdens de voorbereidende fase g
schiedt. Deze termijn kan eenmalig worden vernieuwd.  

Plaatsing in een andere instelling (Artikelen 37 §2, 9°-11° JBW

Om eveneens tegemoet te kunnen komen aan de bijzondere noden van MOF
bepaalde problemen in de geneeskundige sfeer, is voorzien in een drietal plaatsingsmodaliteiten 
waardoor zij op intensieve wijze kunnen worden begeleid en behandeld, indien een ambulante 
behandeling als ontoereikend wordt aanzien. Het gaat meer bepaald om:  

Plaatsing in een ziekenhuisdienst.262  

Residentiële plaatsing in een dienst die gespecialiseerd is in de behandeling van verslaving
tandig medisch verslag nodig is van hoogstens één maand oud, waaruit blijkt 

dat een ambulante verzorging van de minderjarige ontoereikend is om diens fysieke of psych
sche integriteit te beschermen. 

Residentiële plaatsing in een open afdeling van een jeugdpsychiatrische dienst
een medisch verslag vereist dat dateert van hoogstens één maand voordien. De jeugdpsychi
ter die dit verslag opstelt moet tot het besluit zijn gekomen dat de betrokkene lijdt aan een 
geestesstoornis die het voor hem onmogelijk maakt zijn daden te controleren of waardoor zijn 
oordeelsvermogen is aangetast.264  

Verbod van vrij verkeer (artikel 52 JBW) 

Aan verdachte minderjarigen die zijn geplaatst kan de jeugdrechter als bijkomende voo
de een verbod opleggen contact265 te hebben met uitdrukkelijk bepaalde personen, enkel en 

alleen omwille van de noodwendigheden van het onderzoek. Dit verbod kan hoogstens drie kale
derdagen duren en vereist – in tegenstelling tot het contactverbod voor meer

Merk op dat deze maatregel specifiek erop is gericht een contactverbod 
tijdens de voorbereidende fase te bewerkstelligen, ook artikel 37 §2bis

voorziet in de mogelijkheid om een contactverbod op te leggen als voorwaarde bij het toezicht 

Collocatie (artikel 43 JBW) 

Ten aanzien van jongeren met een ernstige geestesstoornis voorziet de Jeugdbescherming
wet niet in een eigen regeling omtrent de opname in een gesloten psychiatrische afdeling, de wet 
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feiten te kwalificeren zijn als slagen en verwondingen of bestraft worden met 
et niet respecteren van de voorwaarden die zijn opge-

legd volstaat om een plaatsing in een gesloten gemeenschapsinstelling op te leggen voor een 

aantal bijkomende condities toe. Er moeten ernstige aanwijzingen 
van schuld bestaan en het is noodzakelijk dat het gedrag van de minderjarige gevaarlijk is voor 
zichzelf of voor anderen. Tot slot kan de plaatsing pas doorgaan indien ernstig wordt gevreesd dat 

nieuwe wanbedrijven of misdaden zal plegen, zich zal 
onttrekken aan het gerecht, bewijsmateriaal doen verdwijnen of een heimelijke verstandhouding met 

n maximale duur van drie maanden op 
wanneer de plaatsing in een gesloten gemeenschapsinstelling tijdens de voorbereidende fase ge-

11° JBW 

Om eveneens tegemoet te kunnen komen aan de bijzondere noden van MOF-jongeren met 
bepaalde problemen in de geneeskundige sfeer, is voorzien in een drietal plaatsingsmodaliteiten 

id en behandeld, indien een ambulante 
 

Residentiële plaatsing in een dienst die gespecialiseerd is in de behandeling van verslaving263 
tandig medisch verslag nodig is van hoogstens één maand oud, waaruit blijkt 

dat een ambulante verzorging van de minderjarige ontoereikend is om diens fysieke of psychi-

psychiatrische dienst die net zo zeer 
een medisch verslag vereist dat dateert van hoogstens één maand voordien. De jeugdpsychia-
ter die dit verslag opstelt moet tot het besluit zijn gekomen dat de betrokkene lijdt aan een 

mogelijk maakt zijn daden te controleren of waardoor zijn 

Aan verdachte minderjarigen die zijn geplaatst kan de jeugdrechter als bijkomende voor-
te hebben met uitdrukkelijk bepaalde personen, enkel en 

alleen omwille van de noodwendigheden van het onderzoek. Dit verbod kan hoogstens drie kalen-
in tegenstelling tot het contactverbod voor meerderjarigen – geen 

egel specifiek erop is gericht een contactverbod 
bis Jeugdbeschermingswet 

voorziet in de mogelijkheid om een contactverbod op te leggen als voorwaarde bij het toezicht 

nis voorziet de Jeugdbeschermings-
wet niet in een eigen regeling omtrent de opname in een gesloten psychiatrische afdeling, de wet 

Onder contact wordt verstaan het ontmoeten, spreken of contacteren via telefoon, sms-berichten of e-mail; 
, Antwerpen, Intersentia, 2007, 242. 
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van 26 juni 1990267 blijft daarentegen onverminderd van toepassing. In tegenstelling tot de oude 
regeling, die belangrijke inter
voortaan de jeugdrechter of jeugdrechtbank bevoegd o
moet de bevoegde rechter in eerste instantie de observatie opleggen, welke niet langer dan vee
tig dagen mag duren. De procureur des Konings kan, in crisissituaties, echter de arrestatie en opn
me in de psychiatrie bevelen, zoals voorzien in artikel 9 Wet 26 juni 1990. Wanneer de observatie 
tot een einde is gekomen, kan de jeugdrechter een dwangopname 
twee jaar vonnissen, waarna hij verplicht is driemaandelijks zijn beslissing te herbevestigen.
kenmale staat hoger beroep open bij het Hof van Beroep.
is de verantwoordelijkheid van het d
noodzaak van het aanhouden van de opname.
rige ontslaat uit de instelling vangt een termijn van vijf werkdagen aan, waarbinnen het de jeug
rechtbank toegelaten is om andere maatregelen op te leggen, deze mogelijkheid is voorzien in 
artikel 43 §2 Jeugdbeschermingswet. 

