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Inleiding 
 

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind
1
 (IVRK) werd op 20 november 1989 unaniem 

aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het trad in werking op 2 

september 1990. Het is het Verdrag in verband met mensenrechten dat wereldwijd het meest 

geratificeerd werd.
2
  Het werd geratificeerd door 193 landen. Slechts twee landen gingen (nog) 

niet over tot ratificatie. Het eerste land is de Verenigde Staten. Het is de enige Staat ter wereld 

met zelfbestuur die het Verdrag nog niet geratificeerd heeft. De enige andere Staat die nog niet is 

overgegaan tot ratificatie is Somalië waar als gevolg van de huidige politieke situatie geen 

centrale autoriteit aanwezig is.  

Dit onderzoek zal gebaseerd worden op een analyse van de rechtspraak van het Supreme Court en 

zich beperken tot twee artikels uit het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, enerzijds artikel 

13 IVRK, dat het recht van vrije meningsuiting waarborgt, en anderzijds artikel 37a IVRK dat 

betrekking heeft op de bestraffing van minderjarige delinquenten.  

Er zijn verschillende redenen om net deze twee artikels te bespreken en onderzoeken.  

Door het onderzoeken van precies deze twee rechten worden immers zowel een 

beschermingsrecht als een autonomierecht behandeld. Dit is interessant omwille van het 

onderscheid dat men kan maken tussen de verschillende rechten die in het Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind zijn opgenomen. Hoewel in het Verdrag zelf geen onderscheid wordt 

gemaakt tussen verschillende soorten rechten, vinden we in de rechtsleer wel verschillende 

mogelijke indelingen terug. De meest voorkomende indeling is die in „provision‟ - , „protection‟ -  

en „participation‟ - rechten (de zogenaamde 3P‟s)
3
. De „provision‟-rechten (voorzieningsrechten) 

hebben betrekking op rechten waarbij aan kinderen bepaalde voorzieningen, zoals onderwijs, 

gegarandeerd worden. De „protection‟-rechten (beschermingsrechten) beschermen het kind tegen 

bepaalde activiteiten en handelingen. Artikel 37a van het Verdrag inzake de Rechten van het 

                                                           
1
 Verdrag inzake de Rechten van het Kind van 20 november 1989, BS 17 januari 1992, 803. 

2
 S. KILBOURNE, “U.S. Failure to Ratify the U.N. Convention on the Rights of the Child: Playing Politics with 

Children's Rights”, Transnat’l Law & Contemp. Probs. 1996, vol.6, (437) 438. 
3
 E. VERHELLEN, Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Achtergronden, Motieven, Strategieën, Hoofdlijnen, 

Leuven, Garant, 1993, 91-92.  
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Kind kan beschouwd worden als een beschermingsrecht. De „participation‟-rechten 

(participatierechten, autonomierechten), tenslotte, geven aan het kind rechten met betrekking tot 

inspraak en rechten om zelf bepaalde handelingen te stellen. Het recht van vrije meningsuiting 

kan men onderbrengen onder deze autonomierechten. Door te kiezen voor artikel 13 en artikel 

37a wordt een voorbeeld van twee van de drie soorten rechten geanalyseerd.  

Bovendien zijn deze twee rechten interessant in de context van de Verenigde Staten. 

De VS staan immers bekend als een land waar de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel 

wordt gedragen. Aan de hand van een analyse van de rechtspraak van het Amerikaanse Supreme 

Court zal worden nagegaan of dit ook het geval is met betrekking tot minderjarigen.  

Ook voor het opleggen en uitvoeren van de doodstraf en voor het opleggen van zeer lange 

gevangenisstraffen staan de Verenigde Staten bekend. Er zal onderzocht worden of minderjarige 

delinquenten in de Verenigde Staten hetzelfde lot ondergaan als volwassenen.  

Daarnaast zijn de rechten die beschermd worden door de artikels 13 en 37a van het IVRK 

prominent aanwezig in de rechtspraak van het Amerikaanse Supreme Court. Dit kan men onder 

meer afleiden uit een onderzoek van Susan Gluck Mezey
4
 van de rechtspraak van het 

Amerikaanse Hooggerechtshof tussen 1953 en 1992. Hieruit bleek dat men de uitspraken met 

betrekking tot kinderrechten voornamelijk kan indelen in 4 soorten zaken: zaken die betrekking 

hebben op onwettige kinderen, zaken met betrekking tot ouderlijke controle, zaken met 

betrekking tot onderwijs en scholen (inclusief vrijheid van meningsuiting) en zaken met 

betrekking tot het strafproces en minderjarigen (inclusief de doodstraf).  

De analyse van de vrijheid van meningsuiting van minderjarigen zal beperkt worden tot de 

uitoefening en beperking van dit recht op school. De rechtspraak van het Supreme Court met 

betrekking tot de vrijheid van meningsuiting heeft immers steeds betrekking op dit recht binnen 

de schoolcontext. Hierbij zullen alle arresten van het Supreme Court vanaf het jaar 1943 met 

betrekking tot dit recht besproken worden. In 1943 werd het arrest West Virginia Board of 

Education v. Barnette
5
 uitgesproken. In dit arrest werd voor het eerst erkend dat ook 

minderjarigen op een openbare school beschermd worden door het Eerste Amendement en 

                                                           
4
 S. G. MEZEY, “Constitutional Adjudication of Children‟s Rights Claims in the United States Supreme Court, 1953-

92”, Fam.L. Q. 19931994, vol.27, 307-325.  
5
 West Virginia State Board of Education v. Barnette, 319 US 624 (1943), www.westlaw.com. 

http://www.westlaw.com/


 8 

bijgevolg een recht op vrije meningsuiting hebben. Ondanks het feit dat zeer veel beslissingen 

van lagere rechtbanken betrekking hebben op het recht van vrije meningsuiting van scholieren, 

heeft het Supreme Court in de loop van de geschiedenis slechts weinig zaken met betrekking tot 

dit onderwerp behandeld.  

Ook wat de doodstraf en de levenslange opsluiting zonder mogelijkheid van vervroegde vrijlating 

betreft, zullen alle arresten van het Supreme Court waarin de grondwettelijkheid van deze 

sancties met betrekking tot minderjarige delinquenten aan bod komen, geanalyseerd worden. Dit 

gebeurde voor het eerst in 1982 in het arrest Eddings v. Oklahoma
6
. 

Eerst zal kort ingegaan worden op de geschiedenis van het Verdrag inzake de Rechten van het 

Kind en de rol van de Verenigde Staten hierbij. Vervolgens zal nagegaan worden wat de rol is 

van de rechtspraak van het Supreme Court in de Verenigde Staten. Daarna wordt de vrijheid van 

meningsuiting van minderjarigen zoals voorzien in artikel 13 van het Verdrag inzake de Rechten 

van het Kind onderzocht en wordt de rechtspraak van het Supreme Court met betrekking tot dit 

onderwerp geanalyseerd in het licht van dit Verdrag. Tenslotte wordt nagegaan in welke mate de 

rechtspraak van het Supreme Court in overeenstemming is met het verbod op de doodstraf en op 

de levenslange opsluiting zonder mogelijkheid van vervroegde invrijheidsstelling zoals voorzien 

in artikel 37a IVRK.  

Aan de hand van wat voorafgaat zal onderzocht worden in welke mate de rechten van 

minderjarigen
7
 in de Verenigde Staten beschermd worden in vergelijking met de bescherming 

geboden door het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en of deze rechtspraak een eventuele 

ratificatie van dit Verdrag in de weg staat. 

 

                                                           
6
 Eddings v. Oklahoma, 455 U.S. 104 (1982), www.westlaw.com.  

7
 Wanneer gesproken wordt van „minderjarige‟ of „kind‟ wordt, in overeenstemming met artikel 1 van het Verdrag 

inzake de Rechten van het Kind, elke persoon jonger dan 18 jaar bedoeld.  

http://www.westlaw.com/
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Hoofdstuk 1. Het Verdrag Inzake de Rechten van het Kind 

1.1 Voorbereidende werkzaamheden van het Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind 

 

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind is het eerste Verdrag dat alleen betrekking heeft op 

kinderrechten.  

Voordien werd in verscheidene oudere verklaringen
8
 en verdragen

9
 reeds de nadruk gelegd op de 

noodzaak van een bijzondere bescherming voor kinderen. Naar deze verklaringen en verdragen 

wordt ook expliciet verwezen in de Preambule van het Verdrag inzake de Rechten van het kind.  

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind werd opgesteld naar aanleiding van een voorstel dat 

Polen in 1978 deed ten aanzien van de VN - Mensenrechtencommissie. Het doel was om in 1979, 

het Internationaal Jaar van het Kind, een afzonderlijk kinderrechtenverdrag goed te keuren. De 

tekst van dit voorstel was gebaseerd op de Verklaring van de Rechten van het Kind van de 

Verenigde Naties van 1959.
10

 Men meende dat, aangezien deze Verklaring unaniem was 

aangenomen door de internationale gemeenschap, ook dit voorstel gemakkelijk goedgekeurd zou 

kunnen worden.
11

 Dit bleek echter niet het geval te zijn.  

Op basis van het Poolse voorstel, werd een ontwerp-Verdrag opgesteld door een open werkgroep. 

Deze werkgroep was samengesteld uit lidstaten en niet-lidstaten van de 

Mensenrechtencommissie. Ook intergouvernementele organisaties (zoals UNICEF en de 

                                                           
8
 Art. 25, 2

de
 lid Resolutie 217(III)A „Universal Declaration of Human Rights‟ van de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties (10 december 1948), UN Doc. A/RES/217(III)A (1948); Resolutie 1386(XIV) „Declaration of the 

Rights of the Child‟ van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (20 november 1959), UN Doc. 

A/RES/1386(XIV) (1959); Verklaring van Genève inzake de Rechten van het Kind aangenomen door de Algemene 

Vergadering van de Volkenbond van 26 september 1924. 
9
 Art. 23 en art. 24 Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten van 16 december 1966, BS 6 

juli 1983, 8815; art. 10 Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten van 19 december 

1966, BS 6 juli 1983, 8808. 
10

 E. VERHELLEN, Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Achtergronden, Motieven, Strategieën, Hoofdlijnen, 

Leuven, Garant, 1993, 89. 
11

 S. DETRICK, The United Nations Convention on the Rights of the Child. A Guide to the “Travaux Préparatoires”, 

Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, 21. 
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Wereldgezondheidsorganisatie) namen deel. Verder speelden ook niet-intergouvernementele 

organisaties een belangrijke rol in het kader van het opstellen van het IVRK. Dit is opvallend en 

uniek in het kader van de Verenigde Naties.
12

 De NGO‟s organiseerden zich in 1983 in een Ad 

Hoc Groep. Het zijn bijvoorbeeld voornamelijk NGO‟s die verantwoordelijk zijn voor artikel 37a 

IVRK en zij hebben een directe invloed uitgeoefend op de formulering, de vorm en de inhoud 

van onder andere artikel 13 IVRK.
13

 

Naast de officiële sessies van de open werkgroep waren er ook informele bijeenkomsten waar 

belangrijke onderhandelingen en besprekingen plaatsvonden.
14

 

De tekst werd uiteindelijk goedgekeurd en aangenomen door de werkgroep waarna ze werd 

doorgestuurd naar de Mensenrechtencommissie. Na ook hier goedgekeurd te zijn, werd de tekst 

via de Economische en Sociale Raad, doorgestuurd naar de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties. Hier werd het Verdrag unaniem aangenomen op 20 november 1989, 10 jaar na 

het eerste Poolse voorstel.  

Het Verdrag bestaat uit een preambule, artikels die de rechten van kinderen en de verplichtingen 

van Staten vastleggen (artikels 1-41 IVRK), artikels met betrekking tot het toezichtmechanisme 

(artikels 42-45 IVRK) en artikels met betrekking tot de inwerkingtreding van het Verdrag 

(artikels 46-54 IVRK).  

Het IVRK is op internationaal niveau niet in rechte afdwingbaar. Er bestaat geen individueel of 

collectief klachtenmechanisme. Wel bestaat er een rapporteringsmechanisme waarbij Staten, 

krachtens artikel 43 IVRK, binnen de twee jaar na ratificatie en vervolgens om de vijf jaar, bij het 

Comité voor de Rechten van het Kind een rapport moeten indienen. Hierin moeten zij verslag 

uitbrengen over genomen maatregelen, geboekte vooruitgang en eventuele moeilijkheden in het 

kader van het nakomen van de verplichtingen opgelegd door het Verdrag. Er volgt dan een 

openbare bijeenkomst tussen vertegenwoordigers van de Staat en het Comité waardoor een 

                                                           
12

 E. VERHELLEN, Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Achtergronden, Motieven, Strategieën, Hoofdlijnen, 

Leuven, Garant, 1993, 91. 
13

 S. DETRICK, The United Nations Convention on the Rights of the Child. A Guide to the “Travaux Préparatoires”, 

Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, 25.  
14

 C. PRICE COHEN, “Role of the United States in drafting the Convention on the Rights of the Child: Creating a New 

World for Children”, Loy. Poverty L. J. 1998, vol.4, (9) 21-23. 
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dialoog tussen beide ontstaat. Het Comité zal vervolgens suggesties en aanbevelingen doen in de 

vorm van „concluding observations‟. Deze worden ook openbaar gemaakt. 

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind is op zichzelf dus een relatief zwak instrument. Het 

implementeren van de beschermde rechten op nationaal niveau is noodzakelijk. Het IVRK en de 

rapporten, general comments en concluding observations van het Comité voor de Rechten van het 

Kind kunnen wel een belangrijke rol spelen in het kader van de interpretatie van nationale 

wetgeving en het opleggen van een internationale standaard.
15

 

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft echter, op 17 juni 2009, een Resolutie
16

 

aangenomen om de mogelijkheid te onderzoeken van een optioneel protocol bij het IVRK,  

waardoor een communicatieprocedure zou worden ingesteld.
17

  

In 2002, meer bepaald op 25 mei, werden 2 aanvullende, optionele protocollen aangenomen door 

de Verenigde Naties. Het gaat enerzijds om een protocol inzake de betrokkenheid van kinderen 

bij gewapende conflicten en anderzijds om een protocol inzake de verkoop van kinderen, 

kinderprostitutie en kinderpornografie.  

 

1.2 De rol van de Verenigde Staten bij het opstellen van het IVRK 

 

Niet alle deelnemende regeringen waren even actief in het kader van het ontwerp van het Verdrag 

inzake de Rechten van het Kind.  

Ondanks het feit dat zij, als één van de enige landen, het Verdrag niet geratificeerd hebben, waren 

de Verenigde Staten het meest actief.
18

 Zij deden immers voorstellen en aanbevelingen voor 38 

van de 40 artikels waarin de eigenlijke rechten van kinderen zijn opgenomen.
19

  

                                                           
15

H. THORGEIRSDÓTTIR, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child. Article 13. The 

Right to Freedom of Expression, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006, 16. 
16

Resolutie A/HRC/11/L.3 „establishing an Open-ended Working Group on an optional protocol to the Convention 

on the Rights of the Child to provide a communications procedure‟ van de Mensenrechtenraad van de Verenigde 

Naties (17 juni 2009), UN Doc. A/HRC/RES/11/1 (2009).  
17

Zie o.a. S. D‟HONDT, “Op weg naar een optioneel protocol bij het IVRK houdende instelling van een 

klachtprocedure. Advies van 26 januari 2011 van de NCRK-expertenwerkgroep, aangevuld met een algemeen kader 

van het dossier”, TJK 2011, 78-83. 
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Bovendien deden zij voorstellen voor nieuwe artikels die niet gebaseerd waren op het 

oorspronkelijke Poolse voorstel.
20

 Slechts vijf andere Staten deden eveneens voorstellen voor 

nieuwe artikels.
21

  

Opvallend is dat verschillende van deze voorstellen betrekking hebben op artikels waartegen nu 

ernstige bezwaren bestaan in de Verenigde Staten omwille van de autonomie die wordt toegekend 

aan kinderen. Het gaat meer bepaald om artikel 13 (vrijheid van meningsuiting), artikel 14 

(vrijheid van godsdienst), artikel 15 (vrijheid van vereniging en vergadering) en artikel 16 (recht 

op een privé-leven). Cynthia Price Cohen
22

 wijst erop dat het enigszins vreemd is dat net de 

Verenigde Staten deze artikels hebben voorgesteld. De rechten en vrijheden opgenomen in deze 

artikels worden in de VS immers beschermd door de Bill of Rights. Het is echter onduidelijk in 

welke mate ook kinderen binnen de VS de bescherming van de Bill of Rights kunnen genieten.  

Verder stelden de VS de artikels 10 (gezinshereniging), 19 (bescherming tegen misbruik) en 25 

(periodieke evaluatie van de behandeling van het kind) voor. 

In het kader van dit onderzoek is het interessant na te gaan wat de precieze rol van de Verenigde 

Staten was in het kader van het opstellen van de artikels 13 en 37a IVRK.  

1.2.1 Artikel 13 IVRK 

 

Het huidige artikel 13 IVRK bepaalt:  

“1. Het kind heeft het recht op vrijheid van meningsuiting; dit recht omvat mede de vrijheid 

inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, 

ongeacht nationale grenzen, hetzij mondeling, hetzij in geschreven of gedrukte vorm, in de vorm 

van kunst, of met behulp van enig ander middel van zijn keuze.  

                                                                                                                                                                                            
18

 C. PRICE COHEN, “Role of the United States in drafting the Convention on the Rights of the Child: Creating a New 

World for Children”, Loy. Poverty L. J. 1998, vol.4, (9) 25. 
19

 C. PRICE COHEN, “Role of the United States in drafting the Convention on the Rights of the Child: Creating a New 

World for Children”, Loy. Poverty L. J. 1998, vol.4, (9) 25. 
20

 C. PRICE COHEN, “Role of the United States in drafting the Convention on the Rights of the Child: Creating a New 

World for Children”, Loy. Poverty L. J. 1998, vol.4, (9) 26. 
21

 Denemarken, India, Argentinië, China en Noorwegen. 
22

 C. PRICE COHEN, “Monitoring the United Nations Convention on the Rights of the Child in a Non-Party State: the 

United States” in E. VERHELLEN (ed.), Monitoring Children’s Rights, Den Haag, Kluwer Law International, 1996, 

475-489. 
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2. De uitoefening van dit recht kan uitsluitend worden onderworpen aan de beperkingen waarin 

de wet voorziet en die nodig zijn: a) voor de eerbiediging van de rechten of de goede naam van 

anderen; of b) ter bescherming van de nationale veiligheid of van de openbare orde, de 

volksgezondheid of de goede zeden.”
23

 

Aan dit artikel zijn verschillende voorstellen en lange discussies voorafgegaan.  

De vrijheid van meningsuiting was niet opgenomen in het oorspronkelijke Poolse voorstel en 

kwam voor het eerst voor in 1985 in een voorstel van de Verenigde Staten. Er werd voorgesteld 

verschillende burgerlijke en politieke rechten en vrijheden op te nemen in één bepaling.  

In de werkgroep kwam de vrijheid van meningsuiting pas ter sprake in 1987 als gevolg van een 

voorstel van de VS, waarbij zij hun oorspronkelijke voorstel herzien hadden.  

Dit voorstel
24

 luidde: 

“1. States Parties to the present Convention recognize the rights of the child to freedom of 

expression, freedom of association and freedom of peaceful assembly. 

2. States Parties recognize the right of the child not to be subjected to arbitrary or unlawful 

interference with his or her privacy, family, home or correspondence. 

3. The exercise of the rights to freedom of expression, association and peaceful assembly shall be 

subject only to those restrictions which are provided by law and which are necessary in a 

democratic society in the interests of national security, public order (“ordre public”), the 

protection of public health and morals or the protection of the rights and freedoms of others. 

4. In no case shall a child be subjected to incarceration or other confinement for the legitimate 

exercise of these rights or other rights recognized in this Convention. 

5. This article shall not be interpreted as affecting the lawful rights and duties of parents or legal 

guardians, which should be exercised in a manner consistent with the evolving capacities of the 

child.” 

De vertegenwoordiger van de Verenigde Staten verklaarde
25

 hierbij dat het gaat om burgerlijke 

en politieke rechten die al op internationaal vlak aanvaard waren in de Universele Verklaring 

                                                           
23

 Art.13 Verdrag inzake de Rechten van het Kind van 20 november 1989, BS 17 januari 1992, 803. 
24

 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Legislative History of the Convention on the 

Rights of the Child, United Nations New York and Geneva, 2007, 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/LegislativeHistorycrc1en.pdf, 446. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/LegislativeHistorycrc1en.pdf
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voor de Rechten van de Mens en in het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke 

Rechten. Bovendien stelde hij dat het rechten zijn die fundamenteel zijn in de Verenigde Staten. 

Onder het begrip “kind” van de Verklaring inzake de Rechten van het Kind vallen immers ook 

adolescenten die reeds volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.  