10° Het verbintenissenproject (artikel 37 §

147. Sinds 2006 is ook het verbintenissenproject 
om niet boven de hoofden van de daders te gaan beslissen, 
maatregelen valt – maar in dialoog te treden met deze personen
worden een sterkere verantwoordelijkheidszin 
quent gedrag. Dit overleg 
opgenomen in de lijst van maatregelen die artikel 37 §2 Jeugdbescherming
het akkoord na van de verdachte

148. Ten laatste op de terechtzitting zal de minderjarige een geschreven voorstel doen (in ove
leg met zijn advocaat) waarin een of meer verbinteniss
staan vermeld. We lezen achtereenvolgens

1° verontschuldigingen aanbieden
2° de (beperkte) schade 
3° deelnemen aan een bemiddeling of hergo
4° aan een programma tot herintegratie in het schoolleven d
5° gedurende hoogstens 45 uur 
6° een ambulante behandeling volgen
7° zich aanmelden bij de d

149. Het verbintenissenproject 
om reeds in de voorbereidend
aangenomen dat reeds vroeger, namelijk van zodra de minderjarige zich op 
wenst te engageren, een voorstel kan worden ingediend. 
door het Antwerps hof van beroep.
beslissing over voorlopig maatregelen
te anticiperen op een onnodig lange voorbereidende fase, i
terie met een ontwerp van een geschreven project

                                        

267 Wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, 
268 M. ROM, “Geesteszieke minderjarigen” in 
269 Artikel 22 Wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van
juli 1990. 
270 Artikel 30 §3 Wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, 
juli 1990. 
271 Artikelen 12, 3° en 19 Wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszi
ke, B.S. 27 juli 1990. 
272 Antwerpen 15 november 2007, 
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blijft daarentegen onverminderd van toepassing. In tegenstelling tot de oude 
regeling, die belangrijke interpretatievragen deed rijzen, is niet langer de vrederechter, maar 
voortaan de jeugdrechter of jeugdrechtbank bevoegd om de betrokkene te colloceren.
moet de bevoegde rechter in eerste instantie de observatie opleggen, welke niet langer dan vee

dagen mag duren. De procureur des Konings kan, in crisissituaties, echter de arrestatie en opn
me in de psychiatrie bevelen, zoals voorzien in artikel 9 Wet 26 juni 1990. Wanneer de observatie 
tot een einde is gekomen, kan de jeugdrechter een dwangopname voor een maximale periode van 
twee jaar vonnissen, waarna hij verplicht is driemaandelijks zijn beslissing te herbevestigen.
kenmale staat hoger beroep open bij het Hof van Beroep.270 De beëindiging van de dwangopname 
is de verantwoordelijkheid van het diensthoofd van de psychiatrische afdeling, hij beslist over de 
noodzaak van het aanhouden van de opname.271 Op het ogenblik dat het diensthoofd de minderj
rige ontslaat uit de instelling vangt een termijn van vijf werkdagen aan, waarbinnen het de jeug

ank toegelaten is om andere maatregelen op te leggen, deze mogelijkheid is voorzien in 
artikel 43 §2 Jeugdbeschermingswet.  

Het verbintenissenproject (artikel 37 §2ter JBW) 

Sinds 2006 is ook het verbintenissenproject gelanceerd in het jeugdrecht, 
boven de hoofden van de daders te gaan beslissen, – zoals wanneer de keuze op andere 

maar in dialoog te treden met deze personen opdat zij
een sterkere verantwoordelijkheidszin aan de dag te leggen en afstand te doen van deli

overleg is allicht een van de redenen waarom het verbintenissenproject niet is 
opgenomen in de lijst van maatregelen die artikel 37 §2 Jeugdbescherming
het akkoord na van de verdachte en dwingt deze niet.  

Ten laatste op de terechtzitting zal de minderjarige een geschreven voorstel doen (in ove
leg met zijn advocaat) waarin een of meer verbintenissen worden aangegaan, 

achtereenvolgens;  

verontschuldigingen aanbieden 
de (beperkte) schade zelf in natura herstellen 
deelnemen aan een bemiddeling of hergo 
aan een programma tot herintegratie in het schoolleven deelnemen 
gedurende hoogstens 45 uur activiteiten uitvoeren binnen een leer- of opleidingsproject
een ambulante behandeling volgen 
zich aanmelden bij de diensten voor jeugdhulpverlening 

verbintenissenproject betreft wel degelijk een maatregel ten grond
in de voorbereidende fase een geschreven project aan te gaan

vroeger, namelijk van zodra de minderjarige zich op 
wenst te engageren, een voorstel kan worden ingediend. Deze mogelijkheid is expliciet 
door het Antwerps hof van beroep.272 De jeugdrechter is vervolgens in de gelegenheid
beslissing over voorlopig maatregelen, rekening te houden met dergelijk initiatief.

op een onnodig lange voorbereidende fase, is zich te richten tot het openbaar mini
van een geschreven project en de vraag om meteen te dagvaarden voor de 

                                                 

ende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, 
, “Geesteszieke minderjarigen” in J. PUT en M. ROM (eds.), Het nieuwe jeugdrecht

Artikel 22 Wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van

Wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, 

Artikelen 12, 3° en 19 Wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszi

Antwerpen 15 november 2007, T.J.K.2009, 63, noot G. DECOCK. 
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blijft daarentegen onverminderd van toepassing. In tegenstelling tot de oude 
pretatievragen deed rijzen, is niet langer de vrederechter, maar 

de betrokkene te colloceren.268 Concreet 
moet de bevoegde rechter in eerste instantie de observatie opleggen, welke niet langer dan veer-

dagen mag duren. De procureur des Konings kan, in crisissituaties, echter de arrestatie en opna-
me in de psychiatrie bevelen, zoals voorzien in artikel 9 Wet 26 juni 1990. Wanneer de observatie 

voor een maximale periode van 
twee jaar vonnissen, waarna hij verplicht is driemaandelijks zijn beslissing te herbevestigen.269 Tel-

De beëindiging van de dwangopname 
iensthoofd van de psychiatrische afdeling, hij beslist over de 

Op het ogenblik dat het diensthoofd de minderja-
rige ontslaat uit de instelling vangt een termijn van vijf werkdagen aan, waarbinnen het de jeugd-

ank toegelaten is om andere maatregelen op te leggen, deze mogelijkheid is voorzien in 

ceerd in het jeugdrecht, hetwelk toelaat 
zoals wanneer de keuze op andere 

 ertoe aangezet zouden 
en afstand te doen van delin-

een van de redenen waarom het verbintenissenproject niet is 
opgenomen in de lijst van maatregelen die artikel 37 §2 Jeugdbeschermingswet bevat, men streeft 

Ten laatste op de terechtzitting zal de minderjarige een geschreven voorstel doen (in over-
en worden aangegaan, zoals die in de wet 

 
of opleidingsproject 

degelijk een maatregel ten gronde, het is onmogelijk 
gaan. Er kan echter worden 

vroeger, namelijk van zodra de minderjarige zich op een dergelijke wijze 
Deze mogelijkheid is expliciet bevestigd 

in de gelegenheid om, bij zijn 
te houden met dergelijk initiatief. Een suggestie om 

zich te richten tot het openbaar minis-
vraag om meteen te dagvaarden voor de 

ende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, B.S. 27 juli 1990. 
Het nieuwe jeugdrecht, (183) 203-205.  

Artikel 22 Wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, B.S. 27 

Wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, B.S. 27 

Artikelen 12, 3° en 19 Wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszie-
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jeugdrechtbank.273  
Wanneer een project is ingediend, zal dit o
bank beoordeelt de opportuniteit en 
beslissing. Wordt echter een akkoord bereikt 
toezicht op de uitvoering van 
ste) bondig verslag uit. Deze termijn 
uitvoering te beëindigen. 
Over het gevolg van een (op succesvolle wijze
heid, de wet zwijgt over deze hypothese en 
dere maatregelen op te leggen.
de aanhangig bij de jeugdrechtbank.
slagen van het project andere maatregelen uitsluit.
alsnog een berisping zou volgen.