Er volgde een lange discussie waarin onder andere door Noorwegen, China en Australië werd 

opgeworpen dat er verwezen zou moeten worden naar de evolutie van de bekwaamheid van 

kinderen.
26

  

In 1988 dienden de Verenigde Staten een herziening van het voorstel in. Hierbij werden de 

verschillende rechten en vrijheden die in 1987 waren opgenomen in één enkel artikel, gesplitst in 

drie artikels. Het voorstel met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting bepaalde:
27

  

“1. The States Parties to the present Convention shall assure to the child who is capable of 

forming his (or her) own views the right to express his (or her) own opinion freely in all matters, 

the wishes of the child being given due weight in accordance with his (or her) age and maturity. 

This right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, 

regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other 

media of the child‟s choice. 

2. The exercise of this right may be subject to certain restrictions, but these shall only be such as 

are provided by law and are necessary: 

(a) For respect of the rights and reputations of others; or 

(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or 

morals. 

3. States Parties shall respect the rights and duties of parents and, where applicable, legal 

guardians, to provide direction to the child in the exercise of this right in a manner consistent 

with the evolving capacities of the child.” 

                                                                                                                                                                                            
25

 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Legislative History of the Convention on the 

Rights of the Child, United Nations New York and Geneva, 2007, 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/LegislativeHistorycrc1en.pdf, 446. 
26

 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Legislative History of the Convention on the 

Rights of the Child, United Nations New York and Geneva, 2007, 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/LegislativeHistorycrc1en.pdf, 446-447. 
27

 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Legislative History of the Convention on the 

Rights of the Child, United Nations New York and Geneva, 2007, 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/LegislativeHistorycrc1en.pdf, 447. 
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De Verenigde Staten wezen erop dat kinderen, net als volwassenen, door middel van deze rechten 

beschermd moeten worden tegen misbruiken door de Staat. Het recht van ouders en wettelijke 

voogden om hun kinderen te begeleiden bij de uitoefening van het recht van vrije meningsuiting 

mag hierdoor echter niet aangetast worden.
28

  

De uiteindelijke tekst die “at first reading” werd aangenomen door de werkgroep, onder artikel 

7a
29

, is dezelfde als degene die nu terug te vinden is onder artikel 13 IVRK. De technische 

herziening en de “second reading” hebben niet geleid tot wijzigingen. 

1.2.2 Artikel 37a IVRK 

 

In het kader van artikel 37a IVRK hebben de Verenigde Staten geen aanzienlijke rol gespeeld. 

Artikel 37a IVRK bepaalt: 

“De Staten die partij zijn waarborgen dat geen enkel kind wordt onderworpen aan foltering of aan 

andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Doodstraf noch levenslange 

gevangenisstraf zonder de mogelijkheid van vervroegde invrijheidsstelling wordt opgelegd voor 

strafbare feiten gepleegd door personen jonger dan achttien jaar;”
30

 

Het artikel is het gevolg van voorstellen ingediend door onder andere Polen, Canada, Oostenrijk 

en de NGO – Ad Hoc Groep. 

In het kader van de discussies over de doodstraf en de levenslange opsluiting zonder 

mogelijkheid op vervroegde vrijlating hebben de Verenigde Staten, om tot een consensus binnen 

de werkgroep te komen, zich het recht voorbehouden om voorbehoud te maken bij dit artikel in 

geval van ratificatie.
31

 

 

                                                           
28

 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Legislative History of the Convention on the 

Rights of the Child, United Nations New York and Geneva, 2007, 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/LegislativeHistorycrc1en.pdf, 448 
29

 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Legislative History of the Convention on the 

Rights of the Child, United Nations New York and Geneva, 2007, 
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30
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31

 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Legislative History of the Convention on the 

Rights of the Child, United Nations New York and Geneva, 2007, 
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1.3 De niet-ratificatie van het IVRK door de Verenigde Staten 

1.3.1 Algemeen 

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind is het Verdrag in verband met mensenrechten dat, 

zoals hoger gezegd, wereldwijd het meest geratificeerd werd.  

Robert Dalton, toenmalig assistent adviseur met betrekking tot Verdragen bij het Ministerie voor 

buitenlandse zaken, verklaarde in een interview met Alison Dundes Renteln in 1996 dat het 

ratificatieproces traag verloopt net omdat de Verenigde Staten mensenrechtenverdragen ernstig 

nemen.
32

 De VS zouden Verdragen enkel ratificeren wanneer zij de betrokken bepalingen 

effectief kunnen naleven, implementeren en afdwingen.  

Ook een aantal andere auteurs
33

 wijzen erop dat de bijna universele ratificatie van het Verdrag 

inzake de Rechten van het Kind louter betekent dat kinderen beschouwd worden als een 

belangrijk deel van de internationale gemeenschap. Men kan hier echter niet uit afleiden dat 

kinderrechten ook overal effectief beschermd worden. De ratificerende lidstaten zouden de 

gevolgen van het implementeren van de bepalingen onvoldoende in aanmerking hebben genomen 

op het ogenblik van ratificatie.  

Opdat een Verdrag uitwerking zou hebben in de Verenigde Staten, moeten een aantal stappen 

doorlopen worden.
34

 Nadat een Verdrag is opengesteld voor ondertekening, moet het ondertekend 

worden door de President. De President zal hiertoe eerst aan het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken vragen aanbevelingen te doen met betrekking tot te formuleren voorbehouden en met 

betrekking tot verklaringen die de Verenigde Staten zouden moeten afleggen in geval van 

ratificatie.
35

 De President is niet verplicht deze aanbevelingen te volgen. Daarna wordt het 

                                                           
32

 A.D. RENTELN, “Who‟s Afraid of the CRC: Objections to the Convention on the Rights of the Child”, ILSA J. Int’l 

& Comp. L. 1996-1997, vol.3, (629) 631. 
33

B.C. HAFEN en J.O. HAFEN, “Abandoning Children to their Autonomy: the United Nations Convention on the 

Rights of the Child”, Harv. Int’l. L. J. 1996, vol.37, (449) 489-490; R.G. WILKINS, A. BECKER, J. HARRIS en D. 

THAYER, “Why the United States should not ratify the Convention on the Rights of the Child”, St. Louis U. Pub. L. 

Rev. 2003, vol.22, (411) 417. 
34

L. BLANCHFIELD, CRS Report for Congress. The United Nations Convention on the Rights of the Child: 

Background and Policy Issues, 2 december 2009, http://assets.opencrs.com/rpts/R40484_20091202.pdf, 5. 
35

 C. PRICE COHEN, “Monitoring the United Nations Convention on the Rights of the Child in a Non-Party State: the 

United States” in E. VERHELLEN (ed.), Monitoring Children’s Rights, Den Haag, Kluwer Law International, 1996, 

(475) 481. 
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Verdrag, met eventuele voorstellen tot voorbehoud of verklaringen, doorgezonden aan de Senaat. 

In de Senaat wordt het doorgezonden aan het Comité inzake buitenlandse betrekkingen 

(“Comittee on Foreign Relations”) waar een positief advies en een voorstel van resolutie tot 

ratificatie (met eventueel voorbehoud en verklaringen) opgesteld moeten worden. Vervolgens 

moet de Senaat dit voorstel goedkeuren en toestemmen tot ratificatie met een meerderheid van 

2/3. Als laatste moet de President het Verdrag effectief ratificeren.  

In het verleden dienden verschillende senatoren resoluties in bij de Senaat om de President ertoe 

aan te zetten het Verdrag inzake de Rechten van het Kind te onderteken en door te sturen naar de 

Senaat met het oog op advies en toestemming tot ratificatie.
36

  

Toch gebeurde dit noch onder President Ronald Reagan noch onder President George H.W. 

Bush, hoewel het Verdrag onder andere werd opgesteld onder hun beleid. Dit had onder meer te 

maken met de mogelijke impact van het Verdrag op federale wetten en wetten van deelstaten, op 

de rechten van ouders en op de soevereiniteit van de Verenigde Staten.
37

 

Op 16 februari 1995, onder President Clinton, werd het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

effectief ondertekend door de Verenigde Staten. Het werd echter niet doorgestuurd naar de 

Senaat omwille van een sterke tegenstand van een aantal Senatoren.
38

  

De ondertekening wijst erop dat de Verenigde Staten de doelstellingen van het Verdrag 

ondersteunen en dat zij van plan zijn het Verdrag in de toekomst te ratificeren. Bovendien wordt 

er met de ondertekening een morele verbintenis aangegaan, namelijk dat men geen maatregelen 

mag treffen in strijd met het Verdrag.
39

  

Onder President George W. Bush werden geen verdere stappen ondernomen met het oog op 

ratificatie van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.  De 2 optionele protocollen bij het 

Verdrag van 25 mei 2002 (met betrekking tot kinderen in gewapende conflicten en met 

                                                           
36

 L. RUTKOW en J.T. LOZMAN, “Suffer the Children? A Call for United States Ratification of the United Nations 

Convention on the Rights of the Child”, Harv. Hum. Rts. J. 2006, vol.19, (161) 170-172. 
37

 L. BLANCHFIELD, CRS Report for Congress. The United Nations Convention on the Rights of the Child: 

Background and Policy Issues, 2 december 2009, http://assets.opencrs.com/rpts/R40484_20091202.pdf,  6. 
38

 L. BLANCHFIELD, CRS Report for Congress. The United Nations Convention on the Rights of the Child: 

Background and Policy Issues, 2 december 2009, http://assets.opencrs.com/rpts/R40484_20091202.pdf, 6. 
39

 E. VERHELLEN, Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Achtergronden, Motieven, Strategieën, Hoofdlijnen, 

Leuven, Garant, 1993, 100. 
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betrekking tot de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie) daarentegen 

werden onder President George W. Bush op 23 december 2002 geratificeerd.  

President Obama heeft bevestigd dat de VS de doelstellingen van het Verdrag ondersteunen.
40

  

Bovendien verklaarde hij al tijdens de presidentscampagne dat hij de intentie had het Verdrag te 

laten onderwerpen aan een onderzoek met het oog op verzending naar de Senaat. Zo verklaarde 

hij bijvoorbeeld “It is embarrassing to find ourselves [the United States] in the company of 

Somalia, a lawless land. I will review this [treaty] and other treaties to ensure that the United 

States resumes its global leadership in human rights.”
41

  

Ook Susan Rice, permanent vertegenwoordiger van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties, 

bevestigde in januari 2009 dat het Verdrag verder besproken zou worden.
42

 

Ondanks deze veelbelovende verklaringen werd het Verdrag ook onder President Obama nog niet 

naar de Senaat gestuurd. 

In de rechtsleer vindt men verschillende verklaringen terug voor de niet-ratificatie van het 

Verdrag inzake de Rechten van het Kind door de Verenigde Staten. Anderzijds is er ook 

rechtsleer die pleit voor ratificatie van het Verdrag. Hier worden enkel een aantal argumenten die 

relevant zijn in het kader van de artikels 13 en 37a IVRK besproken.   

 

 

 

 

 

                                                           
40
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 1.3.2 Argumenten contra ratificatie 

 

a) De onbekwaamheid van kinderen 

Een eerste argument houdt in dat de realiteit, namelijk dat kinderen onvolwassen zijn en 

beschermd moeten worden tegen de gevolgen van deze onvolwassenheid, genegeerd wordt door 

het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Het Verdrag zou te veel autonomie geven aan 

kinderen terwijl zij deze rechten niet volledig begrijpen en dus ook niet ten volle kunnen 

uitoefenen.
43

  

Er zou hierbij te weinig ruimte zijn voor begeleiding door ouders en de rechten en 

verantwoordelijkheden van ouders zouden ondermijnd worden. De autonomierechten opgenomen 

in de artikels 13 tot en met 17 IVRK zouden enkel aanvaardbaar zijn voor volwassenen maar 

voor kinderen beperkt moeten worden met het oog op hun bescherming. Zo vreest men 

bijvoorbeeld dat artikel 13, met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting, zo geïnterpreteerd 

zou worden dat kinderen altijd mogen zeggen wat ze willen, ongeacht ouderlijk gezag.
44

  

Ook een aantal organisaties hebben hun bezorgdheid geuit met betrekking tot artikel 13 IVRK.
45

 

Zo verklaarde de „National Association for Home Education‟ bijvoorbeeld dat “parents would be 

subject to prosecution for any attempt to prevent their children from interaction with 

pornography, rock music, or television. Little children are vested with a „freedom of expression‟ 

that is virtually absolute. No allowance is made for parental guidance”. De vereniging 

„Concerned Women for America‟ verklaarde dan weer dat artikel 13 “grants irresponsible 

freedom of expression to children and destroys the rights of parents to guide the intellectual, 

spiritual, and moral development of their children”. 
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Voorstanders van artikel 13 IVRK wijzen er echter op dat dit artikel niet tot doel heeft ouderlijk 

gezag te ondermijnen. Het doel is kinderen te beschermen tegen inmenging van Staten waarbij de 

meningsuiting van kinderen beperkt wordt.
46

  

Dit onbekwaamheids-argument komt ook terug in de voorstellen en verklaringen die de 

Verenigde Staten deden in het kader van de ontwikkeling van artikel 13 IVRK.
47

 Ook daar wordt 

gewezen op de rechten van ouders en wettelijke voogden en stelde men dat er een evenwicht 

moest worden gevonden tussen de rechten van kinderen en de rechten van de familie. Bovendien 

wordt er in het tweede voorstel verwezen naar de bekwaamheid van het Kind.  

b) Artikel 37a IVRK 

Ook het feit dat het Verdrag in artikel 37a de doodstraf verbiedt wanneer het gaat om feiten 

gepleegd door een kind, wordt in de oudere rechtsleer aangehaald als argument tegen ratificatie.
48

 

Dit argument is, sinds het arrest Roper v. Simmons
49

, niet meer actueel. Het Supreme Court 

oordeelde in dit arrest immers dat de doodstraf opgelegd voor feiten gepleegd onder de 18 jaar in 

strijd is met het Achtste Amendement.  

Artikel 37a van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind kan echter nog steeds 

voor problemen zorgen in het kader van de ratificatie, meer bepaald met betrekking tot het 

verbod op het opleggen van levenslange gevangenisstraffen zonder de mogelijkheid van 

vervroegde invrijheidsstelling voor strafbare feiten gepleegd door personen onder de 18 jaar.
50
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c) Het effect van ratificatie 

Een laatste, veel gebruikt argument heeft betrekking op het effect van ratificatie. Er wordt op 

gewezen dat ratificatie geen radicale invloed zou hebben op het Amerikaanse recht.
51

 Het 

Amerikaanse recht zou immers al grotendeels in overeenstemming zijn met het Verdrag.  

Verder zal onderzocht worden of dit effectief het geval is met betrekking tot de artikels 13 en 37a 

IVRK.
52

 

Men vraagt zich ook af of het Verdrag inzake de Rechten van het Kind wel een doeltreffend 

mechanisme is om te komen tot de bescherming van kinderen.
53

 Zo is het Verdrag enkel niet 

geratificeerd door de Verenigde Staten en Somalië terwijl in Staten die wel overgingen tot 

ratificatie kinderrechten nog steeds geschonden worden. Bovendien zouden de vele 

voorbehouden en verklaringen die bij het Verdrag worden afgelegd, de inhoud en efficiëntie 

ervan kunnen ondermijnen.
54

 

1.3.3 Argumenten pro ratificatie  

 

Er zijn ook voorstanders van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.
55

 Naast het 

weerleggen van de argumenten tegen ratificatie
56

, halen zij ook een aantal eigen argumenten aan.  

Zij stellen, onder andere, dat het Verdrag een raamwerk kan bieden waaraan het beleid van de 

Verenigde Staten getoetst kan worden.  

Daarnaast zouden de VS, na ratificatie, de rapporteringsverplichting van artikel 44 IVRK moeten 

naleven. Hierdoor zou er meer aandacht worden besteed aan kinderrechten en zou men meer 

geneigd zijn het Verdrag te respecteren en te implementeren.  
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Verder zouden de Verenigde Staten vertegenwoordigd kunnen worden in het Comité voor de 

Rechten van het Kind dat toezicht houdt op het Verdrag en een meer belangrijke rol kunnen 

spelen op internationaal niveau.  

Bovendien kan, aan de hand van rapporten van UNICEF en Human Rights Watch, vastgesteld 

worden dat in Staten die het Verdrag geratificeerd hebben, er een effectieve vooruitgang 

vastgesteld kan worden.
57
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Hoofdstuk 2. De rol van het Supreme Court in de Verenigde 

Staten 
 

De rechtspraak van het Supreme Court van de Verenigde Staten speelt een belangrijke rol in het 

kader van de bescherming van fundamentele rechten en vrijheden. Het Supreme Court is immers 

het hoogste gerechtshof van de Verenigde Staten en heeft bevoegdheden in het kader van de 

interpretatie en de toepassing van de Grondwet en de Amendementen. Bovendien geldt in de 

Verenigde Staten de precedentwerking. Een gerechtelijke beslissing is bindend ten aanzien van 

lagere rechtbanken tenzij de beslissing beperkt of “overruled” wordt door een latere beslissing. 

Deze principes hebben tot gevolg dat door het Supreme Court de inhoud van fundamentele 

rechten en vrijheden wordt gepreciseerd.
58

 

Het Hooggerechtshof is momenteel samengesteld uit één voorzitter, de “Chief Justice”,  en 8 

rechters. Het is de president van de Verenigde Staten die de rechters benoemt. Deze benoemingen 

moeten ook door de Senaat worden goedgekeurd.  

De benoeming van de rechters en hun politieke strekking hebben een belangrijke invloed op de 

uitspraken van het Hof. Het Hof zal immers ook uitspraken doen die politiek geladen zijn, zoals 

met betrekking tot de grondwettelijkheid van de doodstraf.  

De bevoegdheden van het Supreme Court zijn vastgelegd in artikel 3, afdeling 2 van de 

Grondwet.  

Belangrijk is dat de bevoegdheid van het Hof wordt beperkt tot casussen (“cases”) en geschillen 

(“controversies”) zodat het Hof alleen uitspraak kan doen over specifieke zaken en geen 

algemene adviezen kan geven of loutere abstracte rechtsvragen kan beantwoorden.
59

 

In het kader van dit onderzoek is het voornamelijk van belang dat het Hooggerechtshof de 

bevoegdheid heeft Grondwettelijke bepalingen te interpreteren en toe te passen.
60

 De evoluties in 

de maatschappelijke context kunnen aanleiding geven tot wisselende interpretaties van de 

Grondwet door het Hof. 
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Het Supreme Court heeft zijn bevoegdheid in dit kader zelf uitgebreid. In 1803 heeft het Supreme 

Court immers, in de zaak Marbury v. Madison
61

, zich de bevoegdheid van “judicial review” 

(gerechtelijke herziening) toegeëigend. Dit houdt in dat het Hof meende dat zij de Grondwet 

bindend kan interpreteren, kan beslissen of een federale handeling of een handeling van een Staat 

in overeenstemming is met de Grondwet en, indien dit niet het geval is, de betrokken handeling 

ongrondwettig en onafdwingbaar kan verklaren.
62

 Het gaat om een bevoegdheid die niet 

uitdrukkelijk is opgenomen in de Grondwet. In de zaak Marbury v. Madison meende het Hof dat 

uit de verplichting om de Grondwet te handhaven de verantwoordelijkheid voortvloeit om 

ongrondwettelijke wetgeving ongedaan te maken. Deze bevoegdheid van gerechtelijke herziening 

geeft aan het Hof een grote verantwoordelijkheid inzake de bescherming van rechten van burgers.  

Het Supreme Court heeft een discretionaire bevoegdheid om te beslissen of zij een bepaalde zaak 

al dan niet zal behandelen. Men spreekt van “certiorari jusdiction”.
63

 Dit houdt in dat men het 

Hof enkel kan verzoeken uitspraak te doen in een bepaalde zaak door middel van een “petition 

for a writ of certiorari”. Wanneer er geen ondersteuning is door minimum 4 rechters, zal het Hof 

weigeren uitspraak te doen.  

Het zijn niet alleen de partijen die kunnen pleiten in een zaak die voor het Hof gebracht wordt.
64

 

Zo kunnen bijvoorbeeld belangengroepen of vertegenwoordigers van Staten, mits toestemming 

van het Hof of de partijen, een zogenaamde „amicus curiae brief‟ indienen. Hierin zullen zij 

pleiten voor een bepaalde oplossing in de zaak.  

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Daarnaast kunnen, door één of meerdere 

rechters, ook concurring of dissenting opinions worden toegevoegd. Een concurring opinion 

houdt in dat een rechter het eens is met de genomen beslissing maar dat hij tot die beslissing 

komt op basis van andere argumenten. Een dissenting opinion houdt in dat men het niet eens is 
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met de beslissing genomen door de meerderheid. Ook deze opinions zijn van belang omdat zij 

een invloed kunnen uitoefenen op latere beslissingen. 
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Hoofdstuk 3. De vrijheid van meningsuiting 

 

De vrijheid van meningsuiting is één van de burgerlijke rechten opgenomen in verschillende 

internationale en regionale verdragen en verklaringen. Het gaat om een recht dat traditioneel niet 

geassocieerd wordt met kinderen.
65

 Toch worden kinderen niet expliciet uitgesloten in de 

algemene mensenrechtenverdragen. Het Mensenrechtencomité heeft bovendien in een general 

comment uitdrukkelijk bepaald dat kinderen genieten van de bescherming van alle burgerlijke 

rechten opgenomen in het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten 

(BUPO-Verdrag).
66

 Ook de vrijheid van meningsuiting van kinderen moet onder het BUPO-

Verdrag dus geëerbiedigd worden. Daarnaast is dit recht expliciet opgenomen in het Verdrag 

inzake de Rechten van het Kind.  

Het is van groot belang dat, door de opname van dit recht in het IVRK, er geen discussie meer 

kan bestaan over de toepassing van de vrijheid van meningsuiting ten aanzien van minderjarigen. 

De vrijheid van meningsuiting speelt immers een belangrijke rol in het kader van de ontwikkeling 

van een individu. Bovendien is het een essentieel recht in een democratische maatschappij. De 

vrije meningsuiting biedt de mogelijkheid deel te nemen aan het maatschappelijk leven en is 

noodzakelijk om ook andere mensenrechten te realiseren.  

Een absoluut recht van vrije meningsuiting is echter niet houdbaar. Een meningsuiting kan 

immers kwetsend zijn voor anderen en gevaarlijk zijn. Een goed evenwicht tussen het recht en 

eventuele beperkingen is bijgevolg noodzakelijk.  

Zeker in het kader van de school moet er een afweging gemaakt worden tussen onder andere de 

vrijheid van meningsuiting, de rechten van andere studenten en de orde op school.  

Ook in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind vindt men, net als in de andere 

mensenrechtenverdragen, dit idee terug. Het recht van vrije meningsuiting is immers nergens 

geformuleerd als een absoluut recht. 
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Om na te gaan of de rechtspraak van het Amerikaanse Supreme Court in overeenstemming is met 

het Verdrag inzake de Rechten van het Kind is het noodzakelijk eerst vast te stellen in welke 

mate de vrijheid van meningsuiting beschermd wordt onder het IVRK en hoe dit recht in de 

Verenigde Staten beschermd wordt.  

 

 3.1 Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

 

In het Verdrag inzake de Rechten van het Kind wordt de vrijheid van meningsuiting beschermd 

door artikel 13. Dit artikel bepaalt: 

“1. Het kind heeft het recht op vrijheid van meningsuiting; dit recht omvat mede de vrijheid 

inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, 

ongeacht nationale grenzen, hetzij mondeling, hetzij in geschreven of gedrukte vorm, in de vorm 

van kunst, of met behulp van enig ander middel van zijn keuze.  

2. De uitoefening van dit recht kan uitsluitend worden onderworpen aan de beperkingen waarin 

de wet voorziet en die nodig zijn: a) voor de eerbiediging van de rechten of de goede naam van 

anderen; of b) ter bescherming van de nationale veiligheid of van de openbare orde, de 

volksgezondheid of de goede zeden”
67

.  

Het recht op vrije meningsuiting omvat zowel een actief als een passief element.
68

 Enerzijds heeft 

het kind het recht om zich te informeren, zelf op zoek te gaan naar informatie en zijn visie mee te 

delen. Anderzijds omvat artikel 13 IVRK het recht om passief informatie te ontvangen en dus 

geïnformeerd te worden over belangrijke zaken door bijvoorbeeld de media. 

Het Comité voor de Rechten van het Kind omschrijft het recht op vrije meningsuiting in zijn 

General Comment no.12 als “Freedom of expression relates to the right to hold and express 

opinions, and to seek and receive information through any media. It asserts the right of the child 

not to be restricted by the State party in the opinions she or he holds or expresses. As such, the 

obligation it imposes on State parties is to refrain from interference in the expression of those 
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views, or in access to information, while protecting the right of access to means of 

communication and public dialogue”
69

. 

Artikel 13 IVRK is op bijna dezelfde wijze verwoord als artikel 19, 2
de

 en 3
de

 lid van het 

Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten van de Verenigde Naties van 

16 december 1966
70

. 

Het 1
e
 lid van artikel 19 van dit Verdrag, dat het recht waarborgt om zonder inmenging een 

mening te koesteren, is echter niet opgenomen in artikel 13 IVRK. Bij de bespreking in de 

werkgroep heeft Finland wel opgeworpen dat ook dit recht opgenomen zou moeten worden in het 

latere artikel 13 IVRK.
71

 Waarom dit recht uiteindelijk niet is opgenomen, kan niet afgeleid 

worden uit de voorbereidende werkzaamheden.  

Sharon Detrick verklaart dat het mogelijk is dat de opstellers van het Verdrag meenden dat het 

recht een mening te hebben al voldoende beschermd was via de artikels 12 (inzake het recht van 

het kind een mening te vormen en te uiten in alle aangelegenheden die op hem betrekking 

hebben) en 14 (met betrekking tot, onder andere, de vrijheid van gedachte).
72

  

Herdís Thorgeirsdóttir zoekt de oorzaak elders.
73

 Zij meent dat het mogelijk is dat het toekennen 

van een absoluut recht een mening te koesteren aan kinderen door Moslimlanden en 

Communistische Staten gezien werd als een bedreiging en bijgevolg niet expliciet werd 

opgenomen in het Verdrag. Jongeren zouden hierdoor immers doordrongen kunnen worden van 

ideeën die ingaan tegen de Islam of het Communisme.  
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Een ander verschil tussen beide artikels is dat in artikel 13 IVRK, in tegenstelling tot artikel 19 

BUPO-Verdrag, niet is opgenomen dat aan de uitoefening van dit recht “bijzondere plichten en 

verantwoordelijkheden verbonden zijn”
74

.  

In de rechtsleer wordt aangenomen dat men voor de interpretatie van artikel 13 IVRK kan 

verwijzen naar de rechtspraak en rechtsleer inzake artikel 19 van het Internationaal Verdrag 

inzake Burgerrechten en Politieke Rechten.
75

 Dit geldt onder meer inzake de beperkingen 

verbonden aan het recht op vrije meningsuiting.  

Het recht op vrije meningsuiting is immers ook in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

geen absoluut recht.  

Het 2
de

 lid van artikel 13 IVRK bevat een beperkingsclausule zodat een beperking van de 

uitoefening van dit recht door de Staat toegelaten is. Er moet dan aan drie strikte voorwaarden 

cumulatief voldaan zijn. Het gaat om dezelfde voorwaarden die in de algemene 

mensenrechtenverdragen worden gesteld aan beperkingen van dit recht.  

Belangrijk is dat beperkingen uitzonderingen zijn en dus, in overeenstemming met het algemene 

internationaal recht, strikt geïnterpreteerd moeten worden.
76

 Beperkingen mogen niet zo 

geïnterpreteerd worden dat het recht uitgehold wordt. 

- Eerste voorwaarde: voorzien bij wet 

Het is ten eerste vereist dat beperkingen bij wet voorzien zijn. Dit houdt in dat ze opgenomen 

moeten zijn in formele wetgeving (en dus in een algemeen geformuleerde, abstracte, door een 

verkozen orgaan goedgekeurde norm) of, in het kader van een systeem van common law, in case 

law.
77

  

Bovendien moet deze norm voldoende nauwkeurig de toegelaten inmenging vaststellen. Met deze 

vereiste wil men willekeurige beperkingen vermijden. 
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- Tweede voorwaarde: het nastreven van bepaalde doelstellingen 

Vervolgens moet met de beperking van de vrijheid van meningsuiting één van de vier opgesomde 

doelstellingen worden nagestreefd.  

De eerste doelstelling is de eerbiediging van de rechten of de goede naam van anderen. Er wordt 

hierbij een ruime discretionaire bevoegdheid toegekend aan Staten.
78

 “Rechten van anderen” 

heeft immers zowel betrekking op fundamentele rechten opgenomen in alle verdragen als in 

wetgeving.
79

 Bovendien zal in veel gevallen de meningsuiting van één persoon een invloed 

uitoefenen op een andere persoon.  

De tweede verantwoording die kan worden ingeroepen ter beperking van de vrijheid van 

meningsuiting is de bescherming van de nationale veiligheid. Dit wordt eng geïnterpreteerd. Het 

moet het belang van de hele Staat zijn dat in gevaar is, niet louter het belang van de regering of 

een machtige groep.
80

 Er moet immers sprake zijn van een ernstige politieke of militaire dreiging 

ten aanzien van de Staat.
81

 Het is hierbij noodzakelijk dat de politieke onafhankelijkheid of de 

territoriale integriteit van de Staat bedreigd wordt.
82

  

Een volgende rechtvaardiging voor beperkingen is de openbare orde. Manfred Nowak meent dat 

men hieronder alle fundamentele en universeel aanvaarde principes kan brengen die aan de 

grondslag liggen van een democratische maatschappij.
83

 Hij wijst er ook op dat in dit kader de 

voorwaarde van noodzakelijkheid zeer strikt geïnterpreteerd moet worden om te vermijden dat 
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het inroepen van de openbare orde zou leiden tot het uithollen van de vrijheid van 

meningsuiting.
84

  

De laatste doelstellingen die kunnen worden ingeroepen om een inmenging in de vrijheid van 

meningsuiting te rechtvaardigen zijn de volksgezondheid en de goede zeden.  

De bescherming van de volksgezondheid heeft bijvoorbeeld betrekking op het beperken van 

reclame voor alcohol en tabak.  

Wat de goede zeden betreft, heeft het Mensenrechtencomité erop gewezen dat deze verschillen 

van land tot land en dat er dan ook een zekere discretionaire bevoegdheid moet worden 

toegekend aan de Staten om vast te stellen of er sprake is van goede zeden.
85

 Alexander Charles 

Kiss stelt dat het gaat om een aantal principes, die door de meerderheid van de burgers aanvaard 

worden als richtlijnen voor hun gedrag.
86

 

Het loutere feit dat de mening geuit wordt door een kind is dus niet voldoende om een beperking 

van de vrije meningsuiting te verantwoorden.
87

  

- Derde voorwaarde: de noodzakelijkheid 

De derde voorwaarde waaraan moet zijn voldaan om een beperking van de vrijheid van 

meningsuiting te rechtvaardigen, is de vereiste dat de beperking noodzakelijk moet zijn om de 

nagestreefde doelstelling te bereiken. Dit betekent dat de beperking proportioneel moet zijn ten 

aanzien van het nagestreefde doel. Een beperking is enkel toegelaten wanneer zij essentieel, 

onvermijdbaar is.
88

  

Het Mensenrechtencomité heeft deze vereiste van proportionaliteit omschreven in zijn general 

comment nr. 27 als “restrictive measures must conform to the principle of proportionality; they 

must be appropriate to achieve their protective function; they must be the least intrusive 
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instrument amongst those which might achieve their protective function; they must be 

proportionate to the interest to be protected. The principle of proportionality has to be respected 

not only in the law that frames the restrictions but also by the administrative and judicial 

authorities in applying the law”
89

.  

De Staat zal in dit kader dan ook het bewijs moeten leveren van de rechtstreekse en onmiddellijke 

band tussen de meningsuiting en de ingeroepen rechtvaardiging van de beperking.
90

 

Er moet hierbij wel gewezen worden op het feit dat de Verenigde Staten een aantal verklaringen 

en voorbehouden hebben geformuleerd op het ogenblik van ratificatie van het Internationaal 

Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten die betrekking hebben op de vrijheid van 

meningsuiting en die ook kunnen gelden inzake de vrije meningsuiting van kinderen.
91

  

Zo werd verklaard: “That article 20 does not authorize or require legislation or other action by the 

United States that would restrict the right of free speech and association protected by the 

Constitution and laws of the United States.” Dit voorbehoud houdt in dat artikel 20 van het 

Verdrag niet van toepassing zal zijn in de Verenigde Staten. Artikel 20 heeft betrekking op een 

specifieke meningsuiting, namelijk oorlogspropaganda en het propageren van op nationaliteit, ras 

of godsdienst gebaseerde haatgevoelens die aanzetten tot discriminatie, vijandigheid en geweld. 

Deze vormen van meningsuiting worden expliciet verboden door het BUPO-Verdrag. In de 

Verenigde Staten wordt echter ook deze meningsuiting beschermd. Men stelt immers dat een 

meningsuiting in principe niet beperkt kan worden op basis van de inhoud ervan.
92

 Met dit 

voorbehoud behoudt de VS dan ook zijn nationale wetgeving in plaats van zich te schikken naar 

de internationale standaard.
93
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Verder verklaarde de Verenigde Staten: “That it is the view of the United States that States Party 

to the Covenant should wherever possible refrain from imposing any restrictions or limitations on 

the exercise of the rights recognized and protected by the Covenant, even when such restrictions 

and limitations are permissible under the terms of the Covenant. For the United States, article 5, 

paragraph 2, which provides that fundamental human rights existing in any State Party may not 

be diminished on the pretext that the Covenant recognizes them to a lesser extent, has particular 

relevance to article 19, paragraph 3 which would permit certain restrictions on the freedom of 

expression. The United States declares that it will continue to adhere to the requirements and 

constraints of its Constitution in respect to all such restrictions and limitations.” Ook deze 

verklaring wijst op een zeer brede bescherming van de vrijheid van meningsuiting in de VS. Ze 

werd aangenomen omdat verschillende beperkingen die toegelaten zijn onder het BUPO-Verdrag, 

niet toegelaten zouden zijn onder de Grondwet van de Verenigde Staten.
94

  

Hoe deze visies precies toegepast worden ten aanzien van minderjarigen op school, zal verder 

onderzocht worden.  

 

3.2 De Verenigde Staten 

3.2.1 Eerste Amendement 

In de Verenigde Staten wordt de vrijheid van meningsuiting beschermd door het Eerste 

Amendement
95

 bij de Grondwet. Het Eerste Amendement maakt deel uit van tien 

Amendementen, de zogenaamde „Bill of Rights‟, die in 1791 geratificeerd werden en bij de 

Grondwet werden gevoegd. Het gaat om een reeks rechten en vrijheden om burgers te 

beschermen tegen misbruiken door de overheid. 

Het Eerste Amendement bepaalt: “Congress shall make no law respecting an establishment of 

religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the 

press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition to the government for a 
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redress of grievances”
96

. Er wordt in dit Amendement enkel verwezen naar “Congress” zodat 

burgers hierdoor enkel beschermd worden ten aanzien van de federale overheid. Door het 

aannemen van het Veertiende Amendement in 1868, werden de rechten opgenomen in het Eerste 

Amendement echter ook afdwingbaar ten aanzien van de Staten.
97

 

Een strikte interpretatie van dit Amendement leidt tot een absoluut verbod op beperkingen van de 

vrije meningsuiting. Hoewel het Supreme Court dit recht nog steeds in verregaande mate 

beschermt, zijn er toch beperkingen toegelaten en is men overgegaan toch een regulering van de 

meningsuiting. Men was er zich immers al gauw van bewust dat door een onbeperkte vrijheid van 

meningsuiting essentiële belangen bedreigd kunnen worden.
98

 Het regelen of verbieden van de 

vrije meningsuiting kan noodzakelijk zijn ter bescherming van (de vrije meningsuiting van) 

anderen. Zo bepaalde het Hooggerechtshof bijvoorbeeld in 1976 dat interpretatie van dit 

Amendement noodzakelijk is en dat beperkingen mogelijk moeten zijn in geval van “appropriate 

reasons”.
99

   

 

3.2.2 De rechtspraak van het Supreme Court  

De bespreking van de rechtspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof met betrekking tot de 

vrijheid van meningsuiting van minderjarigen, zal beperkt worden tot de beslissingen inzake de 

uitoefening en eventuele beperking van dit recht in de schoolomgeving.  

 

3.2.2.1 West Virginia State Board of Education et al. v.  Barnette et al. 

Een eerste arrest waarin, onder andere, een aantal belangrijke standpunten werden ingenomen 

met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting op school is het arrest West Virginia State 
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Board of Education v. Barnette
100

. Dit arrest werd door het Supreme Court uitgesproken op 14 

juni 1943 met een meerderheid van 6 tegen 3. 

a) De feiten en procedure 

Op 9 januari 1942 vaardigde het schoolbestuur van West Virginia een reglement uit dat aan alle 

leerkrachten en leerlingen de verplichting oplegde de vlag van de Verenigde Staten te groeten.
101

 

Dit zou voortaan deel uitmaken van het normale activiteitenprogramma op een openbare school. 

Een weigering kon verregaande gevolgen hebben zoals een schorsing op school, een vervolging 

van de minderjarige en/of zijn ouders en een veroordeling tot een boete of zelfs een 

gevangenisstraf van maximum 30 dagen.
102

  

De verdediging in deze zaak, Barnette, diende een verzoek in bij het United States District Court 

om te bekomen dat deze regelgeving voortaan niet meer afdwingbaar zou zijn ten aanzien van 

Getuigen van Jehova. Men meende dat deze regeling in strijd was met het Eerste en het 

Veertiende Amendement, namelijk met het recht op vrije meningsuiting, de vrijheid van religie 

en het recht op een eerlijk proces en een gelijke bescherming. Leerlingen werden immers, in 

strijd met hun religieuze overtuiging, verplicht de vlag te groeten. Het District Court oordeelde in 

het voordeel van Barnette.
103

  

Het schoolbestuur van West Virginia bracht de zaak vervolgens voor het Supreme Court.  

b) Het arrest van het Supreme Court 

- De meerderheidsvisie 

De mening van het Hof werd geleverd door rechter Jackson.
104

 

Het Hof bepaalt dat het groeten van de vlag beschouwd kan worden als een vorm van 

meningsuiting.
105

 Uit het gebruik van een symbool kunnen politieke of religieuze ideeën afgeleid 
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worden. De vlag wordt hier door de Staat gebruikt als symbool voor steun aan de overheid, zodat 

door het groeten van de vlag bepaalde politieke ideeën worden geuit.
106

  

Het Supreme Court wijst erop dat er in casu sprake is van een conflict tussen de rechten van een 

individu en een gezagsorgaan.
107

 Er wordt vastgesteld dat, door het weigeren van het groeten van 

de vlag, er noch een inbreuk is ten aanzien van rechten van anderen, noch een verstoring van de 

orde. 

Voor het eerst wijst het Hof op het belang van de vrijheid van meningsuiting in de 

schoolomgeving en bepaalt “That they are educating the young for citizenship is reason for 

scrupulous protection of Constitutional freedoms of the individual, if we are not to strangle the 

free mind at its source and teach youth to discount important principles of our government as 

mere platitudes”
108

. Het Hof wijst er hier op dat het schoolbestuur de rechten en vrijheden 

opgenomen in de Grondwet moet eerbiedigen, gezien de rol die de school speelt in het kader van 

het voorbereiden van jongeren op een volwaardige deelname aan de democratische samenleving 

en het aanleren van de waarden van de Grondwet.
109

  

Met de woorden “If there is any fixed star in our constitutional constellation, it is that no official, 

high or petty, can prescribe what shall be orthodox in politics, nationalism, religion, or other 

matters of opinion or force citizens to confess by word or act their faith therein. If there are any 

circumstances which permit an exception, they do not now occur to us”
110

 benadrukt het Supreme 

Court dat aan het schoolbestuur geen absolute macht kan worden toegekend. Een regeling van de 

vrijheid van meningsuiting mag niet worden uitgevaardigd louter op basis van wat het bestuur 

juist of fout vindt.
111

 

Het Hooggerechtshof bepaalt dan ook dat een meningsuiting enkel gecensureerd of beperkt kan 

worden wanneer deze meningsuiting een duidelijk en actueel gevaar met zich brengt dat de Staat 
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mag voorkomen en bestraffen.
112

 Enkel het voorkomen van een ernstig en onmiddellijk gevaar 

ten aanzien van belangen die een Staat wettelijk mag beschermen, kan een beperking van de vrije 

meningsuiting rechtvaardigen.
113

 

Het Supreme Court besluit tenslotte dat het verplicht groeten van de vlag in strijd is met het 

Eerste Amendement door te bepalen dat “We think the action of the local authorities in 

compelling the flag salute and pledge transcends constitutional limitations on their power and 

invades the sphere of intellect and spirit which it is the purpose of the First Amendment to our 

Constitution to reserve from all official control”.
114

 Met dit arrest wordt de vaststaande 

rechtspraak
115

 van het Hooggerechtshof die bepaalt dat studenten op een openbare school wel 

gedwongen kunnen worden de Amerikaanse vlag te groeten terzijde geschoven en wordt de 

beslissing van het District Court bevestigd.  

Twee rechters, rechters Roberts en Reed, zijn het niet eens met de uitspraak van het Hof.
116

 Zij 

menen dat de vaststaande rechtspraak gevolgd had moeten worden. 

Daarnaast werden er nog twee concurring opinions en een dissenting opinion bij het arrest 

gevoegd.  

- Concurring opinions 

Rechters Black en Douglas leveren een concurring opinion
117

 omdat zij oorspronkelijk achter de 

vaststaande rechtspraak van het Hof stonden. Met deze opinion willen zij aangeven waarom zij 

nu hun standpunt gewijzigd hebben. Ook zij wijzen erop dat het weigeren van het groeten van de 

vlag geen ernstig gevaar met zich brengt voor de Staat en dus geen beperking in het kader van het 

Eerste Amendement kan rechtvaardigen.
118

 Het verplicht groeten van de vlag zou, wanneer het 
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wordt toegepast zoals bepaald in het reglement van het schoolbestuur van West Virginia, zelfs 

een vorm van verdoken religieuze vervolging uitmaken.
119

 

Ook rechter Murphy leverde een concurring opinion.
120

 Zijn opinion bevat geen relevante 

standpunten in het kader van dit onderzoek.  