150. Samengevat komt het er dus op neer dat het verbintenissenproject de minderjarige de kans 
wil bieden om voor de spiegel te gaan staan en door
gedrag te laten doordringen. 
deel te nemen aan een oplossing.

11° Verlengd toezicht (artikel 37 §3 

151. In de hoop meer jongeren binnen het systeem van de jeugdbescherming te kunnen houden
heeft de wetgever niet enkel de uithandengeving aan striktere voorwaarden onderworpen, ook de 
mogelijkheid om jongeren langer onder het toezicht van de sociale dienst te plaatsen en de opg
legde maatregelen te laten doorwerken 
ondergrens naar zestien jaar gebracht, zodat niet langer enkel jongeren die tussen hun zeventiende 
en achttiende verjaardag een als misdrijf omschreven feit plegen aan het verlengd toezicht kunnen 
worden onderworpen. Ook de bo
veiligheid kunnen maatregelen die de jeugdrechter oplegt tot de drieëntwintigjarige leeftijd wo
den aangehouden, voordien was dit drie jaar minder. In geval van een verlengde plaatsing is het 
de taak van de jeugdrechter om elke zes of twaalf maanden te verlengen, naargelang de plaa
sing in een gemeenschapsinstelling of een erkende instelling wordt uitgevoerd.

152. Een bijzondere regeling is uitgewerkt voor personen die 
zeventien een MOF plegen die wordt bestraft met een minimale gevangenisstraf van tien jaar
wanneer zij reeds eerder zijn geplaatst in een gemeenschapsinstelling. De jeugdrechtbank kan ten 
aanzien van deze jongeren de ver
legd – uitspreken voor een termijn van bepaalde duur en tot hoogstens diens drieëntwintigjarige 
leeftijd. Het initiatief hiervoor kan zowel uitgaan van de minderjarige zelf als van het parket,
evenwel moet aantonen dat de betrokkene aanhoudend wangedrag vertoont of zich gevaarlijk 
gedraagt. 

C. Herstelrechtelijke maatregelen

153. Een aanzienlijke wijziging aan het jeugdbeschermingsrecht ligt in het opnemen van herst
gerichte maatregelen binnen het wettelijke kader. Voordien bestonden weliswaar dergelijke initi

                                        

273 B. DE SMET, Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen
274 Artikel 37 §2ter Jeugdbeschermingswet, 
275  G. DECOCK, “Het verbintenissenproject in de nieuwe jeugdwet” (noot onder Antwerpen 15 november 
2007), T.J.K. 2009, (63) 64. 
276 B. DE SMET, “De strafprocedure voor minderjarigen na de wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 2006: 
jeugdbeschermingsrecht met een vleugje jeug
277 MvT, Parl. St. Kamer 2004

MINDERJARIGE DADERS IN HET BELGISCHE STRAFRECHT

project is ingediend, zal dit op de terechtzitting worden besproken. D
beoordeelt de opportuniteit en kan het voorstel enkel aan de kant schuiven bij gemotiveerde 

een akkoord bereikt , dan zal de sociale dienst 
van de verbintenissen. De dienst brengt binnen de drie maanden een 

bondig verslag uit. Deze termijn is evenwel geen aanwijzing van de maximale tijd
  

op succesvolle wijze) afgerond verbintenissenproject bestaat geen zeke
heid, de wet zwijgt over deze hypothese en laat enkel de mogelijkheid open om bij een falen, a
dere maatregelen op te leggen.274 Het dossier blijft immers gedurende de gehele uitvoeringsperi

hangig bij de jeugdrechtbank. Decock leidt uit de wetsbepaling a contrario 
slagen van het project andere maatregelen uitsluit.275 De Smet acht het echter niet 
alsnog een berisping zou volgen.276 

Samengevat komt het er dus op neer dat het verbintenissenproject de minderjarige de kans 
wil bieden om voor de spiegel te gaan staan en door middel van zelfreflectie de betekenis van zijn 
gedrag te laten doordringen. Hij krijgt de kans om zijn verantwoordelijkheid op te nemen en actief 
deel te nemen aan een oplossing.277 

Verlengd toezicht (artikel 37 §3 JBW) 

In de hoop meer jongeren binnen het systeem van de jeugdbescherming te kunnen houden
heeft de wetgever niet enkel de uithandengeving aan striktere voorwaarden onderworpen, ook de 
mogelijkheid om jongeren langer onder het toezicht van de sociale dienst te plaatsen en de opg
legde maatregelen te laten doorwerken tot na de meerderjarigheid is uitgebreid. Vooreerst is de 
ondergrens naar zestien jaar gebracht, zodat niet langer enkel jongeren die tussen hun zeventiende 
en achttiende verjaardag een als misdrijf omschreven feit plegen aan het verlengd toezicht kunnen 
worden onderworpen. Ook de bovengrens is aangepast, indien noodzakelijk voor de openbare 
veiligheid kunnen maatregelen die de jeugdrechter oplegt tot de drieëntwintigjarige leeftijd wo
den aangehouden, voordien was dit drie jaar minder. In geval van een verlengde plaatsing is het 

aak van de jeugdrechter om elke zes of twaalf maanden te verlengen, naargelang de plaa
sing in een gemeenschapsinstelling of een erkende instelling wordt uitgevoerd.

Een bijzondere regeling is uitgewerkt voor personen die tussen de leeftijd van twaalf en 
zeventien een MOF plegen die wordt bestraft met een minimale gevangenisstraf van tien jaar
wanneer zij reeds eerder zijn geplaatst in een gemeenschapsinstelling. De jeugdrechtbank kan ten 
aanzien van deze jongeren de verlenging van het toezicht – dat overeenkomstig artikel 42 is opg

uitspreken voor een termijn van bepaalde duur en tot hoogstens diens drieëntwintigjarige 
leeftijd. Het initiatief hiervoor kan zowel uitgaan van de minderjarige zelf als van het parket,
evenwel moet aantonen dat de betrokkene aanhoudend wangedrag vertoont of zich gevaarlijk 

Herstelrechtelijke maatregelen 

Een aanzienlijke wijziging aan het jeugdbeschermingsrecht ligt in het opnemen van herst
gerichte maatregelen binnen het wettelijke kader. Voordien bestonden weliswaar dergelijke initi

                                                 

Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 2007, 271
Jeugdbeschermingswet, in fine. 