- Dissenting opinion 

De dissenting opinion
121

 werd geleverd door rechter Frankfurter. Hij wijst erop dat een rechter 

zijn eigen mening niet mag laten meespelen wanneer hij een beslissing neemt en louter moet 

nagaan of een wetgever een bepaalde wet redelijkerwijze kon uitvaardigen.
122

 Hij meent dat met 

de betrokken regelgeving een legitiem doel werd nagestreefd, namelijk het promoten van goed 

burgerschap.
123

  

Bovendien meent hij dat de toets die door het Hof wordt gebruikt, namelijk een toetsing aan een 

duidelijk en onmiddellijk gevaar ten aanzien van de Staat, niet juist is.
124

 Deze toets was in 

eerdere arresten in het kader van het Eerste Amendement ontwikkeld door het Hof. Daar werd de 

toets echter gebruikt in het kader van dienstweigering in het leger en de marine in tijden van 

oorlog. Rechter Frankfurter meent dan ook dat uit deze rechtspraak geen algemene regel mag 

worden afgeleid.  

c) Het arrest in het licht van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

Het arrest West Virginia State Board of Education v. Barnette is van groot belang omdat hier 

voor het eerst erkend wordt dat ook kinderen op een openbare school beschermd worden door het 

Eerste Amendement. Ook zij hebben dus een recht op vrije meningsuiting, zoals erkend door 

artikel 13 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. 

Bovendien vinden we in dit arrest verwijzingen terug naar een aantal elementen die ook in het 

kader van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van belang zijn.  
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In het arrest Barnette worden voorwaarden gesteld aan eventuele beperkingen van de vrijheid van 

meningsuiting.  

Er is bepaald dat “It is now a commonplace that censorship or suppression of expression of 

opinion is tolerated by our Constitution only when the expression presents a clear and present 

danger of action of a kind the State is empowered to prevent and punish”
125

.  

Er is vereist dat met de beperking van de vrije meningsuiting een bepaald doel wordt nagestreefd, 

namelijk het voorkomen van een duidelijk en actueel gevaar dat de Staat mag voorkomen en 

bestraffen.  

In het arrest vult het Supreme Court deze voorwaarde onder andere in door een afweging te 

maken tussen enerzijds de vrijheid van meningsuiting en anderzijds andere belangen en rechten 

van derden. Zo stelt het Hof vast dat er geen sprake is van een inmenging in de rechten van 

anderen of een verstoring van de orde wanneer studenten weigeren de vlag te groeten.
126

  

Ook onder de regelgeving van het Verdrag is één van de voorwaarden waaraan beperkingen van 

de vrije meningsuiting moeten voldoen het nastreven van welbepaalde doelstellingen. Het 

Supreme Court lijkt deze voorwaarde dus in te vullen op een wijze in overeenstemming met het 

Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Ook daar zijn het beschermen van de rechten van 

anderen en van de openbare orde immers doelstellingen die inmengingen rechtvaardigen.  

De tweede voorwaarde die in het IVRK gesteld wordt is dat een opgelegde beperking 

noodzakelijk moet zijn ter verwezenlijking van het nagestreefde doel. Ook aan deze voorwaarde 

lijkt met deze rechtspraak voldaan te zijn. Er wordt immers bepaald dat enkel een ernstig en 

onmiddellijk gevaar een beperking kan verantwoorden.
127

 Ook onder de rechtspraak van het Hof 

zal er dus sprake moeten zijn van een zekere proportionaliteit.  
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3.2.2.2 John F. Tinker and Mary Beth Tinker, Minors, etc., et al., Petitioners v. 

Des Moines Independent Community School District et al. 

Een tweede beslissing die een mijlpaal is in het kader van de vrijheid van meningsuiting is de 

zaak Tinker v. Des Moines
128

. Deze zaak werd in naam van John F. en Mary Beth Tinker en 

anderen door hun vader ingesteld tegen Des Moines Independent Community School District. De 

zaak werd door het Supreme Court, met een meerderheid van 7 tegen 2, op 24 februari 1969 

beslecht ten voordele van de vrijheid van meningsuiting van scholieren.  

a) De feiten en procedure 

In december 1965 kwam een groep volwassenen en jongeren samen ten huize van Christopher 

Eckhardt, een 16-jarige student, en zijn ouders.
129

 Er werd beslist zwarte armbanden te dragen 

tegen de vijandelijkheden in Vietnam en ten voordele van een wapenstilstand. Ook John F. 

Tinker (15 jaar), zijn 13-jarige zus Mary Beth Tinker en hun ouders besloten mee te doen met 

deze actie.
130

  

John F. Tinker en Christopher Eckhardt gingen naar dezelfde middelbare school in Des Moines 

(Iowa). Mary Beth Tinker ging naar een middenschool eveneens in Des Moines.  

Toen de directeuren van deze scholen hoorden van het plan zwarte armbanden te dragen, namen 

zij op 14 december 1965 een beslissing waarbij het verboden werd armbanden op school te 

dragen.
131

 Wie toch een armband droeg, zou gevraagd worden deze te verwijderen. In geval van 

weigering, zou de betrokken student geschorst worden tot hij wilde terugkeren zonder armband. 

Iedereen was op de hoogte van dit nieuwe beleid. Toch beslisten Mary Beth Tinker en 

Christopher Eckhardt op 16 december 1965 hun armbanden ook op school te dragen. De 

volgende dag deed ook John Tinker zijn armband aan op school. Zij werden allemaal geschorst 

en keerden pas na Nieuwjaar weer naar school terug.  
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De verzoekers dienden, door hun vaders qualitate qua, een klacht in bij het United States District 

Court om de macht van de directeurs om verzoekers te schorsen en hun vrijheid van 

meningsuiting te beperken, beteugeld te zien en met het oog op een schadevergoeding. De vraag 

werd gesteld of de rechten van verzoekers geschonden waren door het feit dat zij geschorst 

werden op een openbare school als gevolg van een beleid waarbij er een absoluut verbod op het 

dragen van zwarte armbanden als protest tegen de Vietnam oorlog gold. De klacht werd 

verworpen.
132

 De rechtbank stelde dat de handelingen van de school grondwettelijk waren. Het 

was een redelijke maatregel om de orde op school te bewaren. In hoger beroep werd deze 

beslissing bevestigd.
133

 

Verzoekers dienden vervolgens een “petition for a writ of certiorari” in bij het Supreme Court. 

Dit werd toegestaan.  

b) Het arrest van het Supreme Court 

- De meerderheidsvisie 

Rechter Fortas leverde de mening van het Hof.
134

 

In het arrest wordt eerst verklaard dat het dragen van een armband een symbolische handeling is 

die beschermd wordt door het Eerste Amendement.
135

 Er wordt bepaald dat het dragen van een 

armband nauw aanleunt bij „zuivere meningsuiting‟ (“pure speech”).
136

 

Een ander belangrijk standpunt dat in deze zaak bevestigd wordt, is dat zowel leerlingen als 

leerkrachten zich ook in de schoolomgeving kunnen beroepen op de rechten opgenomen in het 

Eerste Amendement. Er wordt bepaald dat “It can hardly be argued that either students or 

teachers shed their constitutional rights to freedom of speech or expression at the schoolhouse 

gate”
137

. Ook elders in het arrest wijst het Hof op de bescherming die ook studenten genieten 

onder de Grondwet door te bepalen dat “Students in school as well as out of school are „persons‟ 
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under our Constitution. They are possessed of fundamental rights which the State must 

respect,(…)”
138

. Toch wordt er ook gewezen op de noodzaak van een uitgebreide bevoegdheid 

van Staten en schoolbesturen om bepaald gedrag op school te reguleren.
139

 Er moet een 

evenwicht gevonden worden tussen beide. Wanneer het gaat om de vrijheid van meningsuiting, is 

een Grondwettelijke reden noodzakelijk om dit recht te reguleren.
140

 

Verder wordt er gewezen op het belang van de vrijheid van meningsuiting.
141

 Zeker in de 

schoolomgeving gaat het om een essentieel recht. Studenten mogen niet beperkt worden tot het 

uiten van meningen die algemeen aanvaard worden.
142

 Bovendien bepaalt het Hof dat het gaat om 

een noodzakelijk recht in het licht van de toekomst van het land.
143

 Een klaslokaal kan 

beschouwd worden als een „marketplace of ideas‟. Toekomstige leiders worden hier immers 

gevormd door in contact te komen met uiteenlopende ideeën zodat men niet alleen 

geconfronteerd mag worden met ideeën die geselecteerd werden door bepaalde autoriteiten.  

De bescherming van de vrije meningsuiting wordt bijgevolg door het Supreme Court gezien als 

een essentieel onderdeel van het onderwijzen over de Grondwet in plaats van als een bedreiging 

van de functie van een school.
144

 

De vrijheid van meningsuiting, zoals beschermd door het Eerste Amendement, mag dan ook niet 

alleen op papier bestaan maar moet ook in de praktijk afgedwongen kunnen worden. Het feit dat 

dit Amendement een absoluut verbod op beperkingen van de vrijheid van meningsuiting oplegt, 

moet volgens het Hof zo geïnterpreteerd worden dat een redelijke regulering van de 

meningsuiting toegelaten is in beperkte, zorgvuldig omschreven omstandigheden.
145

  

Er wordt dan ook een specifieke regel opgelegd om beperkingen aan te toetsen. Bij de 

ontwikkeling van deze toetsing steunde het Hof op 2 arresten van het 5
de

 Circuit Court of Appeal, 

namelijk Burnside v. Byars
146

 en Blackwell v. Issaquena County Board of Education
147

. Een 
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beperking van de vrijheid van meningsuiting is alleen toegelaten wanneer de verboden gedraging 

“materially and substantially interfere with the requirements of appropriate discipline in the 

operation of the school”
148

. Er moet dus een materiële en aanzienlijke verstoring zijn van de 

normale orde die op school heerst. Het is onvoldoende dat een regulering ten aanzien van een 

onpopulaire mening wordt opgelegd louter omwille van het ongemakkelijke gevoel dat hieruit 

zou kunnen voortvloeien.
149

 

Het Hof besluit dat aan deze regel in casu niet voldaan is. Er wordt geen bewijs geleverd van een 

verstoring van de werking van de school, noch van een inmenging met de rechten en veiligheid 

van andere studenten.
150

  

Het Hof stelt dat het beleid van de school eerder gebaseerd lijkt op het vermijden van controverse 

met betrekking tot de betrokkenheid van de Verenigde Staten in Vietnam.
151

 Bovendien werden 

alleen de zwarte armbanden verboden op school. Andere symbolische, politieke of controversiële 

tekens mochten nog wel gedragen worden.
152

 Zo waren er studenten die een ijzeren kruis, 

traditioneel een symbool van het nazisme, droegen. Zij werden niet geschorst omdat er enkel een 

verbod op het dragen van armbanden was uitgevaardigd. 

Zowel het beleid van de betrokken scholen als de uitspraken van de 2 lagere rechtbanken werden 

bijgevolg ongrondwettelijk verklaard.
153

  

Bij dit arrest werden 2 concurring opinions en 2 dissenting opinions geleverd. 

- Concurring opinion 

Rechter Stewart stelde in een concurring opinion
154

 dat hij het niet eens is met de mening van het 

Hof dat de rechten van kinderen onder het Eerste Amendement even uitgebreid zijn als die van 
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volwassenen.
155

 Een kind zou niet over de volle bekwaamheid beschikken om vrije keuzes te 

maken, wat wel noodzakelijk is met het oog op bescherming onder het Eerste Amendement.  

Ook rechter White leverde een concurring opinion.
156

 Hij verklaart onder andere dat hij het niet 

eens is met de uitspraak in de zaak Burnside v. Byars, een zaak waarop de beslissing van het 

Supreme Court, onder andere, gesteund wordt. 

- Dissenting opinions 

De belangrijkste dissenting opinion wordt geleverd door rechter Black.
157

 Hij vraagt zich af of de 

school wel het juiste platform is voor studenten en leerkrachten om gebruik te maken van hun 

recht van vrije meningsuiting.
158

 Hij meent dat, hoewel het niet aan de Staat of de federale 

overheid is om de inhoud van de meningsuiting te reguleren of te censureren, niemand onbeperkt 

het recht heeft toespraken te geven of deel te nemen aan demonstraties waar en wanneer men 

wil.
159

 Rechter Black volgt de redenering van de directeurs van de betrokken scholen. Hij leidt uit 

de verklaringen van Mary Beth en John Tinker af dat studenten, als gevolg van de zwarte 

armbanden, inderdaad werden afgeleid van hun lessen en zich bezighielden met discussies met 

betrekking tot de Vietnam oorlog.
160

  

Hoven en rechtbanken zouden louter moeten nagaan of een regulering van de meningsuiting 

redelijk is om te bepalen of deze grondwettelijk is.
161

 

Bovendien meent hij dat kinderen naar school gestuurd worden om te leren, niet om zelf te 

onderwijzen. Het idee van een school zou net zijn dat kinderen onvoldoende ervaring en wijsheid 

hebben om anderen te onderwijzen, zodat een school niet de plaats is om politieke of andere 

ideeën te uiten.
162
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Hij meent dat dit arrest een nieuw tijdperk inluidt waarbij het gezag om studenten te controleren 

en te reguleren wordt overgedragen van de verkozen schoolbestuurders aan het Supreme Court.
163

 

Met dit arrest zouden alle openbare scholen onderworpen worden aan de eisen van studenten.
164

  

Rechter Black sluit zijn dissenting opinion af met de woorden: “I, for one, am not fully persuaded 

that school pupils are wise enough, even with this Court‟s expert help, to run the 23,390 public 

school systems in our 50 States. I wish, therefore, wholly to disclaim any purpose on my part to 

hold that the Federal Constitution compels the teachers, parents and elected school officials to 

surrender control of the American public school system to public school students. I dissent.”
165

.  

Ook rechter Harlan leverde een dissenting opinion.
166

 Hij wijst erop dat bestuurders van scholen 

uitgebreide bevoegdheden moeten hebben om de orde op school te bewaren.
167

 Hij stelt een 

andere regel voor om na te gaan of een verbod op de vrije meningsuiting toegelaten moet zijn of 

niet. Hij meent dat het aan de verzoekers is om aan te tonen dat een genomen maatregel niet het 

gevolg is van gegronde bezorgdheden in het kader van de school maar wel van bijvoorbeeld de 

wil een bepaalde visie te verbieden en een andere, dominante, meningsuiting wel toe te staan.
168

 

Aan deze regel zou in casu niet voldaan zijn.  

c) Het arrest in het licht van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

Met deze beslissing bevestigt het Supreme Court dat het veel belang hecht aan de rechten van 

scholieren en dat eventuele beperkingen aan strikte voorwaarden moeten voldoen. Het Hof meent 

dat het recht van vrije meningsuiting zoals beschermd door het Eerste Amendement, zo 

geïnterpreteerd moet worden dat een redelijke regulering van de meningsuiting toegelaten is in 

beperkte, zorgvuldig omschreven omstandigheden.
169

 Dit is in overeenstemming met de ideeën 

die aan de basis liggen van artikel 13 IVRK.  
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Het Supreme Court stelt in dit arrest vast dat een beperking van de vrijheid van meningsuiting op 

school alleen toegelaten is wanneer er sprake is van een materiële en aanzienlijke verstoring van 

de normale orde die op school heerst.
170

 

De vraag blijft of deze toetssteen in overeenstemming is met artikel 13 van het Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind.  

In het arrest Tinker v. Des Moines legt het Supreme Court de nadruk op de impact die een 

bepaalde meningsuiting heeft.
171

 Zo wordt er bepaald dat “There is here no evidence whatever of 

petitioner‟s interference, actual or nascent, with the school‟s work or of collision with the rights 

of other students to be secure and to be let alone. Accordingly, this case does not concern speech 

or action that intrudes upon the work of the schools or the rights of other students”
172

. Er wordt 

dus expliciet verwezen naar één van de doelstellingen die in het kader van het IVRK kunnen 

worden ingeroepen ter rechtvaardiging van een beperking van de vrijheid van meningsuiting, 

namelijk de eerbiediging van de rechten van anderen. De beperkingen van de vrije meningsuiting 

die onder dit arrest van het Hooggerechtshof toegelaten zijn in geval van een materiële en 

aanzienlijke verstoring van de orde op school, zouden, afhankelijk van de omstandigheden, onder 

het IVRK gerechtvaardigd kunnen worden ter bescherming van de openbare orde of de goede 

zeden. 

Ook aan de laatste voorwaarde die door het Verdrag wordt opgelegd aan beperkingen van de vrije 

meningsuiting, namelijk dat deze noodzakelijk moet zijn, lijkt voldaan te zijn. Het Hof bepaalt 

immers dat enkel een materiële en aanzienlijke verstoring van de orde op school een beperking 

onder het Eerste Amendement kan rechtvaardigen.
173

 Het Supreme Court bepaalt ook expliciet: 

“Clearly, the prohibition of expression of one particular opinion, at least without evidence that it 

is necessary to avoid material and substantial interference with schoolwork or discipline, is not 

constitutionally permissible”
174

. Er zal dus een proportionaliteitstoets doorstaan moeten worden. 

Een inmenging zal essentieel moeten zijn om gerechtvaardigd te worden. Het schoolbestuur kan 
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dan de noodzakelijke maatregelen nemen om de orde te herstellen. Wanneer aan deze 

voorwaarde niet voldaan is, wordt veel belang gehecht aan de bescherming onder het Eerste 

Amendement en moet de vrijheid van meningsuiting ook op school geëerbiedigd worden.
175

  

Door deze toetssteen worden willekeurige beperkingen van de vrijheid van meningsuiting 

vermeden.
176

 Er moet immers een behoorlijke rechtvaardiging worden geboden wanneer 

beperkingen worden opgelegd. Deze doelstelling wordt ook in het Verdrag inzake de Rechten 

van het Kind nagestreefd met de vereiste dat een beperking bij wet voorzien moet zijn.   

De test die rechter Harlan voorstelt in zijn dissenting opinion
177

 lijkt niet in overeenstemming met 

het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Hij stelt immers voor de bewijslast om te keren en 

het over te laten aan de minderjarige verzoeker om aan te tonen dat een beperking van de vrije 

meningsuiting niet gebeurt om de orde op school te bewaren maar om andere redenen. In het 

kader van het IVRK is het echter aan de Staat om eventuele beperkingen van de vrijheid van 

meningsuiting te rechtvaardigen en te bewijzen dat aan de drie noodzakelijke voorwaarden 

voldaan is. 

Verschillende auteurs wijzen op een aantal positieve aspecten van deze beslissing die ook in het 

kader van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van belang zijn. 

Zo wijst Traci B. Edwards
178

 erop dat
 
studenten op school bewust gemaakt moeten worden van 

democratische normen en waarden. Hiervoor is het noodzakelijk dat zij ook toegang hebben tot 

alternatieve ideeën. Dit idee, dat mee aan de basis ligt van het arrest Tinker v. Des Moines, vindt 

men ook terug in artikel 29 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind met betrekking tot 

de doelstellingen van het onderwijs.  
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Ook Erwin Chemerinsky wijst er op dat het absurd zou zijn wanneer een school enerzijds het 

belang van het Eerste Amendement aanleert aan kinderen en anderzijds de rechten die door dit 

Amendement beschermd worden zelf niet zou respecteren.
179

 

Jamin B. Raskin
180

 legt eveneens de nadruk op het belang van deze beslissing voor de 

Grondwettelijke democratie in de Verenigde Staten. Het Supreme Court bevestigt in het arrest 

Tinker immers dat elke sociale instelling de vrijheid van meningsuiting moet respecteren tenzij 

de uitoefening van dit recht in strijd zou zijn met de doelstellingen van de betrokken instelling. 

Verscheidene auteurs wijzen ook op een aantal voordelen van de test die in het Tinker-arrest 

wordt opgelegd om beperkingen van de vrijheid van meningsuiting aan te toetsen.
181

 Het gaat om 

een duidelijke regel die toelaat rekening te houden met maatschappelijke veranderingen. Of er 

(potentieel) sprake is van een materiële en aanzienlijke verstoring van de orde of van een inbreuk 

ten aanzien van de rechten van anderen kan gemakkelijk getoetst worden door een school en, 

eventueel, door een rechtbank. De toetssteen voorzien in het arrest Tinker is immers gebaseerd op 

twee beslissingen van het 5
de

 Circuit Court of Appeal, namelijk Burnside v. Byars
182

 en 

Blackwell v. Issaquena County Board of Education
183

, waarop kan teruggevallen worden voor de 

interpretatie van een aanzienlijke verstoring of een inbreuk op de rechten van anderen.
184

 Het gaat 

onder andere over het onderbreken van het normale lessenrooster, het afleiden van andere 

studenten en het verstoren van de orde in de klas.
185
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3.2.2.3 Board of Education, Island Trees Union Free School District no.26 et al., 

Petitioners, v. Steven A. Pico, by his next friend Frances Pico, et al. 

 

Een volgende, belangrijk arrest met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting van scholieren 

werd door het Supreme Court uitgesproken op 25 juni 1982 in de zaak Board of Education, Island 

Trees Union Free School District no. 26 v. Pico
186

.  

a) De feiten en procedure 

In september 1975 woonden de voorzitter, ondervoorzitter en een lid van het schoolbestuur van 

het Island Trees Union Free School District no.26 een bijeenkomst bij, georganiseerd door een 

organisatie van conservatieve ouders die bezorgd waren over het onderwijs in de Staat New 

York.
187

 Op deze bijeenkomst werd een lijst uitgedeeld met boeken die niet geschikt zouden zijn 

voor studenten op een middelbare school. Het schoolbestuur stelde vast dat in de bibliotheek van 

zijn middelbare school negen van deze boeken beschikbaar waren. Ook in de bibliotheek van de 

middenschool was één van deze boeken aanwezig.  

In februari 1976 werd beslist deze boeken te verwijderen uit beide bibliotheken. Het 

schoolbestuur vaardigde hierbij een persbericht uit waarin werd vastgesteld dat de verwijderde 

boeken “anti-American, anti-Christian, anti-Semitic, and just plain filthy”
188

 waren. Verder werd 

bepaald dat “it is our duty, our moral obligation, to protect the children in our schools from this 

moral danger as surely as from physical and medical dangers”
189

.  

Het schoolbestuur stelde vervolgens een Comité samen, bestaande uit vier ouders en vier 

personeelsleden, om de betrokken boeken te lezen en te beoordelen in het licht van, onder andere, 

de geschiktheid met betrekking tot het onderwijs en de leeftijd van de betrokken studenten.
190

 Dit 
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comité adviseerde
191

 dat twee boeken definitief verwijderd zouden worden uit de bibliotheek, vijf 

boeken beschikbaar zouden blijven en dat één van de boeken beschikbaar zou zijn ten aanzien 

van studenten mits toestemming van de ouders. Met betrekking tot twee boeken werd er geen 

consensus bereikt en over één boek werd geen standpunt ingenomen.  

Deze aanbevelingen werden echter, zonder dat dit gemotiveerd werd, niet gevolgd door het 

schoolbestuur. Er werd beslist dat één boek beschikbaar zou blijven, een ander boek beschikbaar 

zou blijven mits toestemming van de ouders en dat de overige zeven boeken definitief verwijderd 

zouden worden uit de bibliotheken.
192

  

Vijf scholieren, Steven Pico, Jacqueline Gold, Glenn Yarris, Russell Rieger en Paul Sochinski, 

meenden dat er sprake was van een schending van hun rechten onder het Eerste Amendement en 

dienden een verzoekschrift in bij het United States District Court.
193

 De rechtbank meende echter 

dat er geen sprake was van een schending van de Grondwet en dat de beslissing van het 

schoolbestuur viel binnen de discretionaire bevoegdheid om het onderwijsbeleid vast te stellen.
194

  

In beroep werden de verzoekers wel in het gelijk gesteld.
195

 Er werd bepaald dat een redelijke 

motivering noodzakelijk is voor beperkingen van rechten beschermd door het Eerste 

Amendement en dat de beslissing van het schoolbestuur in casu onvoldoende gerechtvaardigd 

werd. 

Het schoolbestuur diende een verzoekschrift in bij het Supreme Court. Certiorari werd toegestaan 

om te bepalen of het Eerste Amendement beperkingen oplegt ten aanzien van de bevoegdheid 
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van het schoolbestuur om boeken te verwijderen uit de bibliotheek.
196

 Indien dit het geval is, 

moet het Hof nagaan of het schoolbestuur deze beperkingen al dan niet te buiten is gegaan.
197

 

b) Het arrest van het Supreme Court 

- De meerderheidsvisie 

De mening van het Hof werd geleverd door rechter Brennan.
198

 Rechters Marshall, Stevens en 

Blackmun sloten zich hierbij aan.  

Het Supreme Court bevestigt dat het schoolbestuur een ruime discretionaire bevoegdheid heeft 

met betrekking tot het reguleren van de school.
199

 Deze bevoegdheid moet echter worden 

uitgeoefend in overeenstemming met het Eerste Amendement.
200

  

Het Hof meent dat de rechten beschermd door het Eerste Amendement rechtstreeks geraakt 

worden door het verwijderen van boeken uit de schoolbibliotheek.
201

 Het recht om informatie en 

ideeën te ontvangen wordt immers beschermd door de Grondwet omdat het inherent verbonden is 

aan twee rechten die expliciet beschermd worden door de Grondwet, namelijk het recht van vrije 

meningsuiting en de persvrijheid.  

Het Hooggerechtshof wijst op het belang van dit recht, niet alleen voor volwassenen maar ook 

voor scholieren.
202

 Toegang tot informatie moet scholieren voorbereiden op een deelname aan het 

maatschappelijk leven en hen toelaten hun recht van vrije meningsuiting op volwaardige wijze uit 

te oefenen. 
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Omwille van de specifieke kenmerken van de schoolbibliotheek, moet het recht informatie te 

ontvangen ook daar beschermd worden.
203

 Het Hof bepaalt bijvoorbeeld dat dit de plaats is waar 

scholieren aangeleerde ideeën zelf kunnen toetsen, onderzoeken en bekritiseren.
204

  

Net als alle rechten beschermd door het Eerste Amendement, moet het recht informatie te 

ontvangen echter op specifieke wijze geïnterpreteerd worden wanneer het gaat om de uitoefening 

van dit recht op school.
205

  

Het Supreme Court besluit dat het schoolbestuur geen absolute discretionaire bevoegdheid heeft 

om boeken te verwijderen uit de bibliotheek maar dat deze bevoegdheid beperkt wordt door het 

Eerste Amendement.
206

 Vervolgens onderzoekt het Hof in welke mate deze discretionaire 

bevoegdheid dan beperkt wordt.
207

  

Het Hof bepaalt dat de Grondwet niet toelaat dat bepaalde ideeën onderdrukt worden.
208

 Om te 

bepalen of het verwijderen van boeken uit de bibliotheek al dan niet in overeenstemming is met 

het Eerste Amendement, moet men dan ook de motivering hiervoor onderzoeken. Als het louter 

de bedoeling is te beletten dat studenten toegang krijgen tot ideeën waarmee het schoolbestuur 

het niet eens is, is er sprake van een schending van de Grondwet.
209

 Bovendien moet dit motief 

een beslissende factor zijn geweest in de beslissing van het schoolbestuur.
210

 Het Supreme Court 

verduidelijkt deze uitspraak met een aantal voorbeelden. Zo mag het niet de bedoeling zijn om, 

door het verwijderen van boeken, op te leggen wat gepast is op het vlak van politiek, 
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nationalisme, religie of andere ideeën.
211

 Het verwijderen van boeken omdat zij grof zouden zijn 

of niet geschikt in het kader van het onderwijs zou wel in overeenstemming zijn met het Eerste 

Amendement.
212

 

Het Hooggerechtshof besluit dat in casu niet uitgesloten kan worden dat de beslissing de boeken 

te verwijderen uit de bibliotheek voornamelijk het gevolg was van het feit dat men het niet eens 

was met de ideeën uit deze boeken of dat men hierdoor bepaalde ideeën wilde opleggen aan 

studenten.
213

  

Bij dit arrest werden twee concurring en drie dissenting opinions gevoegd. 

- Concurring opinions 

Rechter Blackmun leverde een concurring opinion.
214

 Hij is het eens met de toetssteen die het 

Hof heeft gebruikt om na te gaan of het verwijderen van boeken uit een bibliotheek al dan niet 

een schending is van het Eerste Amendement. Met zijn concurring opinion wil hij echter 

verduidelijken wat, volgens hem, de aard is van het recht informatie te ontvangen. Hij meent dat 

door dit recht, zoals het is vastgesteld door de meerderheid, geen positieve verplichting op de 

Staat rust om studenten te voorzien van informatie en ideeën.
215

 Naar zijn mening heeft dit recht 

louter betrekking op het feit dat de Staat niet mag discrimineren met betrekking tot bepaalde 

ideeën en informatie.
216

 

Blackmun meent dat een evenwicht moet gevonden worden tussen enerzijds een brede 

bevoegdheid van de Staat om het onderwijs te reguleren en anderzijds de beperkingen - die 

volgens Blackmun zeer beperkt zijn - die het Eerste Amendement hieraan oplegt.
217

 Hij meent dat 
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de meerderheid in casu een goede afweging heeft gemaakt door te bepalen dat boeken niet 

verwijderd mogen worden met als doel de toegang tot bepaalde politieke ideeën of sociale 

inzichten te beperken wanneer de enige motivering van het schoolbestuur is dat men het niet eens 

is met de betrokken ideeën.
218

  

De tweede concurring opinion wordt geleverd door rechter White.
219

 White meende dat het 

Supreme Court in zijn uitspraak te ver is gegaan. Zijn concurring opinion is echter gebaseerd op 

procedurele argumenten.  

- Dissenting opinions 

Rechter Burger leverde een eerste dissenting opinion.
220

 Rechters Powell, Rehnquist en 

O‟Connor volgden zijn redenering.  

Hij is het niet eens met het recht informatie te ontvangen dat door de meerderheid wordt afgeleid 

uit het Eerste Amendement. Hij meent dat aan de Staat geen verplichting kan worden opgelegd 

om een spreker of auteur te helpen bepaalde informatie te verspreiden en dat de Staat bijgevolg 

niet verplicht kan worden toegang te verlenen tot bepaalde boeken.
221

  

Vervolgens wijst rechter Burger op de onduidelijkheid die de door het Hof ontwikkelde toetsing 

met zich meebrengt. Er wordt gebruik gemaakt van vage termen, zoals de geschiktheid voor het 

onderwijs of de vraag of een boek grof is. Dit heeft als gevolg dat het uiteindelijk de rechtbanken 

zullen zijn die moeten nagaan of boeken verwijderd worden op basis van geldige of redelijke 

argumenten en dat deze rechtbanken de betrokken boeken zullen moeten evalueren. Burger meent 

dat het gevaar bestaat dat de rechtbanken en het Supreme Court zo een soort van „super censor‟ 

zullen worden.
222

 Volgens hem komt deze beoordelingsbevoegdheid dan ook niet toe aan de 
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rechtbank maar wel aan het lokale schoolbestuur.
223

 Het schoolbestuur wordt immers verkozen 

en, wanneer ouders het niet eens zijn met genomen beslissingen, kan men stappen ondernemen 

om het schoolbestuur af te zetten.
224

 

Rechter Powell leverde een volgende dissenting opinion.
225

 Ook hij meent dat men in het Eerste 

Amendement geen enkele basis kan terugvinden voor het nieuwe recht informatie te 

ontvangen.
226

 Bovendien wijst ook hij op het feit dat de door de meerderheid ontwikkelde toets te 

vaag zou zijn en enkel kan leiden tot subjectieve beoordelingen.
227

 

De laatste dissenting opinion wordt geleverd door rechter Rehnquist.
228

 Rechters Burger en 

Powell sloten zich hierbij aan.  

Net als rechters Burger en Powell, is hij het niet eens met de erkenning van het nieuwe recht 

informatie te ontvangen.
229

 Hij meent dat het Supreme Court nooit eerder heeft vastgesteld dat 

het Eerste Amendement zo kan worden geïnterpreteerd dat het aan scholieren op de middelbare 

school het recht geeft bepaalde informatie te ontvangen. Bovendien kan dit recht, zoals het in 

eerdere arresten wel is vastgesteld in het kader van andere omstandigheden, niet naar analogie 

worden toegepast op scholieren.
230

 Hij wijst op het onderscheid dat gemaakt moet worden tussen 

de voorliggende zaak en eerdere arresten. In eerdere zaken werd immers vastgesteld dat er 

wederkerigheid moest zijn tussen enerzijds het recht van vrije meningsuiting en anderzijds het 

recht informatie te ontvangen. Rechter Rehnquist wijst erop dat het in casu absurd zou zijn om te 

bepalen dat alle auteurs het recht hebben hun boek ter beschikking te stellen in de 
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schoolbibliotheek. Dit zou nochtans noodzakelijk zijn om ook het recht informatie te ontvangen 

te erkennen. 

Verder bepaalt Renhnquist dat het weigeren van toegang tot bepaalde ideeën alleen nefast is, 

wanneer men helemaal geen toegang meer zou hebben tot deze ideeën.
231

 In casu konden de 

scholieren echter toegang krijgen tot de betrokken boeken via de openbare bibliotheek of via 

boekhandels.  

Een ander argument dat Rehnquist aanhaalt om dit nieuwe recht niet te erkennen op school is het 

feit dat dit recht in strijd zou zijn met de doelstellingen van het onderwijs.
232

 Op school zou men 

immers net een selectie moeten maken tussen relevante en irrelevante informatie en tussen 

geschikte en niet geschikte informatie. Dit geldt evenzeer voor de schoolbibliotheek.
233

  

Toch wijst Rehnquist erop dat het feit dat hij het recht informatie te ontvangen niet erkent 

wanneer het betrekking heeft op scholieren op school, niet betekent dat de Grondwet, naar zijn 

mening, de onderdrukking van bepaalde ideeën zou toelaten.
234

  

Een laatste dissenting opinion wordt geleverd door rechter O‟Connor.
235

 Zij meent dat het aan het 

schoolbestuur is om te beslissen of boeken worden verwijderd uit de bibliotheek of niet. 

c) Het arrest in het licht van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

Het arrest Board of Education, Island Trees Union Free School District no.26 v. Pico is een zeer 

belangrijk arrest in het kader van artikel 13 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. In 

dit arrest wordt voor het eerst het recht op informatie ook van toepassing verklaard op scholieren. 

Het Supreme Court gaat er van uit dat dit recht inherent verbonden is aan het recht van vrije 

meningsuiting dat uitdrukkelijk beschermd wordt door het Eerste Amendement.
236
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Scholieren worden bijgevolg beschermd tegen een schoolbestuur dat hen enkel welbepaalde 

sociale, politieke of morele ideeën wil opleggen.
237

  

In artikel 13 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind wordt het recht informatie te 

ontvangen expliciet beschermd. Dit artikel bepaalt immers dat het recht van vrije meningsuiting 

“(...) omvat mede de vrijheid inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te 

ontvangen (...)”
238

. Het Comité voor de Rechten van het Kind wijst in zijn concluding 

observations ook op het belang van dit recht. Er wordt op gewezen dat Staten toegang moeten 

verlenen tot geschikte informatie van een verscheidenheid van bronnen en vooral tot die 

informatie die gericht is op het sociale, spirituele en morele welzijn van het kind.
239

 

Het recht informatie te ontvangen kan, op grond van artikel 13, 2
de

 lid van het Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind, onderworpen worden aan welbepaalde beperkingen.  

Het is dan ook met betrekking tot de toegelaten beperkingen op het recht informatie te ontvangen 

dat men zich de vraag kan stellen of het arrest van het Supreme Court in overeenstemming is met 

het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.  

Het Supreme Court meent dat het schoolbestuur een ruime bevoegdheid heeft om de inhoud van 

de schoolbibliotheek te bepalen maar dat deze bevoegdheid niet mag worden uitgeoefend op een 

partijdige of politieke wijze.
240

 Dit houdt in dat men, in geval van verwijdering van boeken louter 

moet kijken naar de achterliggende motivering. Enkel wanneer het de bedoeling van het 

schoolbestuur was om de toegang tot ideeën waar zij het niet mee eens is te verhinderen, zal er 

sprake zijn van een schending van het Eerste Amendement.
241

 Het Hof geeft als voorbeeld dat het 

verwijderen van boeken omdat zij grof of niet geschikt zouden zijn voor het onderwijs, wel 

toegelaten is.
242
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De beperkingen die, als gevolg van de rechtspraak van het Supreme Court, toegelaten zijn op het 

recht op informatie kunnen, afhankelijk van de motivering van het schoolbestuur, in 

overeenstemming zijn met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.  

Het Comité voor de Rechten van het Kind wijst er immers op dat kinderen toegang moeten 

hebben tot geschikte informatie. In zijn concluding observations legt het Comité dan ook de 

nadruk op de bescherming van kinderen tegen schadelijke informatie, zoals informatie waardoor 

kinderen worden blootgesteld of aangezet tot geweld, racisme en pornografie.
243

 

De beperkingen die door het Supreme Court worden toegelaten, kunnen echter ook problematisch 

zijn in het licht van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Zo wordt nergens in het arrest 

Pico verwezen naar een noodzakelijke proportionaliteitstoets, een voorwaarde die essentieel is in 

artikel 13 IVRK. Bovendien wordt in het arrest nergens verwezen naar de doelstellingen die in 

het kader van het IVRK beperkingen rechtvaardigen. De door het schoolbestuur aangehaalde 

motivering is dus cruciaal om vast te stellen of een beslissing al dan niet in overeenstemming is 

met artikel 13 IVRK.  

Een schoolbestuur kan zijn discretionaire bevoegdheid ook misbruiken door zich te beroepen op 

geldige motieven om boeken te verwijderen uit de schoolbibliotheek terwijl men in werkelijkheid 

bepaalde ideeën wil onderdrukken.
244

 In het arrest worden immers geen richtlijnen gegeven met 

betrekking tot de uitoefening van de discretionaire bevoegdheid door het schoolbestuur.
245

 Verder 

zijn de voorbeelden
246

 van toegelaten motieven die door het Supreme Court gegeven worden, 
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namelijk het verwijderen van boeken omdat zij grof zouden zijn of niet geschikt in het kader van 

het onderwijs, geformuleerd in vage termen die ruimte laten voor interpretatie.
247

  

 

3.2.2.4 Bethel School District no.403, et al., Petitioners, v. Matthew N. Fraser, a 

minor and E.L. Fraser, Guardian ad litem 

 

Een volgende arrest waarin het Supreme Court zich uitspreekt over mogelijke beperkingen van 

het recht van vrije meningsuiting van studenten op school is het arrest Bethel School District v. 

Fraser
248

, een 7-2 beslissing, uitgesproken op 7 juli 1986. 

a) De feiten en procedure 

De zaak heeft betrekking op de minderjarige Matthew N. Fraser. Op 26 april 1983 hield hij op 

zijn middelbare school een toespraak om een medestudent voor te dragen als 

studentenvertegenwoordiger.
249

 Hierbij maakte hij gebruik van een metafoor met seksuele 

toespelingen. Een deel van de toespraak ging als volgt: “I know a man who is firm-he‟s firm in 

his pants, he‟s firm in his shirt, his character is firm-but most ... of all, his belief in you, the 

students of Bethel, is firm. (...) Jeff Kuhlman is a man who takes his point and pounds it in. If 

necessary, he‟ll take an issue and nail it to the wall. He doesn‟t attack things in spurts-he drives 

hard, pushing and pushing until finally-he succeeds. (...) Jeff is a man who will go to the very 

end-even the climax, for each and every one of you. (...) So vote for Jeff for A.S.B. vice-

president-he‟ll never come between you and the best our high school can be”
250

.  

De toespraak maakte deel uit van een door de school gefinancierde bijeenkomst die behoorde tot 

het lessenprogramma. Er waren ongeveer 600 minderjarige scholieren aanwezig. Een 

studieadviseur verklaarde dat er gemengde reacties waren onder de studenten: er werd geroepen, 
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er werden seksueel getinte gebaren gemaakt, sommige studenten leken ontsteld of in 

verlegenheid gebracht.
251

 

Op 27 april 1983 moest Fraser zich bij de schooldirectie verantwoorden voor zijn uitspraken. Er 

werd beslist dat zijn toespraak in strijd was met een regel in het schoolreglement waardoor 

onzedelijk en godslasterlijk taalgebruik en gedrag verboden werd (“Conduct which materially 

and substanially interferes with the educational process is prohibited, including the use of 

obscene, profane language or gestures”).
252

 Fraser werd gedurende drie dagen geschorst en zou 

geen toespraak meer mogen houden bij de diploma-uitreiking.  

Fraser maakte gebruik van de bestaande beroepsmogelijkheden binnen het School District maar 

ook hier werd de straf bevestigd.
253

  

De vader van Fraser diende vervolgens, als wettelijk vertegenwoordiger, een verzoek in bij het 

United States District Court. Verzoekers meenden dat er sprake was van een schending van het 

recht op vrije meningsuiting zoals beschermd door het Eerste Amendement.
254

 De zaak werd 

beslecht in het voordeel van Fraser. Er werd vastgesteld dat de regel te algemeen en te vaag 

geformuleerd was en dat de sanctie in strijd was met het Eerste Amendement. Hierbij werd 

toepassing gemaakt van de regel die door het Supreme Court ontwikkeld was in het arrest Tinker 

v. Des Moines.
255

 Bovendien werd het feit dat Fraser geen toespraak meer mocht houden bij de 

diploma-uitreiking in strijd geacht met het Veertiende Amendement (en meer bepaald met het 

recht op een behoorlijke rechtsbedeling) aangezien deze straf niet was opgenomen in de 

geschonden regel van het schoolreglement.  

In beroep werd deze uitspraak bevestigd.
256

 Er werd bepaald dat er geen onderscheid kon 

gemaakt worden tussen de meningsuiting van Fraser en het dragen van de armbanden in de zaak 

Tinker v. Des Moines Independent Community School District. 

Het Bethel School District diende vervolgens een verzoekschrift in bij het Supreme Court. 