, “Het verbintenissenproject in de nieuwe jeugdwet” (noot onder Antwerpen 15 november 
 

“De strafprocedure voor minderjarigen na de wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 2006: 
jeugdbeschermingsrecht met een vleugje jeugdsanctierecht”, R.W. 2006-07, (342) 350.
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worden besproken. De jeugdrecht-
kan het voorstel enkel aan de kant schuiven bij gemotiveerde 

sociale dienst gelast worden met het 
De dienst brengt binnen de drie maanden een (eer-

van de maximale tijdsduur om de 

afgerond verbintenissenproject bestaat geen zeker-
enkel de mogelijkheid open om bij een falen, an-

ende de gehele uitvoeringsperio-
a contrario af dat het wel-
echter niet onmogelijk dat 

Samengevat komt het er dus op neer dat het verbintenissenproject de minderjarige de kans 
zelfreflectie de betekenis van zijn 

krijgt de kans om zijn verantwoordelijkheid op te nemen en actief 

In de hoop meer jongeren binnen het systeem van de jeugdbescherming te kunnen houden 
heeft de wetgever niet enkel de uithandengeving aan striktere voorwaarden onderworpen, ook de 
mogelijkheid om jongeren langer onder het toezicht van de sociale dienst te plaatsen en de opge-

s uitgebreid. Vooreerst is de 
ondergrens naar zestien jaar gebracht, zodat niet langer enkel jongeren die tussen hun zeventiende 
en achttiende verjaardag een als misdrijf omschreven feit plegen aan het verlengd toezicht kunnen 

vengrens is aangepast, indien noodzakelijk voor de openbare 
veiligheid kunnen maatregelen die de jeugdrechter oplegt tot de drieëntwintigjarige leeftijd wor-
den aangehouden, voordien was dit drie jaar minder. In geval van een verlengde plaatsing is het 

aak van de jeugdrechter om elke zes of twaalf maanden te verlengen, naargelang de plaat-
sing in een gemeenschapsinstelling of een erkende instelling wordt uitgevoerd. 

tussen de leeftijd van twaalf en 
zeventien een MOF plegen die wordt bestraft met een minimale gevangenisstraf van tien jaar en 
wanneer zij reeds eerder zijn geplaatst in een gemeenschapsinstelling. De jeugdrechtbank kan ten 

dat overeenkomstig artikel 42 is opge-
uitspreken voor een termijn van bepaalde duur en tot hoogstens diens drieëntwintigjarige 

leeftijd. Het initiatief hiervoor kan zowel uitgaan van de minderjarige zelf als van het parket, dat 
evenwel moet aantonen dat de betrokkene aanhoudend wangedrag vertoont of zich gevaarlijk 

Een aanzienlijke wijziging aan het jeugdbeschermingsrecht ligt in het opnemen van herstel-
gerichte maatregelen binnen het wettelijke kader. Voordien bestonden weliswaar dergelijke initia-

271-272. 

, “Het verbintenissenproject in de nieuwe jeugdwet” (noot onder Antwerpen 15 november 

“De strafprocedure voor minderjarigen na de wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 2006: 
07, (342) 350. 
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tieven in de praktijk, waarbij herstelgerichte maatregelen als voorwaarde werden opgelegd, maar 
deze waren nooit eerder het voorwerp van concrete regelgeving.
2006 worden herstelgerichte maatregelen zelfs verkozen boven de meer klassieke opvoeding
maatregelen. Artikel 37bis 

zijds in het herstelgericht groepsoverleg of
dat – specifiek wat het verschil tussen beide betreft 
uitgebreid communicatieproces vormt; ook personen uit de persoonlijke omgeving van dader en 
slachtoffer komen daarbij aan bod.
De wet stelt letterlijk dat de bemiddeling “
misdrijf omschreven feit te hebben gepleegd, de personen die ten aanzien van hem het ouderlijk gezag 

uitoefenen, de personen die hem

de mogelijkheid te bieden om samen en met hulp van een onpartijdige bemiddelaar, onder meer aan de 

relationele en materiële gevolgen van een als misdrijf omschreven feit tegemoet te k

Het herstelgericht groepsoverleg daarentegen “
een als misdrijf omschreven feit te hebben gepleegd, aan het slachtoffer, aan hun sociale omgeving, 

alsook aan alle dienstige personen, de mogelijkhe

partijdige bemiddelaar, in overleg uitgewerkte oplossingen te overwegen over de wijze waarop het 

conflict kan worden opgelost dat voortvloeit uit het als misdrijf omschreven feit, onder meer rekening 

houdend met de relationele en materiële gevolgen van het als misdrijf omschreven feit.

Twee uitgebreide definities, die eigenlijk niet zo bijzonder veel verschillen. Bij het herstelgericht 
groepsoverleg lijkt de focus weliswaar meer te liggen op het treffen me
herstel van de materiële schade, het volstaat niet dat de verdachte louter in gesprek gaat. Er wordt 
verwacht dat deze overgaat tot een publieke biecht ten aanzien van het slachtoffer en hun beider 
omgeving, alsook zich engagee

154. Voor de toepassing van beide werden oorspronkelijk drie voorwaarden gesteld, het 
Grondwettelijk Hof vernietigde op 13 maart 2008
vereist is dat het slachtoffer is geïdentificeerd. Bijkomend moeten de personen die deelnemen aan 
de bemiddeling of het groepsoverleg er expliciet en zonder voorbehoud mee instemmen tot op het 
ogenblik dat deze tot een einde komen. Met andere woorden tegen de wi
geen herstelgerichte maatregel worden opgelegd, merk hier het verschil met andere opvoeding
maatregelen waaraan dwang wel inherent is.

3. Proceswaarborgen

155. Een vaak weerkerend argument in de kritiek op de
ontbreken van voldoende proceswaarborgen voor de minderjarige.
impliceert namelijk dat het belang van het kind op de eerste plaats komt
gevolg niet gebonden moet worden 
doen is een beetje kwaad best toegelaten. Door het verregaande karakter van de maatregelen 
                                        

278 MvT, Parl.St. Kamer 2004-
279 B. DE SMET, Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen
280 GwH 13 maart 2008, nr. 50/20
2° Jeugdbeschermingswet waarin de vereiste werd gesteld dat 
kunnen doorgaan - de verdachte de feiten niet mocht ontkennen, deze voorwaarde 
het vermoede van onschuld. De noodzakelijke aanwezigheid van ernstige schuldaanwijzingen, is dan weer 
vernietigd omdat zij de rechter noopt reeds in de voorbereidende fase een oordeel te vormen over de 
schuldvraag; zie R. DEFRANCQ, 
staan” (noot onder GwH 13 maart 2008, nr. 50/2008), 
281 E. DUMORTIER en C. BROLET, “
pendelbeweging en een fundamentele hervorming van de jeugdbescherming”, 
282 Y. CARTUYVELS, “De grote etappes in het Belgische jeugdrecht: continuïteit, circulariteit of breuk?”, 
2001, (132) 134. 
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tieven in de praktijk, waarbij herstelgerichte maatregelen als voorwaarde werden opgelegd, maar 
deze waren nooit eerder het voorwerp van concrete regelgeving. Sinds de wetswijzigingen van 
2006 worden herstelgerichte maatregelen zelfs verkozen boven de meer klassieke opvoeding

bis Jeugdbeschermingswet voorziet enerzijds in de bemiddeling en ande
zijds in het herstelgericht groepsoverleg of hergo. In de memorie van toelichting

specifiek wat het verschil tussen beide betreft – een hergo meer dan de bemiddeling een 
uitgebreid communicatieproces vormt; ook personen uit de persoonlijke omgeving van dader en 

en daarbij aan bod.  
De wet stelt letterlijk dat de bemiddeling “tot doel heeft de persoon die ervan wordt verdacht een als 

misdrijf omschreven feit te hebben gepleegd, de personen die ten aanzien van hem het ouderlijk gezag 

uitoefenen, de personen die hem in rechte of in feite onder hun bewaring hebben alsook het slachtoffer, 

de mogelijkheid te bieden om samen en met hulp van een onpartijdige bemiddelaar, onder meer aan de 

relationele en materiële gevolgen van een als misdrijf omschreven feit tegemoet te k

Het herstelgericht groepsoverleg daarentegen “strekt ertoe aan de persoon die ervan wordt verdacht 

een als misdrijf omschreven feit te hebben gepleegd, aan het slachtoffer, aan hun sociale omgeving, 

alsook aan alle dienstige personen, de mogelijkheid te bieden om in groep en met de hulp van een o

partijdige bemiddelaar, in overleg uitgewerkte oplossingen te overwegen over de wijze waarop het 

conflict kan worden opgelost dat voortvloeit uit het als misdrijf omschreven feit, onder meer rekening 

d met de relationele en materiële gevolgen van het als misdrijf omschreven feit.

Twee uitgebreide definities, die eigenlijk niet zo bijzonder veel verschillen. Bij het herstelgericht 
groepsoverleg lijkt de focus weliswaar meer te liggen op het treffen met het slachtoffer dan op het 
herstel van de materiële schade, het volstaat niet dat de verdachte louter in gesprek gaat. Er wordt 
verwacht dat deze overgaat tot een publieke biecht ten aanzien van het slachtoffer en hun beider 
omgeving, alsook zich engageert om de beschadigde relaties te genezen.279

Voor de toepassing van beide werden oorspronkelijk drie voorwaarden gesteld, het 
Grondwettelijk Hof vernietigde op 13 maart 2008280 echter de eerste twee, waardoor enkel nog 

t is dat het slachtoffer is geïdentificeerd. Bijkomend moeten de personen die deelnemen aan 
de bemiddeling of het groepsoverleg er expliciet en zonder voorbehoud mee instemmen tot op het 
ogenblik dat deze tot een einde komen. Met andere woorden tegen de wi
geen herstelgerichte maatregel worden opgelegd, merk hier het verschil met andere opvoeding
maatregelen waaraan dwang wel inherent is. 

swaarborgen 

Een vaak weerkerend argument in de kritiek op de achtereenvolgende jeugdwetten is het 
ontbreken van voldoende proceswaarborgen voor de minderjarige. 281 De beschermingsgedachte 
impliceert namelijk dat het belang van het kind op de eerste plaats komt282

moet worden aan stugge procedureregels. Met andere woorden, om goed te 
doen is een beetje kwaad best toegelaten. Door het verregaande karakter van de maatregelen 
                                                 

-05, nr. 1467/001, 5. 
Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 2007, 273.

GwH 13 maart 2008, nr. 50/2008; in dit arrest vernietigde het Hof onder andere artikel 37
2° Jeugdbeschermingswet waarin de vereiste werd gesteld dat - opdat een bemiddeling of een hergo zou 

de verdachte de feiten niet mocht ontkennen, deze voorwaarde 
het vermoede van onschuld. De noodzakelijke aanwezigheid van ernstige schuldaanwijzingen, is dan weer 
vernietigd omdat zij de rechter noopt reeds in de voorbereidende fase een oordeel te vormen over de 

, S. VAN RUMST en G. DECOCK “De jeugdwet heeft de grondwettelijke toets doo
staan” (noot onder GwH 13 maart 2008, nr. 50/2008), T.J.K. 2008, (243) 243-250.

, “Waarheen met het Jeugdbeschermingsrecht? Over de (gevreesde) repressie
pendelbeweging en een fundamentele hervorming van de jeugdbescherming”, T.J.K.

, “De grote etappes in het Belgische jeugdrecht: continuïteit, circulariteit of breuk?”, 
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tieven in de praktijk, waarbij herstelgerichte maatregelen als voorwaarde werden opgelegd, maar 
Sinds de wetswijzigingen van 

2006 worden herstelgerichte maatregelen zelfs verkozen boven de meer klassieke opvoedings-
Jeugdbeschermingswet voorziet enerzijds in de bemiddeling en ander-

hergo. In de memorie van toelichting278 kunnen we lezen 
een hergo meer dan de bemiddeling een 

uitgebreid communicatieproces vormt; ook personen uit de persoonlijke omgeving van dader en 

tot doel heeft de persoon die ervan wordt verdacht een als 

misdrijf omschreven feit te hebben gepleegd, de personen die ten aanzien van hem het ouderlijk gezag 

in rechte of in feite onder hun bewaring hebben alsook het slachtoffer, 

de mogelijkheid te bieden om samen en met hulp van een onpartijdige bemiddelaar, onder meer aan de 

relationele en materiële gevolgen van een als misdrijf omschreven feit tegemoet te komen.”  
strekt ertoe aan de persoon die ervan wordt verdacht 

een als misdrijf omschreven feit te hebben gepleegd, aan het slachtoffer, aan hun sociale omgeving, 

id te bieden om in groep en met de hulp van een on-

partijdige bemiddelaar, in overleg uitgewerkte oplossingen te overwegen over de wijze waarop het 

conflict kan worden opgelost dat voortvloeit uit het als misdrijf omschreven feit, onder meer rekening 

d met de relationele en materiële gevolgen van het als misdrijf omschreven feit.”  
Twee uitgebreide definities, die eigenlijk niet zo bijzonder veel verschillen. Bij het herstelgericht 

t het slachtoffer dan op het 
herstel van de materiële schade, het volstaat niet dat de verdachte louter in gesprek gaat. Er wordt 
verwacht dat deze overgaat tot een publieke biecht ten aanzien van het slachtoffer en hun beider 

279  

Voor de toepassing van beide werden oorspronkelijk drie voorwaarden gesteld, het 
echter de eerste twee, waardoor enkel nog 

t is dat het slachtoffer is geïdentificeerd. Bijkomend moeten de personen die deelnemen aan 
de bemiddeling of het groepsoverleg er expliciet en zonder voorbehoud mee instemmen tot op het 
ogenblik dat deze tot een einde komen. Met andere woorden tegen de wil van de dader in kan 
geen herstelgerichte maatregel worden opgelegd, merk hier het verschil met andere opvoedings-

achtereenvolgende jeugdwetten is het 
De beschermingsgedachte 

282 en dat de rechter bij-
stugge procedureregels. Met andere woorden, om goed te 

doen is een beetje kwaad best toegelaten. Door het verregaande karakter van de maatregelen 

, Antwerpen, Intersentia, 2007, 273. 
08; in dit arrest vernietigde het Hof onder andere artikel 37bis §1, 1° en 

opdat een bemiddeling of een hergo zou 
de verdachte de feiten niet mocht ontkennen, deze voorwaarde was te zeer in strijd met 

het vermoede van onschuld. De noodzakelijke aanwezigheid van ernstige schuldaanwijzingen, is dan weer 
vernietigd omdat zij de rechter noopt reeds in de voorbereidende fase een oordeel te vormen over de 

“De jeugdwet heeft de grondwettelijke toets door-
250. 