Certiorari werd toegestaan om na te gaan of het straffen van een scholier omwille van het geven 
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van een obscene toespraak op een bijeenkomst op school in strijd is met het Eerste 

Amendement.
257

  

b) Het arrest van het Supreme Court 

- De meerderheidsvisie 

De mening van het Hof werd geleverd door rechter Burger.
258

 

Het Hof bevestigt dat kinderen ook op school bescherming genieten onder het Eerste 

Amendement zoals bepaald in de zaak Tinker v. Des Moines Community School District.
259

 

Vervolgens wordt er echter een onderscheid gemaakt tussen de zaken Tinker en Fraser. De zaak 

Tinker had immers betrekking op een passieve uiting van een politiek standpunt waarbij noch de 

rechten van anderen noch de werking van de school verstoord werden.
260

 Bovendien wordt er een 

onderscheid gemaakt met betrekking tot de meningsuiting zelf. In Tinker v. Des Moines ging het 

immers om een politiek standpunt terwijl de zaak Fraser seksueel taalgebruik betreft.
261

  

Door dit onderscheid te maken was het Supreme Court niet verplicht om de regel die het in de 

zaak Tinker had ontwikkeld in casu toe te passen.
262

 

Het Hooggerechtshof bevestigt eerst de rol van scholen in de Verenigde Staten, meer bepaald het 

aanleren van fundamentele waarden die noodzakelijk zijn in een democratisch politiek 

systeem.
263

 Het Hof wijst er echter meteen op dat men hierbij rekening moet houden met de 

gevoeligheden van anderen en, in het kader van een school, met de gevoeligheden van andere 

scholieren.
264

 Er moet een evenwicht gevonden worden tussen enerzijds het uiten van 

onpopulaire of controversiële standpunten en anderzijds het aanleren van de grenzen van sociaal 

aanvaardbaar gedrag.
265

 Het Supreme Court geeft hierbij als voorbeeld dat er ook met betrekking 

                                                           
257

 Bethel School District no.403 v. Fraser, 478 U.S. 675, 677 (1986), www.westlaw.com. 
258

 Bethel School District no.403 v. Fraser, 478 U.S. 675, 677-687 (1986), www.westlaw.com. 
259

 Bethel School District no.403 v. Fraser, 478 U.S. 675, 680 (1986), www.westlaw.com. 
260

 Bethel School District no.403 v. Fraser, 478 U.S. 675, 680 (1986), www.westlaw.com. 
261

 Bethel School District no.403 v. Fraser, 478 U.S. 675, 680 (1986), www.westlaw.com. 
262

 T.B. EDWARDS, “Shedding Their Rights at the Schoolhouse Gate: Recent Supreme Court Cases Have Severely 

Restricted The Constitutional Rights Available to Public Schoolchildren”, Okla. City U. L. Rev. 1989, vol.14, (97) 

120. 
263

 Bethel School District no.403 v. Fraser, 478 U.S. 675, 681 (1986), www.westlaw.com. 
264

 Bethel School District no.403 v. Fraser, 478 U.S. 675, 681 (1986), www.westlaw.com. 
265

 Bethel School District no.403 v. Fraser, 478 U.S. 675, 681 (1986), www.westlaw.com. 

http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/


 62 

tot de Senaat en het Huis van Afgevaardigden reglementen zijn opgesteld die de meningsuiting 

reguleren.
266

 

Vervolgens bepaalt het Hof dat de rechten van kinderen op een openbare school niet noodzakelijk 

even ruim zijn als de rechten van volwassenen.
267

 Er wordt dan ook bepaald dat het aan het 

schoolbestuur is om te bepalen welke wijze van meningsuiting in de klas of op 

schoolbijeenkomsten niet aanvaardbaar is.
268

 

Het Supreme Court besluit dat er in casu geen sprake is van een schending van het Eerste 

Amendement.
269

 Er wordt bepaald dat “The First Amendment does not prevent the school 

officials from determining that to permit a vulgar and lewd speech such as respondent‟s would 

undermine the school‟s basic educational mission”
270

. 

Ook een schendig van het Veertiende Amendement wordt afgewezen.
271

 

Rechter Blackmun verklaart dat hij het eens is met de uitspraak in deze zaak zonder dit standpunt 

verder toe te lichten.
272

  

- Concurring opinion 

Rechter Brennan leverde een concurring opinion.
273

 Hij meent dat de beoordeling van het 

schoolbestuur inderdaad grondwettelijk was en dat de toespraak de toelaatbare grenzen te buiten 

ging.
274

 Naar zijn mening is er in casu een correcte afweging gebeurd tussen het belang van het 

onderwijs en van een openbaar debat en het recht van vrije meningsuiting.
275

 Hij verklaart: “I 

believe that school officials did not violate the First Amendment in determining that respondent 

should be disciplined for the disruptive language he used while addressing a high school 

assembly”
276

. Hieruit kan men afleiden dat volgens Brennan de meningsuiting van Fraser geen 
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recht had op grondwettelijke bescherming als gevolg van de toepassing van de Tinker-test en niet 

omwille van de inhoud van zijn toespraak.  

Met zijn opininon wil rechter Brennan zijn interpretatie van de draagwijdte van het arrest van het 

Supreme Court weergeven.
277

 Hij verbaast zich er over dat de meerderheid meende dat de 

gegeven toespraak obsceen, grof en aanstootgevend was.
278

 Verder meent Brennan dat de 

uitspraak van het Hof beperkt moet worden tot grof taalgebruik in de schoolomgeving.
279

 

Bovendien meent hij dat de macht van het schoolbestuur om beperkingen op te leggen niet 

onbeperkt mag zijn. De draagwijdte van het arrest moet beperkt worden tot de feiten zoals zij 

zich voordeden in de zaak Fraser zodat het schoolbestuur een scholier enkel kan beperken in zijn 

vrije meningsuiting in geval van verstorend taalgebruik tijdens een bijeenkomst op school.
280

   

- Dissenting opinions 

Een eerste dissenting opinion wordt geleverd door rechter Marshall.
281

 Hij meent dat de 

uitspraken van de lagere rechtbanken door het Supreme Court gevolgd moesten worden 

aangezien zij de regel zoals bepaald in Tinker v. Des Moines op correcte wijze toegepast 

hebben.
282

  

De tweede dissenting opinion is die van rechter Stevens.
283

 Deze heeft voornamelijk betrekking 

op de uitspraken van het Supreme Court met betrekking tot het Veertiende Amendement. Stevens 

meent dat een beperking van de meningsuiting mogelijk moet zijn op voorwaarde dat de 

betrokken student eerst een redelijke waarschuwing heeft gekregen.
284

 Verder bevestigt hij, zoals 

ook in beroep was vastgesteld, dat er geen bewijs was dat de studenten de toespraak 

aanstootgevend vonden. Hij meent dan ook dat de studenten zelf zich in een betere positie 

bevinden om te bepalen wat zij al dan niet aanstootgevend vinden dan “a group of judges who are 

at least two generations and 3,000 miles away from the scene of the crime”
285
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c) Het arrest in het licht van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

Als gevolg van de toets die het Supreme Court in dit arrest ontwikkeld heeft, komt de nadruk te 

liggen op een toetsing van de inhoud van de vrije meningsuiting in plaats van op het effect dat 

een bepaalde meningsuiting heeft, zoals in de zaak Tinker het geval was.  

Met dit arrest wordt de macht van het schoolbestuur vergroot. Niet alleen een aanzienlijke 

verstoring van de goede werking van de school of een inmenging ten aanzien van rechten van 

anderen, zoals vereist onder het arrest Tinker, rechtvaardigt een beperking van de vrije 

meningsuiting. Ook meningsuitingen die niet in overeenstemming zijn met algemeen aanvaarde 

sociale waarden en die de taak van de school om fundamentele waarden aan te leren verstoren, 

kunnen voortaan verboden worden.
286

 Obsceen en grof taalgebruik kunnen dus beperkingen van 

de vrije meningsuiting rechtvaardigen.  

Het schoolbestuur moet een afweging maken tussen enerzijds het recht van vrije meningsuiting 

en anderzijds de rol en doelstellingen van de school.  

De verwijzing door het Supreme Court naar de rol van het onderwijs is in overeenstemming met 

de visie in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind met betrekking tot de doelstellingen van 

het onderwijs. Zo bepaalt het IVRK bijvoorbeeld in artikel 29 dat het onderwijs gericht moet zijn 

op “het bijbrengen van de eerbied voor de rechten van en fundamentele vrijheden van de 

mens”
287

. 

De afweging die het Hooggerechtshof echter maakt tussen deze doelstellingen en het recht van 

vrije meningsuiting lijkt niet in overeenstemming met het Verdrag inzake de Rechten van het 

Kind. Een beperking van de vrije meningsuiting louter op basis van de inhoud ervan kan immers 

niet gerechtvaardigd worden op grond van het IVRK.  

In het IVRK worden immers drie voorwaarden opgelegd om een beperking van de vrije 

meningsuiting te rechtvaardigen. Het lijkt twijfelachtig of aan deze voorwaarden in casu voldaan 

is.  
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De eerste voorwaarde bepaalt dat met de beperking van de vrije meningsuiting een bepaalde 

doelstelling moet worden nagestreefd. Het Supreme Court beroept zich in casu op de rol van de 

school, namelijk het aanleren van democratische waarden en normen. Dit is in het kader van het 

IVRK niet voldoende. Er kunnen immers slechts welbepaalde doelstellingen ingeroepen worden. 

Het aanleren van democratische waarden en normen is niet opgenomen in artikel 13, 2
de

 lid 

IVRK.  

Men zou zich in casu wel kunnen beroepen op de eerbiediging van de rechten van anderen of de 

bescherming van de openbare orde of de goede zeden. Het Supreme Court wijst er immers op dat 

het aanleren van democratische waarden ook betrekking heeft op het tolereren van afwijkende 

visies maar dat men hierbij rekening moet houden met de gevoeligheden (“sensibilities”) van 

medestudenten.
288

 Bovendien stelt het Hof vast dat de gegeven toespraak aanstootgevend was 

voor studenten en leerkrachten en schadelijk was ten aanzien van de jongere studenten, aangezien 

er 14-jarigen in het publiek zaten die zich nog maar net bewust werden van de menselijke 

seksualiteit.
289

 Oorspronkelijk lijkt het Hof dus de nadruk te leggen op een afweging van de 

meningsuiting aan de rechten van anderen, zoals opgelegd in het Verdrag inzake de Rechten van 

het Kind.  

In de uiteindelijke uitspraak echter komt dit niet meer terug. Daar bepaalt het Supreme Court 

enkel dat “The First Amendment does not prevent the school officials from determining that to 

permit a vulgar and lewd speech such as respondent‟s would undermine the school‟s basic 

educational mission”
290

.  

Bovendien bestaat er tussen de rechters onenigheid over het effect van de toespraak. Zo verklaart 

rechter Stevens bijvoorbeeld dat er geen bewijs is dat de scholieren de toespraak aanstootgevend 

vonden.
291

 

Ook aan de tweede voorwaarde die in het IVRK wordt opgelegd, namelijk dat de beperking 

noodzakelijk moet zijn om de nagestreefde doelstelling te bereiken, lijkt niet voldaan te zijn. Het 

Hof verwijst nergens in zijn arrest naar een gemaakte proportionaliteitstoets. Ook aan de school 

wordt geen voorwaarde van proportionaliteit opgelegd. Er wordt immers een discretionaire 

bevoegdheid toegekend aan scholen om te bepalen of een meningsuiting obsceen of grof is en 
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niet te verzoenen valt met de doelstellingen van de school. Verschillende auteurs wijzen dan ook 

op de onvoorspelbaarheid die deze uitspraak met zich brengt.
292

  

 

3.2.2.5 Hazelwood School Disctrict, et al., Petitioners, v. Cathy Kuhlmeier et al. 

 

Het volgende arrest waarin het Supreme Court zich uitspreekt over de vrijheid van meningsuiting 

van scholieren en de mogelijke beperkingen hiervan is het arrest Hazelwood School District v. 

Kuhlmeier
293

. Dit arrest werd uitgesproken op 13 januari 1988. De beslissing werd genomen met 

een meerderheid van 6 tegen 3. 

a) De feiten en procedure 

Deze zaak had betrekking op de schoolkrant Spectrum die werd uitgegeven in het kader van de 

les journalistiek II op de middelbare school Hazelwood East. Van deze schoolkrant werd telkens, 

voor publicatie, een proefdruk bezorgd aan de directeur met het oog op zijn beoordeling.
294

  

Op 10 mei 1983 uitte de directeur zijn bezwaar tegen twee artikels die zouden verschijnen in de 

editie van 13 mei 1983.
295

 Het ene artikel had betrekking op de ervaring van drie scholieren met 

een zwangerschap, het andere op de impact van een echtscheiding op scholieren. De directeur 

meende dat er onvoldoende tijd was om de nodige wijzigingen aan te brengen en dat de enige 

mogelijkheid erin bestond de artikels niet te publiceren.
296

 Hij argumenteerde dat de zwangere 

studenten geïdentificeerd konden worden, dat de artikels niet geschikt waren voor de jongere 

scholieren en dat de ouders, op wie het artikel in verband met de scheidingen betrekking had, de 
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mogelijkheid moesten krijgen om hun opmerkingen te formuleren of toestemming tot publicatie 

moesten geven.
297

  

Drie scholieren die meewerkten aan Spectrum dienden een verzoekschrift in bij het United States 

District Court omdat zij meenden dat er sprake was van een schending van hun rechten onder het 

Eerste Amendement. Het District Court bepaalde dat dit niet het geval was.
298

 De rechtbank 

meende dat een beperking van de vrijheid van meningsuiting in het kader van activiteiten die deel 

uitmaken van de onderwijsfunctie van een school, zoals het uitgeven van een schoolkrant, 

mogelijk is op voorwaarde dat er sprake is van een redelijke rechtvaardiging.
299

 De argumenten 

van de directeur waren volgens de rechtbank legitiem en redelijk zodat een beperking van de vrije 

meningsuiting gerechtvaardigd was.
300

 

Dit vonnis werd niet bevestigd in beroep. Het Court of Appeal meende dat een schoolkrant een 

“public forum” is.
301

 Dit heeft tot gevolg dat censuur door het schoolbestuur enkel toegelaten zou 

zijn wanneer dit noodzakelijk is om een materiële en aanzienlijke verstoring van de orde op 

school of van de rechten van anderen te vermijden.
302

 Het Hof verwijst hierbij naar het arrest 

Tinker v. Des Moines Independent Community School District van het Supreme Court. 

Aangezien het Hof meende dat in casu niet aan deze voorwaarde voldaan was, werd een 

schending van het Eerste Amendement vastgesteld.
303

 

Vervolgens werd een verzoekschrift ingediend bij het Supreme Court. Certiorari werd toegestaan 

om na te gaan in welke mate controle kan worden uitgeoefend op de inhoud van een schoolkrant 

die wordt uitgegeven in het kader van het schoolcurriculum.
304

 

b) Het arrest van het Supreme Court 

- De meerderheidsvisie 

De mening van het Hof werd geleverd door rechter White.
305
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Het Supreme Court bevestigt eerst de standpunten die werden ingenomen in de zaken Tinker v. 

Des Moines Independent Community School District en Bethel School District no.403 v. 

Fraser.
306

 

Vervolgens onderzoekt het Hof of de schoolkrant Spectrum, zoals het Court of Appeal bepaalde, 

beschouwd kan worden als een publiek forum.
307

 Het Supreme Court meent dat er in casu geen 

sprake is van een publiek forum en dat het schoolbestuur de inhoud van de schoolkrant bijgevolg 

op redelijke wijze kon reguleren.
308

 

Vervolgens maakt het Supreme Court een onderscheid tussen twee vragen in het kader van het 

Eerste Amendement.
309

  

Enerzijds is er de vraag of het Eerste Amendement aan een school de verplichting oplegt een 

bepaalde meningsuiting van scholieren te tolereren. Deze vraag werd door het Hof behandeld in 

de zaak Tinker v. Des Moines Independent Community School District.  

Anderzijds is er de vraag of het Eerste Amendement voor een school de verplichting met zich 

brengt om actief een bepaalde meningsuiting te promoten. Dit heeft betrekking op het reguleren 

van meningsuitingen in het kader van activiteiten die deel uitmaken van het schoolcurriculum. 

Het is deze vraag die in casu door het Hooggerechtshof beoordeeld moet worden.  

Het Supreme Court bepaalt dat in dit laatste geval een ruimere bevoegdheid toekomt aan het 

schoolbestuur om de meningsuiting van scholieren te reguleren. Dit zou noodzakelijk zijn om 

drie redenen, namelijk verzekeren dat de doelstellingen van een bepaalde schoolactiviteit bereikt 

worden, vermijden dat scholieren worden blootgesteld aan materiaal dat niet in overeenstemming 

is met hun ontwikkeling en vermijden dat de meningsuiting van een scholier zou worden 

toegeschreven aan de school.
310

 Het Hof besluit dat men in casu geen toepassing moet maken van 

de toets die in de zaak Tinker ontwikkeld werd.  

Vervolgens ontwikkelt het Supreme Court de toets die dan wel moet worden toegepast. Het Hof 

bepaalt dat het reguleren van de vorm en inhoud van meningen, die in het kader van door de 
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school gesponsorde activiteiten geuit worden, in overeenstemming is met het Eerste 

Amendement op voorwaarde dat de regeling redelijkerwijze in verhouding staat tot legitieme 

bezorgdheden die betrekking hebben op het onderwijs.
311

 Het Hof geeft verschillende 

voorbeelden
312

 die een beperking van de vrije meningsuiting kunnen rechtvaardigen: 

grammaticaal niet correct, grof of blasfemisch taalgebruik, vooringenomen meningsuitingen, 

meningsuitingen die niet geschikt zijn voor een onvolwassen publiek, meningsuitingen die 

aanzetten tot drug- of alcoholgebruik, tot onverantwoord gedrag of tot gedrag dat niet in 

overeenstemming is met de gemeenschappelijke waarden in een ontwikkelde maatschappij of het 

vermijden dat de school geassocieerd zou worden met een niet-neutraal standpunt met betrekking 

tot controversiële onderwerpen.  

Vervolgens besluit het Hof dat de argumenten die door de directeur werden ingeroepen redelijk 

waren in het licht van deze voorwaarden en dat er geen sprake is van een schending van het 

Eerste Amendement.
313

  

- Dissenting opinion 

Rechter Brennan leverde een dissenting opinion bij dit arrest.
314

 Zijn mening werd bijgetreden 

door rechters Marshall en Blackmun. Hij meent dat, door het niet publiceren van twee artikels in 

de schoolkrant, er sprake is van een schending van het verbod op censuur van de meningsuiting 

van studenten zoals beschermd door het Eerste Amendement.
315

 

Brennan stelt vast dat, wanneer de loutere tegenstrijdigheid tussen de pedagogische functie van 

de school en de meningsuiting van een student een voldoende grondwettelijke rechtvaardiging 

zou zijn voor een verbod van vrije meningsuiting, bijna elke communicatie door een student of 

een studentenorganisatie gecensureerd zou kunnen worden.
316

 Dit zou leiden tot een 

onderdrukking van de vrije geest.
317

 Brennan verklaart dan ook dat moet teruggegrepen worden 
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naar de Tinker-test en dat enkel een meningsuiting waardoor de orde op school aanzienlijk 

verstoord wordt, verboden kan worden.
318

 

Brennan meent dat het Hof geen onderscheid had moeten maken tussen twee categorieën 

meningsuiting, namelijk de persoonlijke meningsuiting en de meningsuiting in het kader van een 

door de school gesponsorde activiteit, om zo te vermijden dat de Tinker-test toegepast zou 

moeten worden.
319

  

Om deze stelling te ondersteunen, weerlegt Brennan de argumenten die het Hof inroept om dit 

onderscheid te maken. 

Het Supreme Court beroept zich ten eerste op het feit dat het schoolbestuur het recht heeft het 

lessenpakket autonoom vast te stellen . Brennan meent echter dat dit net de essentie is van de 

Tinker-test en dat bijgevolg deze test moet worden toegepast bij het uitoefenen van deze 

functie.
320

  

Het tweede argument dat door het Supreme Court wordt ingeroepen is de bescherming van de 

(onvolwassen) lezers van de schoolkrant tegen gevoelige onderwerpen. Volgens Brennan is dit 

geen legitieme doelstelling.
321

 Studenten zouden hierdoor immers enkel leren dat de pers nooit 

slecht nieuws mag brengen en nooit onpopulaire standpunten mag weergeven.
322

 Bovendien zou 

een schoolbestuur gemakkelijk standpunten kunnen discrimineren door zich te beroepen op de 

noodzakelijke bescherming van studenten tegen gevoelige onderwerpen. Brennan meent 

bijvoorbeeld dat het mogelijk is dat in casu het artikel met betrekking tot tienerzwangerschappen 

niet gepubliceerd werd omdat men van mening was dat dit artikel zou aanzetten tot 

onverantwoord seksueel gedrag.
323

 

Het laatste argument dat het Hof inroept om het gemaakte onderscheid te rechtvaardigen is het 

risico dat het standpunt van een individuele spreker zou worden toegeschreven aan de school. 