Waarheen met het Jeugdbeschermingsrecht? Over de (gevreesde) repressieve 
T.J.K. 2003, (149) 158. 

, “De grote etappes in het Belgische jeugdrecht: continuïteit, circulariteit of breuk?”, T.J.K. 
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die het jeugdbeschermingsrecht voorziet
bijzonder moeilijk te verdedigen
verplicht werd de regelgeving aan 
I.V.R.K. Met de wet van 13 juni 2006 gaat de wetgever verder op de ingesl
jarige beschikt in een aantal opzichten over waarborgen 
teerd dan deze die ten aanzien van 
van jonge daders bijgevolg beter dan die van vo
wijze van voorbeeld kan de bijstand van een advocaat worden
recht heeft telkens hij voor de onderzoeksrechter verschijnt
reeds ter sprake gekomen. Andere waarborgen die ook in het strafrecht gelden zijn onder andere 
het vermoeden van onschuld, 
het strafdossier. 

 

 

                                        

283 B. DE SMET, Jeugdbeschermin
284 Artikel 49 Jeugdbeschermingswet
285 Dit staat open tegen elke beschikking en elk vonnis van de jeugdrechter; artikel 58 Jeugdbeschermingswet.
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die het jeugdbeschermingsrecht voorziet, evenals door de ruime interventiegronden, is deze stelling 
der moeilijk te verdedigen, het hoeft bijgevolg niet te verwonderen dat

de regelgeving aan te passen aan de internationale normen, met name van het 
Met de wet van 13 juni 2006 gaat de wetgever verder op de ingesl

beschikt in een aantal opzichten over waarborgen die vaak uitgebreider worden geïnterpr
deze die ten aanzien van een meerderjarige gelden. Vreemd genoeg is de rechtspositie 

van jonge daders bijgevolg beter dan die van volwassenen, hoewel zij geen straffen riskeren.
wijze van voorbeeld kan de bijstand van een advocaat worden genoemd waarop de minderjarige 
recht heeft telkens hij voor de onderzoeksrechter verschijnt.284 Ook de afzonderlijke berechting is 

gekomen. Andere waarborgen die ook in het strafrecht gelden zijn onder andere 
het vermoeden van onschuld, het zwijgrecht, het recht op hoger beroep285 en het recht op inzage in 

 

                                                 

Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 2007, 314.
Artikel 49 Jeugdbeschermingswet 
Dit staat open tegen elke beschikking en elk vonnis van de jeugdrechter; artikel 58 Jeugdbeschermingswet.
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de ruime interventiegronden, is deze stelling 
, het hoeft bijgevolg niet te verwonderen dat de wetgever in 1994 

te passen aan de internationale normen, met name van het 
Met de wet van 13 juni 2006 gaat de wetgever verder op de ingeslagen weg, de minder-

die vaak uitgebreider worden geïnterpre-
Vreemd genoeg is de rechtspositie 

lwassenen, hoewel zij geen straffen riskeren.283 Bij 
genoemd waarop de minderjarige 

Ook de afzonderlijke berechting is 
gekomen. Andere waarborgen die ook in het strafrecht gelden zijn onder andere 

en het recht op inzage in 

, Antwerpen, Intersentia, 2007, 314. 

Dit staat open tegen elke beschikking en elk vonnis van de jeugdrechter; artikel 58 Jeugdbeschermingswet. 
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Algemeen besluit: willen is kunnen?

156. Gedurende de negentiende eeuw va
een eerste codificatie echter niet zo omvangrijk is, we mogen niet voorbijgaan aan het feit dat bi
voorbeeld een eerste strafwetboek in
derjarigen een uitgebreid stelsel is voorzien 
kunnen we laten varen.  

157. De twee daaropvolgende wetboeken, allen een
gen duidelijk van een groeiend bewustzijn van de 
grens die jeugdige en volwassen daders moet scheiden wordt op zestien jaar gelegd. Deze zal pas 
in 1965 worden vervangen door achttien jaar, zij het
sprake is van een categoriaal jeugdrecht waarbij de leeftijdsgrens niet dient om het jeugdstrafrecht 
te scheiden van het volwassenenstrafrecht maar
mingsrecht af te bakenen. 
onderscheidingsvermogen beschikte op het ogenblik dat hij 
gegaan, wordt een extra waarborg ingebouwd ten aanzie
vraag wordt gesteld zodra de schuld is komen vast te staan
situaties waarin zij toepassing krijgt steeds verder uitgebreid, 
het onderscheidingsvermogen
uiteindelijk ook aan overtredingen.
ve wijze wordt beantwoord betekent dit echter niet dat de minderjarige aan elke verdere proced
re ontsnapt, ook de ter beschikking stelling van de regering staat immers nog open.

158. Niet alleen binnen het verantwoordelijkheidsvraagstuk maar oo
van de strafrechtsbedeling gaa
den de straffen verminderd louter omwille van de 
bestraffingsvormen simpelweg uitgesloten. Ook de rechtspleging zal 
wijze worden ingericht dat de min
blijft, bijvoorbeeld door afzonderlijke zittingen
voering doorgetrokken, de vrees
geren die voor het eerst met het gevangeniswezen 
eigen instellingen op te richten. 

159. De negentiende eeuw is bijzonder belangrijk gebleken, onder de invloed van het sociaal 
verweer is het denken over jeugddelinquentie geëvolueerd naar een verhaal van bescherming
zal de interpretatie van vraag over het onderscheidingsvermogen ook een utilitaristische invulling 
krijgen, rechters moeten haar beantwoorden met het oog op de beste ui
ge. Naar het einde van deze eeuw to komt h
factoren die aanleiding hebben gegeven tot de ontdekking van de jeugddelinquent. H
werp Lejeune zou echter meer dan twintig jaa
categoriale jeugdrecht zien ontstaan.
van de jongere als dader is nog 

160. Het verhoopte resultaat 
de perceptie dat de criminaliteitscijfers betreffende jongeren blijven stijgen. 
de boodschap en ondanks de kritieken wordt ook in 1965 gekozen voor het beschermingsmo
leeftijdsgrens wordt zelfs opgetrokken tot achttien jaar. Voor onverbeterlijke en ernstige jongeren 
van zestien tot achttien jaar wordt echter de poort opengezet richting strafgerechten
van de uithandengeving. 

161. De grote problemen die steeds opnieuw terugkomen in de commentaren op het besche
mingsmodel is vooreerst de ongebreidelde vrijheid van de rechter die wordt gelegitimeerd door het 

MINDERJARIGE DADERS IN HET BELGISCHE STRAFRECHT

: willen is kunnen? 

Gedurende de negentiende eeuw vallen minderjarigen onder het gemene strafrecht, dat in 
een eerste codificatie echter niet zo omvangrijk is, we mogen niet voorbijgaan aan het feit dat bi
voorbeeld een eerste strafwetboek in 1791 enkel de misdaden bevat. Dus de idee dat voor mee
derjarigen een uitgebreid stelsel is voorzien terwijl kinderen en jongeren in de kou blijven staan 

De twee daaropvolgende wetboeken, allen een product van het klassieke strafrecht
een groeiend bewustzijn van de uiteenlopende positie van jongeren. De leeftijd

grens die jeugdige en volwassen daders moet scheiden wordt op zestien jaar gelegd. Deze zal pas 
ngen door achttien jaar, zij het dat op dat ogenblik reeds een halve eeuw 

sprake is van een categoriaal jeugdrecht waarbij de leeftijdsgrens niet dient om het jeugdstrafrecht 
te scheiden van het volwassenenstrafrecht maar om het toepassingsgebied van het 

 Door de vraag te stellen of de betrokken minderjarige over voldoende 
onderscheidingsvermogen beschikte op het ogenblik dat hij tot het plegen van een misdrijf is ove
gegaan, wordt een extra waarborg ingebouwd ten aanzien van deze categorie daders. Deze 
vraag wordt gesteld zodra de schuld is komen vast te staan. In de loop der tijd wordt het aantal 

zij toepassing krijgt steeds verder uitgebreid, met andere woorden de vraag naar 
het onderscheidingsvermogen wordt achtereenvolgens verbonden aan misdaden
uiteindelijk ook aan overtredingen. Indien de vraag naar het onderscheidingsvermogen op negati
ve wijze wordt beantwoord betekent dit echter niet dat de minderjarige aan elke verdere proced

ontsnapt, ook de ter beschikking stelling van de regering staat immers nog open.

Niet alleen binnen het verantwoordelijkheidsvraagstuk maar ook binnen
van de strafrechtsbedeling gaat men jonge daders op een afwijkende manier benaderen, 
den de straffen verminderd louter omwille van de jonge leeftijd van de dader en zijn bepaalde 
bestraffingsvormen simpelweg uitgesloten. Ook de rechtspleging zal meer en meer op

dat de minderjarige buiten de sfeer van de rechtspleging met volwassenen 
, bijvoorbeeld door afzonderlijke zittingen. Uiteraard wordt deze lijn ook b

de vrees voor besmetting tussen (geroutineerde) volwassen daders en jo
geren die voor het eerst met het gevangeniswezen in contact komen is een belangrijke reden om 
eigen instellingen op te richten.  

De negentiende eeuw is bijzonder belangrijk gebleken, onder de invloed van het sociaal 
is het denken over jeugddelinquentie geëvolueerd naar een verhaal van bescherming

vraag over het onderscheidingsvermogen ook een utilitaristische invulling 
krijgen, rechters moeten haar beantwoorden met het oog op de beste uitkomst voor de minderjar
ge. Naar het einde van deze eeuw to komt het debat pas echt op gang, Christiaens wijst op de 

hebben gegeven tot de ontdekking van de jeugddelinquent. H
werp Lejeune zou echter meer dan twintig jaar op tafel liggen vooraleer we in

zien ontstaan. Deze wordt echter niet totaal losgekoppeld en 
van de jongere als dader is nog sterk aanwezig.  

Het verhoopte resultaat blijft evenwel uit en ondanks de uitgebreide interventiegronden is 
de perceptie dat de criminaliteitscijfers betreffende jongeren blijven stijgen. 
de boodschap en ondanks de kritieken wordt ook in 1965 gekozen voor het beschermingsmo
leeftijdsgrens wordt zelfs opgetrokken tot achttien jaar. Voor onverbeterlijke en ernstige jongeren 
van zestien tot achttien jaar wordt echter de poort opengezet richting strafgerechten

De grote problemen die steeds opnieuw terugkomen in de commentaren op het besche
mingsmodel is vooreerst de ongebreidelde vrijheid van de rechter die wordt gelegitimeerd door het 
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llen minderjarigen onder het gemene strafrecht, dat in 
een eerste codificatie echter niet zo omvangrijk is, we mogen niet voorbijgaan aan het feit dat bij-

us de idee dat voor meer-
terwijl kinderen en jongeren in de kou blijven staan 

product van het klassieke strafrecht getui-
uiteenlopende positie van jongeren. De leeftijds-

grens die jeugdige en volwassen daders moet scheiden wordt op zestien jaar gelegd. Deze zal pas 
dat op dat ogenblik reeds een halve eeuw 

sprake is van een categoriaal jeugdrecht waarbij de leeftijdsgrens niet dient om het jeugdstrafrecht 
ssingsgebied van het jeugdbescher-

of de betrokken minderjarige over voldoende 
tot het plegen van een misdrijf is over-

n van deze categorie daders. Deze 
. In de loop der tijd wordt het aantal 

met andere woorden de vraag naar 
wordt achtereenvolgens verbonden aan misdaden, wanbedrijven en 

Indien de vraag naar het onderscheidingsvermogen op negatie-
ve wijze wordt beantwoord betekent dit echter niet dat de minderjarige aan elke verdere procedu-

ontsnapt, ook de ter beschikking stelling van de regering staat immers nog open. 

binnen andere dimensies 
en afwijkende manier benaderen, zo wor-

leeftijd van de dader en zijn bepaalde 
meer en meer op dermate 

derjarige buiten de sfeer van de rechtspleging met volwassenen 
. Uiteraard wordt deze lijn ook binnen de strafuit-

tussen (geroutineerde) volwassen daders en jon-
in contact komen is een belangrijke reden om 

De negentiende eeuw is bijzonder belangrijk gebleken, onder de invloed van het sociaal 
is het denken over jeugddelinquentie geëvolueerd naar een verhaal van bescherming. Zo 

vraag over het onderscheidingsvermogen ook een utilitaristische invulling 
tkomst voor de minderjari-

, Christiaens wijst op de 
hebben gegeven tot de ontdekking van de jeugddelinquent. Het wetsont-

op tafel liggen vooraleer we in 1912 een eerste 
Deze wordt echter niet totaal losgekoppeld en de benadering 

ondanks de uitgebreide interventiegronden is 
de perceptie dat de criminaliteitscijfers betreffende jongeren blijven stijgen. Vroeger tussenkomen is 
de boodschap en ondanks de kritieken wordt ook in 1965 gekozen voor het beschermingsmodel, de 
leeftijdsgrens wordt zelfs opgetrokken tot achttien jaar. Voor onverbeterlijke en ernstige jongeren 
van zestien tot achttien jaar wordt echter de poort opengezet richting strafgerechten, door middel 

De grote problemen die steeds opnieuw terugkomen in de commentaren op het bescher-
mingsmodel is vooreerst de ongebreidelde vrijheid van de rechter die wordt gelegitimeerd door het 
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belang van het kind. Veel en vroeg interveniëren in het leven van de
opdat misdrijven zouden vermeden worden in de toekomst. Dit belang laat daarenboven toe dat 
rechtswaarborgen en strikte procedureregels naar de achtergrond worden geschoven.
regime heeft een bijzonder ingrijpend karakter
worden basisprincipes van het strafrecht zwaar met de voeten getreden. Niet in het minst het legal
teitsbeginsel komt bijzonder onder druk te staan. 