Brennan meent dat deze doelstelling ook door minder verregaande middelen bereikt kan worden, 

zoals een verklaring in het voorwoord dat enkel het standpunt van de schrijver wordt 

weergegeven of een artikel waarin het standpunt van de school wordt toegelicht.
324
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Brennan besluit dat, indien de Tinker-test toegepast zou worden, er sprake zou zijn van een 

schending van het Eerste Amendement aangezien er geen aanzienlijke verstoring was van de orde 

op school, noch van de rechten van anderen.
325

  

c) Het arrest in het licht van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

Als gevolg van dit arrest wordt, in tegenstelling tot de zaak Tinker, niet langer gekeken naar het 

resultaat van een bepaalde meningsuiting wanneer er sprake is van een meningsuiting in het 

kader van een activiteit die door de school gesponsord wordt en waarvan de school meent dat zij 

niet in overeenstemming is met de opleiding.  

Net als in het arrest Fraser, wordt als gevolg van deze uitspraak een ruime bevoegdheid 

toegekend aan het schoolbestuur en bestaat het risico dat deze bevoegdheid misbruikt zal 

worden.
326

 

Bovendien wordt deze uitspraak, en bijgevolg de mogelijke beperkingen van de vrijheid van 

meningsuitingen van scholieren, niet beperkt tot de schoolkrant. Het Supreme Court bepaalt: “we 

hold that educators do not offend the First Amendment by exercising editorial control over the 

style and content of student speech in school-sponsored expressive activities so long as their 

actions are reasonably related to legitimate pedagogical concerns”
327

. De test ontwikkeld in deze 

zaak is dus van toepassing op elke meningsuiting in het kader van een door de school 

gesponsorde activiteit. Wat hieronder precies moet worden verstaan wordt echter niet 

verduidelijkt door het Hof.
328

 

Men kan zich de vraag stellen of deze uitspraak van het Supreme Court in overeenstemming is 

met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.  

In dit arrest maakt het Hooggerechtshof een onderscheid tussen twee soorten meningsuiting, de 

persoonlijke meningsuiting (en het tolereren hiervan) en de meningsuiting in het kader van een 
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door de school gesponsorde activiteit (en het actief promoten hiervan), die in verschillende mate 

beschermd moeten worden.  

Dit onderscheid lijkt niet in overeenstemming met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. 

In dit Verdrag wordt de vrijheid van meningsuiting immers beschermd “ongeacht nationale 

grenzen, hetzij mondeling, hetzij in geschreven of gedrukte vorm, in de vorm van kunst, of met 

behulp van enig ander middel van zijn keuze”
329

. De verschillende soorten meningsuiting worden 

bijgevolg op dezelfde wijze beschermd en kunnen in dezelfde mate beperkt worden 

overeenkomstig de voorwaarden van artikel 13, 2
de

 lid IVRK.  

Is de test die door het Supreme Court in dit arrest ontwikkeld werd om na te gaan of een 

beperking van de vrijheid van meningsuiting al dan niet toegestaan is, in overeenstemming met 

deze voorwaarden? 

Het Hooggerechtshof bepaalt dat het reguleren van meningen, die in het kader van door de school 

gesponsorde activiteiten geuit worden, in overeenstemming is met het Eerste Amendement op 

voorwaarde dat de regeling redelijkerwijze in verhouding staat tot legitieme bezorgdheden die 

betrekking hebben op het onderwijs.
330

 Het gaat om een vage test die veel ruimte laat voor 

appreciatie. 

In het kader van het IVRK moet, met de beperking van de vrijheid van meningsuiting, één van de 

in artikel 13, 2
de

 lid opgesomde doelstellingen worden nagestreefd. Pedagogische doeleinden zijn 

niet opgenomen in deze opsomming. Wanneer het Supreme Court de ontwikkelde test echter 

toepast op de voorliggende feiten, wordt rekening gehouden met de rechten en de goede naam 

van anderen, twee doelstellingen die wel opgenomen zijn in artikel 13, 2
de

 lid IVRK. Het Hof 

bepaalt immers dat de directeur redelijkerwijze kon beslissen de betrokken artikels niet te 

publiceren aangezien de studenten die getuigden in deze artikels geïdentificeerd konden worden. 

Noch hun recht op privacy, noch het recht op privacy van hun vrienden en ouders werd bijgevolg 

gerespecteerd.
331

 Bovendien hadden de vrienden en ouders van de genoemde studenten niet de 

mogelijkheid gekregen toe te stemmen met publicatie of een antwoord te formuleren.  

De tweede voorwaarde waaraan, op grond van artikel 13, 2
de

 lid IVRK, moet zijn voldaan om een 

beperking van de vrije meningsuiting te rechtvaardigen, is de voorwaarde van noodzakelijkheid. 

                                                           
329

 Art.13 Verdrag inzake de Rechten van het Kind van 20 november 1989, BS 17 januari 1992, 803. 
330

 Hazelwood School District v. Kuhlmeier, 484 U.S. 260, 273 (1988), www.westlaw.com. 
331

 Hazelwood School District v. Kuhlmeier, 484 U.S. 260, 274 (1988), www.westlaw.com. 

http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/


 73 

Ook deze voorwaarde wordt, in beperkte mate, onderzocht door het Supreme Court. In de 

ontwikkelde test is bepaald dat een beperking toegelaten is op voorwaarde dat zij 

“redelijkerwijze” in verhouding is tot legitieme pedagogische doeleinden.
332

 Bij de toepassing 

van deze voorwaarde op de feiten bepaalt het Hof uitdrukkelijk dat de directeur bij het maken van 

zijn beslissing niet heeft onderzocht of minder verregaande maatregelen mogelijk waren, zoals 

het wijzigen van de artikels of het uitstellen van de publicatie van de schoolkrant.
333

 Dit argument 

wordt echter niet verder onderzocht door het Supreme Court. Rechter Brennan meent in zijn 

dissenting opinion onder andere op basis van de mogelijkheid van minder verregaande 

maatregelen dat er in casu sprake was van een schending van het Eerste Amendement.
334

 

Bovendien meent ook het Mensenrechtencomité in general comment nr.27 dat het principe van 

proportionaliteit inhoudt dat de minst ingrijpende maatregelen genomen moeten worden in geval 

van noodzakelijke beperkingen.
335

 

Het Supreme Court besluit in casu echter louter dat de beslissing van de directeur redelijk was 

gezien de specifieke omstandigheden van de zaak.
336

 De directeur was immers nieuw en niet op 

de hoogte van de procedures met betrekking tot de schoolkrant. Bovendien stond hij onder druk 

om een snelle beslissing te nemen omdat de studenten anders helemaal geen schoolkrant zouden 

hebben.  

Afhankelijk van de manier waarop de test van het Supreme Court geïnterpreteerd en toegepast 

wordt, zal deze uitspraak al dan niet in overeenstemming zijn met artikel 13 van het Verdrag 

inzake de Rechten van het Kind.  
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3.2.2.6 Deborah Morse et al., Petitioners, v. Joseph Frederick 

 

Het (voorlopig) laatste arrest van het Supreme Court met betrekking tot de vrijheid van 

meningsuiting van scholieren werd, in een 5-4 beslissing, uitgesproken op 25 juni 2007 in de 

zaak Morse v. Frederick
337

.  

a) De feiten en procedure 

Op 24 januari 2002 kwam de fakkel die de Olympische Vlam van de Winterspelen in Salt Lake 

City (Utah) zou aansteken voorbij Juneau (Alaska). De vlam zou ook voorbij de middelbare 

school Juneau-Douglas komen. De directrice van deze school, Deborah Morse, liet toe dat 

leerlingen en personeel naar deze optocht zouden kijken als deel van een schooluitstap.
338

  

Op het ogenblik dat de loper met de fakkel en de camera‟s voorbijkwamen, hielden Joseph 

Frederick en zijn vrienden, op één na allemaal leerlingen van Juneau-Douglas, een spandoek 

omhoog waarop “BONG HiTS 4 JESUS” geschreven stond.
339

 Morse vroeg onmiddellijk de 

spandoek te verwijderen. Zij meende immers dat met deze zin, in strijd met het schoolreglement, 

illegaal druggebruik werd aangemoedigd.
340

 Enkel Frederick gehoorzaamde niet meteen. Hij 

werd dan ook gedurende tien dagen geschorst.
341

  

Frederick putte eerst de beroepsmogelijkheden binnen het schooldistrict uit om zijn sanctie aan te 

vechten.
342

 De schorsing werd echter bevestigd. 

Vervolgens diende Frederick een verzoekschrift in bij het District Court omdat hij meende dat 

zijn rechten onder het Eerste Amendement geschonden waren.
343

 Volgens de rechtbank was dit 

echter niet het geval.
344

 De rechtbank meende dat Morse de spandoek redelijkerwijze zo kon 

interpreteren dat illegaal druggebruik gepromoot werd en bijgevolg in strijd was met het 

antidrugsbeleid van de school. Zij had het gezag en zelfs de verplichting om maatregelen te 

nemen. 
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Dit vonnis werd niet bevestigd in hoger beroep.
345

 Het Court of Appeal meende dat er sprake was 

van een schending van het Eerste Amendement aangezien niet aangetoond was dat de spandoek 

de orde aanzienlijk verstoorde of dat het risico hierop bestond. 

Morse diende vervolgens een verzoek in bij het Supreme Court. Certiorari werd toegestaan om na 

te gaan of Frederick op grond van het Eerste Amendement het recht had de spandoek omhoog te 

houden.
346

 

b) Het arrest van het Supreme Court 

- De meerderheidsvisie  

De mening van het Hof werd geleverd door rechter Roberts.
347

  

Het Supreme Court stelt eerst vast dat er, in tegenstelling tot wat Frederick aanvoert, in casu wel 

degelijk sprake is van het uiten van een mening op school. Het Hof verklaart “Under these 

circumstances, we agree with the superintendent that Frederick cannot “stand in the midst of his 

fellow students, during school hours, at a school-sanctioned activity and claim he is not at 

school””
348

. De precedenten van het Supreme Court met betrekking tot de meningsuiting van 

scholieren op een openbare school zijn bijgevolg van toepassing. 

Vervolgens gaat het Hof in op de interpretatie van de tekst “BONG HiTS 4 JESUS”. Het Hof 

meent dat Morse de spandoek redelijkerwijze zo kon interpreteren dat illegaal druggebruik 

gepromoot werd.
349

 De woorden “bong hits” kunnen immers verwijzen naar het roken van 

marihuana.  

Het Supreme Court onderzoekt verder of een directrice, in overeenstemming met het Eerste 

Amendement, een meningsuiting van een scholier op een schoolevenement mag beperken 

wanneer die redelijkerwijze geïnterpreteerd kan worden als het promoten van illegaal 

druggebruik.
350
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Het Supreme Court geeft een overzicht van de principes vastgesteld in de zaken Tinker, Fraser en 

Kuhlmeier.
351

  

Het Hooggerechtshof stelt vast dat zij niet gebonden is door de principes vastgesteld in de zaak 

Kuhlmeier.
352

 Er zou immers niemand de leuze op de spandoek toeschrijven aan de school. Toch 

meent het Hof dat de zaak Kuhlmeier in casu van belang is omwille van twee principes die daar 

bevestigd worden.
353

 Enerzijds is in die zaak bevestigd dat een school de meningsuiting van 

scholieren kan reguleren zelfs wanneer dezelfde meningsuiting buiten de schoolomgeving niet 

gecensureerd zou kunnen worden. Anderzijds wordt in die zaak bevestigd dat de Tinker-test niet 

de enige mogelijke test is om de meningsuiting van scholieren te beperken. 

Vervolgens gaat het Hof in op de noodzaak druggebruik door schoolkinderen te bestrijden en te 

voorkomen.
354

 Ook het Congres heeft verklaard dat een school leerlingen moet wijzen op de 

gevaren van druggebruik.
355

 Wanneer scholieren illegaal druggebruik promoten op een 

schoolevenement stelt dit bijgevolg een bijzonder probleem. 

Het Supreme Court besluit: “When Frederick suddenly and unexpectedly unfurled his banner, 

Morse had to decide to act - or not act - on the spot. It was reasonable for her to conclude that the 

banner promoted illegal drug use - in violation of established school policy - and that failing to 

act would send a powerful message to the students in her charge, including Frederick, about how 

serious the school was about the dangers of illegal drug use. The First Amendment does not 

require schools to tolerate at school events student expression that contributes to those 

dangers”
356

. 

- Concurring opinions 

Een eerste concurring opinion wordt geleverd door rechter Thomas.
357

 Thomas is het eens met de 

visie van het Hof dat een school het promoten van illegaal druggebruik mag sanctioneren.
358

  

                                                           
351

 Morse v. Frederick, 551 U.S. 393, 403-405 (2007), www.westlaw.com. 
352

 Morse v. Frederick, 551 U.S. 393, 405 (2007), www.westlaw.com. 
353

 Morse v. Frederick, 551 U.S. 393, 405-406 (2007), www.westlaw.com. 
354

 Morse v. Frederick, 551 U.S. 393, 407-408 (2007), www.westlaw.com. 
355

 Morse v. Frederick, 551 U.S. 393, 408 (2007), www.westlaw.com. 
356

 Morse v. Frederick, 551 U.S. 393, 410 (2007), www.westlaw.com. 
357

 Morse v. Frederick, 551 U.S. 393, 410-422 (2007), www.westlaw.com. 
358

 Morse v. Frederick, 551 U.S. 393, 410 (2007), www.westlaw.com. 

http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/


 77 

Hij meent echter dat de meningsuiting van scholieren op een openbare school niet beschermd 

wordt door het Eerste Amendement.
359

 Thomas verklaart dat, reeds vanaf het ontstaan van 

openbare scholen, leerkrachten onderwezen en leerlingen luisterden en gehoorzaamden.
360

 Hij 

meent dat hoven en rechtbanken gebruik maakten van de theorie „in loco parentis‟ om scholen toe 

te laten leerlingen te straffen, regels af te dwingen en de orde te bewaren.
361

 Vervolgens geeft 

Thomas voorbeelden uit case law om aan te tonen dat deze theorie scholen ook toeliet de 

meningsuiting van scholieren, op bijna onbeperkte wijze, te reguleren wanneer dit in strijd was 

met het belang of de pedagogische functie van de school.
362

 De enige beperking van scholen had 

betrekking op het opleggen van zware fysieke straffen.
363

 

In de zaak Tinker ging het Supreme Court veel verder dan deze traditionele visie. Tenzij de orde 

op school aanzienlijk verstoord werd, werd bevestigd dat ook scholieren een recht van vrije 

meningsuiting hebben.
364

 Rechter Thomas wijst erop dat het Supreme Court in de zaken Bethel 

School District no.403 v. Fraser, Hazelwood School District v. Kuhlmeier en ook in de 

voorliggende zaak Morse v. Frederick telkens de Tinker-test opzij heeft geschoven en andere 

uitzonderingen heeft gecreëerd op de vrijheid van meningsuiting van scholieren.
365

 Hij meent dat 

er moet teruggegrepen worden naar de oorspronkelijke visie dat scholieren op een openbare 

school geen recht van vrije meningsuiting hebben op basis van de Grondwet.
366

 Hij verklaart 

hierbij: “I am afraid that our jurisprudence now says that students have a right to speak in schools 

except when they don‟t – a standard continuously developed through litigation against local 

schools and their administrators”
367

. 

Rechter Thomas sluit zich enkel aan bij de mening van het Hof omdat met dit arrest de 

rechtspraak in de zaak Tinker opnieuw wordt aangetast.
368

 

Een volgende concurring opinion wordt geleverd door Rechter Alito.
369

 Hij werd gevolgd door 

rechter Kennedy.  
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Rechter Alito sluit zich aan bij de mening van het Hof op voorwaarde dat deze uitspraak strikt 

geïnterpreteerd wordt. Een openbare school kan een meningsuiting louter beperken wanneer die 

redelijkerwijze zo geïnterpreteerd kan worden dat illegaal druggebruik gepromoot wordt.
370

 Deze 

uitspraak mag niet zo geïnterpreteerd worden dat een meningsuiting beperkt kan worden wanneer 

kritiek wordt geleverd op een sociaal of politiek probleem op basis van het argument dat deze 

meningsuiting niet in overeenstemming zou zijn met de “educational mission” van de openbare 

school.
371

 

- Dissenting opinions 

Rechter Breyer levert deels een concurring opinion, deels een dissenting opinion.
372

 Hij wijst op 

een aantal gevaren die de test, in casu ontwikkeld door het Supreme Court, met zich brengt. Deze 

zaak zou kunnen leiden tot beperkingen van de vrijheid van meningsuiting die louter gebaseerd 

zouden zijn op de geuite visie.
373

 Bovendien zou deze rechtspraak voor problemen kunnen zorgen 

bij het bewaren van de orde op school.
374

 Scholieren zouden immers kunnen beginnen uittesten 

waar de grenzen liggen van aanvaardbaar gedrag. 

Breyer meent dat het Supreme Court deze zaak had moeten oplossen op basis van de doctrine van 

“qualified immunity” in plaats van een verregaande uitspraak te doen over de grondwettelijkheid 

van de betrokken handeling.
375

 Dit houdt in dat men moet beslissen in het voordeel van een 

persoon in een openbare functie tenzij zijn gedrag in strijd is met “clearly established statutory or 

constitutional rights of which a reasonable person would have known”
376

. In casu waren de 

handelingen van Morse echter niet op duidelijke wijze in strijd met de geldende rechtspraak uit 

de zaken Tinker v. Des Moines Community School District, Bethel School Disctrict no.403 v. 

Fraser en Hazelwood School District v. Kuhlmeier.
377
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Een laatste dissenting opinion wordt geleverd door rechter Stevens.
378

 Zijn visie wordt gevolgd 

door rechters Souter en Ginsberg. 

Hij verklaart: “In my judgement, the First Amendment protects student speech if the message 

itself neither violates a permissible rule nor expressly advocates conduct that is illegal and 

harmful to students”
379

. Hij meent dat er in casu wel sprake is van een schending van het Eerste 

Amendement. Frederick wilde immers louter de aandacht van de camera‟s trekken en niet illegaal 

druggebruik promoten.
380

  

Stevens meent dat, met het arrest Morse v. Frederick, twee principes die in de zaak Tinker 

vooropgesteld werden, ondermijnd worden.
381

 Enerzijds is er het principe dat censuur op basis 

van de inhoud van de meningsuiting aan strikte vereisten moet voldoen, anderzijds kan iemand 

enkel grondwettelijk gesanctioneerd worden voor het promoten van illegaal gedrag wanneer het 

waarschijnlijk is dat het illegaal gedrag dat de overheid wil vermijden effectief uitgelokt wordt.
382

 

Het Supreme Court wijkt af van deze twee principes omwille van de noodzaak kinderen te 

beschermen tegen drugs.
383

  

Stevens meent echter dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen enerzijds een 

meningsuiting die effectief druggebruik promoot en anderzijds een meningsuiting waarvan een 

derde subjectief en niet op redelijke wijze meent dat zij druggebruik promoot.
384

 In casu kan er 

volgens Stevens geen sprake zijn van het promoten van illegaal druggebruik.
385

 Zo wilde 

Frederick louter de aandacht van de camera‟s trekken. Aangezien het niet zijn bedoeling was het 

publiek te overtuigen van een bepaalde visie, kan men niet redelijkerwijze vaststellen dat hij 

illegaal druggebruik wilde promoten. Bovendien vindt Stevens het onwaarschijnlijk dat de 

boodschap op de spandoek effectief het gedrag van studenten zou veranderen. 

Stevens verklaart dat het Supreme Court te ver is gegaan door vast te stellen dat censuur van een 

meningsuiting waarin drugs vermeld worden niet in strijd is met het Eerste Amendement op 

voorwaarde dat iemand die meningsuiting kan interpreteren als het promoten van druggebruik.
386
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Hij besluit dat in het nationaal debat omtrent druggebruik en de regulering hiervan, de uiting van 

een minderheidsvisie noodzakelijkerwijze beschermd moet worden door het Eerste 

Amendement.
387

 

c) Het arrest in het licht van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

Joseph Frederick vertelde, nog voor de uitspraak van het Supreme Court, aan Mary Beth Tinker 

dat hij met zijn spandoek inderdaad de aandacht van het schoolbestuur en het publiek wilde 

trekken.
388

  Hij wilde nagaan of een recht van vrije meningsuiting ook in de praktijk bestaat of 

dat het louter gaat om een theoretisch recht waarover men leert op school. Hij meende dat ook 

scholieren een recht van vrije meningsuiting moeten hebben. Dit standpunt heeft echter geleid tot 

een bijkomende beperking van dit recht als gevolg van het arrest van het Supreme Court in deze 

zaak.   

Het Supreme Court besluit in de zaak Frederick v. Morse dat de meningsuiting van een leerling 

op een schoolevenement beperkt kan worden wanneer deze redelijkerwijze gezien kan worden als 

het promoten van druggebruik.  

De vraag blijft of men tot dezelfde conclusie zou komen wanneer artikel 13 van het Verdrag 

inzake de Rechten van het Kind zou worden toegepast. 

De tweede voorwaarde waaraan een beperking van de vrijheid van meningsuiting moet zijn 

voldaan op grond van het IVRK is het nastreven van één van de opgesomde doelstellingen.  