162. Het verdwijnen van inte
gedrag is een stap in de goede richting gebleken en ook het invoeren van in principe onontbeerlijke 
rechtswaarborgen kan enkel worden toegejuicht.

163. Met de wetswijziging van 2006 krijgen we een meer
schoteld die elementen bevat van straffen, 
nog steeds de bovenhand houden e
uithandengeving strikt te regelen wil de wetgever zoveel
passingsgebied van de wet houden. 

164. De les die ik uit dit werk getrokken heb is dat gedurende de 
zin radeloos is gezocht naar de ultieme 
volg gehad dat aanhangers van onderscheiden strekkingen hun model als 
ben willen vestigen. De meest invloedri
nen schuiven met de bevoogdende bescherming als de ultieme oplossing. 
len bleken echter belangrijke tekortkomingen op te merken. Zodat de laatste decennia 
een luide roep om nieuwe oplossingen is te horen geweest.

165. We leven in een snel veranderende maatschappij die slechts zal kunnen blijven werken 
indien ook jongeren voor hun verantwoordelijkheid worden geplaatst. Het feit dat de basis van ons 
jeugdrecht reeds een halve eeuw geleden is vastgelegd kan bijna idioot wo
hebben nood aan een efficiënt instrument waarbij hardnekkige daders zich niet kunnen verschuilen 
achter een bevoogdend scherm van he
krijgen die overeenstemt met de ernst van de feite
strafrecht krijgt vaak een al te negatieve conotatie mee. Het is
geenszins zo onmenselijk is als men laat uitschijnen. Bovendien voorziet het in een kader van waa
borgen en een formalisme dat de rechtszekerheid 
bestraffend luik bestaan in reactie op jeugddelinquentie, het jeugdrecht moet ook een 
zijn dat kan inspelen op de achterliggende problemen van minderjarigen die 
in aanraking komen. Hun persoonlijke omstandigheden in rekening brengen is een absolute must. Een 
laatste probleem lijkt mij de absolute leeftijdsgrens (van achttien jaar) die het absurde gevolg met 
zich meebrengt dat een persoon van
zijn op strafrechtelijk gebied. De vraag stellen of een individu niet enkel schuldig is, maar eveneens 
heeft gehandeld met onderscheidingsvermogen
lijkt mijns inziens niet zo’n slecht idee. Hoewel ik de praktische problemen die hieruit voortvloeien 
geenszins wil ontkennen.  

166. Ik geloof dat de wetten van 2006 een stap in de goede richting zijn omwille van de divers
teit aan reacties die is ingebracht. Het herstelrechtelijk aanbod is een absolute verrijking, en laat 
toe de dader effectief te confronteren met de gevolgen van zijn handelingen. Evenwel lijkt het mij 
de vraag in hoeverre het slachtoffer door deze afhandeling i
voldaan. Desalniettemin wordt nog steeds (te) sterk vastgehouden aan de beschermingsgedachte 
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Veel en vroeg interveniëren in het leven van de jongeren is de boodschap, 
opdat misdrijven zouden vermeden worden in de toekomst. Dit belang laat daarenboven toe dat 
rechtswaarborgen en strikte procedureregels naar de achtergrond worden geschoven.
regime heeft een bijzonder ingrijpend karakter ten aanzien van de betrokkenen, maar desondanks 
worden basisprincipes van het strafrecht zwaar met de voeten getreden. Niet in het minst het legal
teitsbeginsel komt bijzonder onder druk te staan.  

Het verdwijnen van interventiegronden naar aanleiding van zogenaamd pre
stap in de goede richting gebleken en ook het invoeren van in principe onontbeerlijke 

rechtswaarborgen kan enkel worden toegejuicht. 

iging van 2006 krijgen we een meer hybride jeugdbescherming voorg
elementen bevat van straffen, beschermen en herstel. De bescherming blijft evenwel 

nog steeds de bovenhand houden en door onder andere het verlengd toezicht uit te breiden en de 
strikt te regelen wil de wetgever zoveel als mogelijk de jongeren onder het to

passingsgebied van de wet houden.  

De les die ik uit dit werk getrokken heb is dat gedurende de laatste twee eeuwen in zeker 
zin radeloos is gezocht naar de ultieme reactie op jeugddelinquentie. Deze zoektocht heeft tot g

aanhangers van onderscheiden strekkingen hun model als de ideale
De meest invloedrijke bevolkingsgroepen hebben hun ideologie naar voor ku

nen schuiven met de bevoogdende bescherming als de ultieme oplossing. Aan elk van deze mode
belangrijke tekortkomingen op te merken. Zodat de laatste decennia 

ep om nieuwe oplossingen is te horen geweest. 

We leven in een snel veranderende maatschappij die slechts zal kunnen blijven werken 
indien ook jongeren voor hun verantwoordelijkheid worden geplaatst. Het feit dat de basis van ons 
jeugdrecht reeds een halve eeuw geleden is vastgelegd kan bijna idioot wo
hebben nood aan een efficiënt instrument waarbij hardnekkige daders zich niet kunnen verschuilen 

scherm van het jeugdbeschermingsrecht, maar een straf kunnen opgelegd 
overeenstemt met de ernst van de feiten en de schade die zij hebben aangericht

strafrecht krijgt vaak een al te negatieve conotatie mee. Het is echter mijn mening dat dit strafrecht 
geenszins zo onmenselijk is als men laat uitschijnen. Bovendien voorziet het in een kader van waa

een formalisme dat de rechtszekerheid ten goede komt. Uiteraard mag niet enkel een 
bestraffend luik bestaan in reactie op jeugddelinquentie, het jeugdrecht moet ook een 

inspelen op de achterliggende problemen van minderjarigen die 
persoonlijke omstandigheden in rekening brengen is een absolute must. Een 

laatste probleem lijkt mij de absolute leeftijdsgrens (van achttien jaar) die het absurde gevolg met 
zich meebrengt dat een persoon van de ene dag op de andere wordt geacht verantwoordelijk te 

op strafrechtelijk gebied. De vraag stellen of een individu niet enkel schuldig is, maar eveneens 
heeft gehandeld met onderscheidingsvermogen, zoals het klassieke jeugdstrafrecht vooropstelde 
ijkt mijns inziens niet zo’n slecht idee. Hoewel ik de praktische problemen die hieruit voortvloeien 

de wetten van 2006 een stap in de goede richting zijn omwille van de divers
aan reacties die is ingebracht. Het herstelrechtelijk aanbod is een absolute verrijking, en laat 

toe de dader effectief te confronteren met de gevolgen van zijn handelingen. Evenwel lijkt het mij 
de vraag in hoeverre het slachtoffer door deze afhandeling in zijn rechtvaardigheidsgevoel wordt 

Desalniettemin wordt nog steeds (te) sterk vastgehouden aan de beschermingsgedachte 
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