Het Supreme Court laat een beperking van de vrije meningsuiting toe wanneer illegaal 

druggebruik gepromoot wordt. Hiermee wil men druggebruik door scholieren voorkomen en 

bestrijden.
389

 Het Hof verklaart dat de directrice redelijkerwijze kon aannemen dat wanneer zij 

niet zou handelen dit naar de scholieren het signaal zou sturen dat de school de gevaren van drugs 

niet ernstig neemt.
390

 

In het kader van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind zou men zich in casu, ter 

rechtvaardiging van de beperking van de vrijheid van meningsuiting, kunnen beroepen op de 

doelstelling „bescherming van de goede zeden‟.  
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Bovendien is in het IVRK een afzonderlijk artikel opgenomen waarin gewezen wordt op de 

noodzakelijke bescherming van kinderen tegen druggebruik. Artikel 33 IVRK bepaalt immers: 

“De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen, met inbegrip van wettelijke, 

bestuurlijke en sociale maatregelen en maatregelen op onderwijsterrein, om kinderen te 

beschermen tegen het illegale gebruik van verdovende middelen en psychotrope stoffen zoals 

omschreven in de desbetreffende internationale verdragen, en om inschakeling van kinderen bij 

de illegale produktie van en de sluikhandel in deze middelen en stoffen te voorkomen”
391

. 

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind legt als derde voorwaarde ter rechtvaardiging van 

beperkingen van de vrije meningsuiting op dat de meningsuiting noodzakelijk moet zijn om de 

nagestreefde doelstelling te bereiken.  

Dit criterium wordt niet uitgewerkt door het Supreme Court in het arrest Morse v. Frederick. Het 

enige criterium van proportionaliteit dat men terugvindt in deze uitspraak is de vereiste dat men 

redelijkerwijze moet kunnen aannemen dat druggebruik gepromoot wordt. Van zodra dat het 

geval is, is een beperking van de vrijheid van meningsuiting toegelaten.
392

  

Joanna Nairn wijst er dan ook op dat een beperking op basis van een bepaalde inhoud van een 

meningsuiting, zonder dat bewijs van noodzakelijkheid van de beperking geleverd moet worden, 

te verregaand is.
393

 

Verschillende auteurs hebben kritiek geleverd op dit arrest. 

Zo meent Erwin Chemerinsky bijvoorbeeld dat in dit arrest afgeweken zou worden van een aantal 

vaststaande principes met betrekking tot het Eerste Amendement. Hij meent dat de sanctionering 

van de meningsuiting louter gebaseerd was op de door Frederick geuite visie terwijl dit nog nooit 

aanvaard is geweest door het Supreme Court.
394

 Bovendien gaat het Hof niet na of sprake was 

van een aanzienlijke verstoring van de orde op school zoals vereist in Tinker.
395

 Verder toont het 

Hof niet aan dat studenten effectief werden aangezet drugs te gebruiken.
396
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Verschillende auteurs zijn bovendien bezorgd over de interpretatie van dit arrest door de lagere 

rechtbanken.
397

 Zal enkel, zoals rechter Alito bepleit, het promoten van illegaal druggebruik 

gesanctioneerd kunnen worden of zal dit arrest ertoe leiden dat een school elke meningsuiting die 

een illegale of louter schadelijke activiteit promoot kan beperken?
398

 

Bovendien leveren een aantal auteurs kritiek op het arrest Morse v. Frederick omdat het Supreme 

Court toelaat dat een bepaalde visie wordt gesanctioneerd.
399

 In principe is het Supreme Court 

immers zeer terughoudend ten aanzien van een beperking van de meningsuiting op basis van de 

inhoud ervan. Ook in het kader van artikel 13 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

kan niet een bepaalde visie worden gesanctioneerd en moet altijd voldaan zijn aan de drie 

opgelegde voorwaarden om een beperking te rechtvaardigen.  

 

3.3 Conclusie 

In de loop van de geschiedenis heeft het Supreme Court slechts een beperkt aantal zaken 

behandeld met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting van scholieren op een openbare 

school. Bovendien werden bij elk arrest verschillende concurring en dissenting opinions geleverd. 

Ook binnen het Supreme Court is er dus sprake van verdeeldheid met betrekking tot dit 

onderwerp.  

De zaken West Virginia Board of Education v. Barnette, Tinker v. Des Moines Independent 

Community School District, Bethel School District no. 403 v. Fraser, Hazelwood School District 

                                                           
397

 C. CALVERT, “Tinker‟s Midlife Crisis: Tattered and Transgressed but Still Standing”, Am. U. L. Rev. 2008-2009, 

vol. 58, (1167) 1169-1171; E. CHEMERINSKY, “How Will Morse v. Frederick be Applied?”, Lewis & Clark L. Rev. 

2008, vol. 12, (17) 21-22; M.C. DICKLER, “The Morse Quartet: Student Speech and The First Amendment”, Loy. L. 

Rev. 2007, vol. 53, (355) 357; J. DINDO, “The Various Interpretations of Morse v. Frederick: Just a Drug Exception 

or a Retraction of Student Free Speech Rights?”, Cap. U. L. Rev. 2008-2009, vol. 37, (201) 221 en 234-237; J. 

NAIRN, “Free Speech 4 Students? Morse v. Frederick and the Inculcation of Values in Schools”, Harv. C.R.-C.L. L. 

Rev. 2008, vol.43, (239) 251-255; K. NELSON, “Case Note. Constitutional Law – The Supreme Court Takes a 

Fractured Stance on What Students Can Say About Drugs; Morse v. Frederick 127 S. Ct. 2618 (2007)”, Wyo. L. Rev. 

2008, vol. 8, (291) 311.  
398

 E. CHEMERINSKY, “How Will Morse v. Frederick be Applied?”, Lewis & Clark L. Rev. 2008, vol. 12, (17) 21-22. 
399

 J. NAIRN, “Free Speech 4 Students? Morse v. Frederick and the Inculcation of Values in Schools”, Harv. C.R.-

C.L. L. Rev. 2008, vol.43, (239) 246-247; K. NELSON,  “Case Note. Constitutional Law – The Supreme Court Takes 

a Fractured Stance on What Students Can Say About Drugs; Morse v. Frederick 127 S. Ct. 2618 (2007)”, Wyo. L. 

Rev. 2008, vol. 8, (291) 312-313;  S.L. NODER, “Comment. Morse v. Frederick: Students‟ First Amendment Rights 

Restricted Again”, Val. U. L. Rev. 2008-2009, vol.43, (859) 867; J.B. RASKIN, “Student Speech. The enduring 

greatness of Tinker”, Hum. Rts. 2008, vol. 35, (2) 5.  



 83 

v. Kuhlmeier en Morse v. Frederick hebben betrekking op het actief element van artikel 13 

IVRK, namelijk het recht van een kind om zelf zijn visie mee te delen.  

De zaak Board of Education Island Trees Union Free School District v. Pico daarentegen heeft 

betrekking op het passief element van artikel 13 IVRK, namelijk het recht informatie te 

ontvangen.  

In al deze arresten vinden we twee belangrijke visies terug.  

Enerzijds bevestigt het Supreme Court dat ook scholieren op een openbare school beschermd 

worden door het Eerste Amendement en bijgevolg een recht op vrije meningsuiting en het recht 

informatie te ontvangen hebben. Dit is van belang in het kader van het Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind aangezien artikel 13 IVRK dit recht waarborgt ten aanzien van elk kind. 

Het Supreme Court formuleerde dit, in de zaak Tinker, als volgt: “It can hardly be argued that 

either students or teachers shed their constitutional rights to freedom of speech or expression at 

the schoolhouse gate”
400

. 

De tweede visie die in elk van de vermelde arresten van het Hooggerechtshof terugkomt houdt in 

dat de bescherming van het recht op vrije meningsuiting in de schoolomgeving niet noodzakelijk 

even sterk is als in een andere omgeving. Zelfs in de zaken waar de vrije meningsuiting van 

scholieren wordt beschermd, zoals in de zaak Tinker, wordt immers erkend dat beperkingen op 

dit recht mogelijk zijn onder bepaalde omstandigheden. Dit is in overeenstemming met artikel 13 

IVRK waar in het tweede lid een beperkinsclausule is opgenomen. 

Het is dan ook voornamelijk met betrekking tot de beperkingen die door het Supreme Court 

worden toegestaan op deze rechten dat vragen kunnen ontstaan omtrent de overeenstemming met 

artikel 13 IVRK.  

In het arrest Tinker ontwikkelde het Supreme Court een strikte test waaraan beperkingen van de 

vrije meningsuiting getoetst moeten worden. Ondanks het feit dat deze beslissing nooit door het 

Hof werd terzijde geschoven of in vraag gesteld, heeft het de Tinker-test in latere zaken nooit 

meer toegepast. In alle zaken die betrekking hadden op het Eerste Amendement, maakt het Hof 

een onderscheid tussen de zaak Tinker en de voorliggende zaak zodat de Tinker-test niet zou 

moeten worden toegepast en de grondwettelijke bescherming van scholieren verder kon worden 

beperkt.  
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Het Supreme Court heeft hierbij altijd een afweging gemaakt tussen enerzijds het recht op vrije 

meningsuiting van een scholier en anderzijds de specifieke karakteristieken van de school. De 

beperkingen worden gerechtvaardigd op basis van het argument dat de orde op school bewaard 

moet worden om op die manier de functies van de school, zoals het aanleren van democratische 

waarden en normen, te verzekeren. Het Hooggerechtshof kende dan ook telkens een ruime 

bevoegdheid toe aan het schoolbestuur om de meningsuiting van scholieren in het kader van 

officiële schoolactiviteiten te reguleren.  

Deze evolutie in de rechtspraak van het Supreme Court heeft in rechtsleer en rechtspraak tot 

onzekerheid geleid. Lagere rechtbanken hebben in vraag gesteld of de rechtspraak uit de zaak 

Tinker nog beschouwd kan worden als geldend recht.
401

 

Verschillende beperkingen van de vrijheid van meningsuiting van kinderen op een openbare 

school zijn, als gevolg van de rechtspraak van het Supreme Court, gerechtvaardigd in de 

Verenigde Staten. De mogelijke beperkingen zijn afhankelijk van het soort meningsuiting.  

Zo is een beperking, als gevolg van het arrest Tinker v. Des Moines Independent Community 

School District, mogelijk wanneer er een aanzienlijke verstoring is van de orde op school of 

wanneer de rechten van andere studenten geschaad worden. Deze beperking is ontwikkeld in het 

kader van een symbolische en politieke meningsuiting. Deze test zou moeten worden toegepast 

van zodra er geen sprake is van één van de uitzonderingen die op deze test gecreëerd zijn in de 

zaken Fraser, Kuhlmeier en Morse.
402

 

Verder kunnen ook meningsuitingen die beledigend, grof en aanstootgevend zijn en geuit worden 

tijdens een door de school gesponsorde activiteit beperkt worden wanneer zij niet in 

overeenstemming zijn met de functie van de school. Dit is mogelijk op basis van het arrest Bethel 

School District no. 403 v. Fraser. In het arrest Morse v. Frederick verduidelijkt het Supreme 

Court dat de term “aanstootgevend” in de zaak Fraser strikt geïnterpreteerd moet worden. Het 
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Hof verklaart: “that case should not be read to encompass any speech that could fit under some 

definition of “offensive”. After all, much political and religious speech might be perceived as 

offensive to some”
403

. 

Ook een regulering met het oog op legitieme pedagogische doeleinden is toegelaten wanneer er 

sprake is van een door de school gesponsorde activiteit sinds de zaak Hazelwood School District 

v. Kuhlmeier. 

Een laatste beperking op de vrije meningsuiting van scholieren is vastgesteld in het arrest Morse 

v. Frederick en laat toe dat een meningsuiting gereguleerd wordt wanneer deze redelijkerwijze zo 

geïnterpreteerd kan worden dat druggebruik gepromoot wordt. 

Een beperking van het recht informatie te ontvangen is toegelaten op voorwaarde dat deze 

beslissing niet genomen is met de bedoeling te beletten dat studenten toegang krijgen tot ideeën 

waarmee het schoolbestuur het niet eens is.
404

  

Zoals hoger reeds vastgesteld, is de vraag of deze beperkingen in overeenstemming zijn met de 

door artikel 13, 2
de

 lid van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind toegelaten beperkingen, 

in grote mate afhankelijk van de manier waarop de rechtspraak van het Supreme Court 

geïnterpreteerd en toegepast wordt. De uitspraken van het Hof zijn immers op algemene, vage 

wijze geformuleerd en laten ruimte voor interpretatie.  

De enige test waarin alle voorwaarden die ook het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

oplegt om beperkingen te rechtvaardigen zijn opgenomen, is de test die door het Supreme Court 

ontwikkeld werd in de zaak Tinker en die toelaat de vrije meningsuiting te beperken wanneer er 

sprake is van een aanzienlijke verstoring van de orde op school of het schaden van de rechten van 

anderen.  

De andere toegelaten beperkingen, zullen afhankelijk van de interpretatie ervan door scholen en 

lagere rechtbanken, al dan niet in overeenstemming zijn met het IVRK.  

Er moet hierbij worden opgepast dat er geen misbruik wordt gemaakt van de toegelaten 

beperkingen. Scholen kunnen immers de neiging hebben de rechtspraak zo te interpreteren dat zij 

meningsuitingen kunnen sanctioneren waar zij het niet mee eens zijn.
 405

 Wanneer dit de enige 

rechtvaardiging zou zijn van een beperking zou dit in strijd zijn met het Eerste Amendement en 
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het recht op vrije meningsuiting. Het doel van dit recht is immers, onder andere, om ook 

controversiële en onpopulaire meningen te beschermen. Meningsuitingen waarmee iedereen het 

eens is zullen immers niet voor problemen zorgen. 
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Hoofdstuk 4. Verbod op de doodstraf en levenslange opsluiting 

zonder de mogelijkheid van vervroegde invrijheidsstelling 

 

Op 1 maart 2005, de datum waarop het Amerikaanse Supreme Court het arrest Roper v. Simmons 

heeft uitgesproken, waren er in de Verenigde Staten zeven Staten waar de doodstraf werd 

uitgesproken ten aanzien van personen die op het ogenblik van het misdrijf jonger dan achttien 

jaar waren. Het gaat om Texas, Oklahoma, South Carolina, Louisiana, Missouri, Georgia en 

Virginia. Op 31 december 2004 zaten 71 personen op death row voor feiten gepleegd als 

minderjarige.
406

 Tot 2003 werd de doodstraf ook effectief uitgevoerd. 

In 2008 waren 2.484 personen in de Verenigde Staten opgesloten omwille van een veroordeling 

tot levenslange opsluiting zonder mogelijkheid van vervroegde invrijheidsstelling voor 

misdrijven gepleegd als minderjarige.
407

 Deze sanctie is nog steeds mogelijk voor bepaalde 

misdrijven.  

Nochtans worden in het internationaal recht deze vormen van bestraffing verboden wanneer ze 

worden opgelegd ten aanzien van minderjarige daders.  

Deze verbodsbepalingen maken deel uit van de algemene principes, ideeën en doelstellingen die 

men in het internationaal recht terugvindt met betrekking tot het jeugdsanctierecht. Het idee is dat 

minderjarige daders zich niet volledig bewust zijn van de gevolgen van hun daden en dat 

bepaalde sancties dan ook niet geschikt zouden zijn. Bovendien zou, zeker bij minderjarigen, de 

nadruk moeten liggen op de mogelijkheid van re-integratie in de maatschappij. 

Deze principes vindt men ook terug in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. In het IVRK 

ligt in de artikelen die betrekking hebben op het jeugdsanctierecht de nadruk op het belang en het 

welzijn van het Kind.  
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Artikel 37a van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind heeft betrekking op verboden 

vormen van bestraffing en bepaalt: “De Staten die partij zijn, waarborgen dat geen enkel kind 

wordt onderworpen aan foltering of aan een andere wrede, onmenselijke of onterende 

behandeling of bestraffing. Doodstraf noch levenslange gevangenisstraf zonder de mogelijkheid 

van vervroegde invrijheidsstelling wordt opgelegd voor feiten gepleegd door personen jonger dan 

achttien jaar”
408

. 

Dit artikel bevat drie normen. Met betrekking tot twee van deze normen, het verbod op de 

doodstraf en de levenslange opsluiting zonder de mogelijkheid van vervroegde invrijheidsstelling 

voor feiten gepleegd door personen jonger dan achttien jaar, zal de rechtspraak van het 

Amerikaanse Supreme Court geanalyseerd worden.  

 

4.1 Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

4.1.1 Het verbod op de doodstraf 

In artikel 37a IVRK is een absoluut verbod opgenomen de doodstraf op te leggen met betrekking 

tot feiten gepleegd door personen jonger dan achttien jaar. Deze norm laat geen ruimte voor 

interpretatie. Uitzonderingen zijn niet toegelaten. Bovendien wordt expliciet bepaald dat dit 

verbod van toepassing is van zodra het gaat om misdrijven gepleegd door een persoon onder de 

achttien jaar. Er kan bijgevolg geen discussie bestaan omtrent het toepassingsgebied van deze 

bepaling.  

Het verbod de doodstraf op te leggen voor feiten gepleegd door personen jonger dan achttien jaar 

is een norm die ook in verschillende andere internationale en regionale verdragen
409

 en 

instrumenten van soft law
410

 is opgenomen. Zo bepaalt artikel 6.5 van het Internationaal Verdrag 
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inzake Burgerrechten en Politieke Rechten: “de doodstraf mag niet worden opgelegd voor 

misdrijven die zijn gepleegd door personen beneden de leeftijd van achttien jaar en mag niet 

worden voltrokken aan zwangere vrouwen”
411

.  

Bovendien erkenden zowel de Subcommissie ter Bevordering en Bescherming van de Rechten 

van de Mens
412

 (in 2000) als de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten
413

 (in 2002) 

dat het verbod op het opleggen van de doodstraf voor feiten gepleegd door personen jonger dan 

achttien jaar een norm van internationaal gewoonterecht is.  

Het Mensenrechtencomité bepaalde verder reeds in 1994 dat een voorbehoud niet mogelijk is ten 

aanzien van bepalingen in het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten 

die normen van internationaal gewoonterecht bevatten.
414

 Het Comité bepaalde hierbij dat een 

voorbehoud niet mogelijk is met betrekking tot de doodstraf ten aanzien van kinderen.
 415

 

Ondanks deze internationale bepalingen werd in 2010 de doodstraf opgelegd voor feiten gepleegd 

door personen onder de achttien jaar in Iran, Pakistan, Saoedi-Arabië, Soedan, de Verenigde 

Arabische Emiraten en Jemen.
416

 

Verder is sinds 1990 in tenminste negen landen de doodstraf uitgevoerd ten aanzien van personen 

voor feiten gepleegd onder de achttien jaar.
417

 De Verenigde Staten bevindt zich als enige 

Westerse land tussen China, de Democratische Republiek Congo, Iran, Nigeria, Pakistan, Saoedi-
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Arabië, Soedan en Jemen. Met uitzondering van de Verenigde Staten, zijn al deze Staten partij 

van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Geen enkele Staat heeft voorbehoud gemaakt 

bij artikel 37a van dit Verdrag.  

4.1.2 Het verbod op de levenslange opsluiting zonder de mogelijkheid van 

vervroegde invrijheidsstelling  

 

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind is het enige internationale instrument waarin 

expliciet is opgenomen dat een levenslange opsluiting zonder mogelijkheid van vervroegde 

invrijheidsstelling verboden is ten aanzien van feiten gepleegd door minderjarigen.  

Dit verbod is een logisch gevolg van het algemene principe, dat men onder andere in artikel 37b 

IVRK
418

 terugvindt, dat vrijheidsberoving steeds beperkt moet worden tot de kortst mogelijke 

duur.  

Oorspronkelijk wilde men een absoluut verbod invoeren een levenslange opsluiting op te leggen 

voor misdrijven gepleegd door personen onder de achttien jaar.
419

 Omdat Japan niet akkoord kon 

gaan met een absoluut verbod op het opleggen van een levenslange opsluiting, werd toegevoegd 

dat dit enkel verboden was wanneer er geen mogelijkheid was van vervroegde 

invrijheidsstelling.
420

 Dit heeft tot gevolg dat een minderjarige dader veroordeeld kan worden tot 

een levenslange opsluiting op voorwaarde dat deze straf in verhouding is tot het misdrijf en dat er 

een efficiënte herzieningsprocedure bestaat.  

Het Comité voor de Rechten van het Kind heeft in een general comment
421

 verduidelijkt dat 

wanneer een sanctie wordt uitgesproken ten aanzien van kinderen er een realistische 

mogelijkheid van vrijlating moet bestaan en deze mogelijkheid bovendien regelmatig onderzocht 

moet worden. Het Comité verwijst hierbij naar artikel 25 IVRK dat betrekking heeft op een 

periodieke evaluatie van de behandeling van kinderen. Het Comité raadt aan dat Staten elke vorm 
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van levenslange opsluiting verbieden ten aanzien van minderjarige delinquenten. Wanneer een 

Staat deze sanctie toch zou behouden, moet de Staat maatregelen nemen gericht op de 

rehabilitatie van het kind.  

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft reeds in verschillende Resoluties 

Staten aangemaand de levenslange opsluiting zonder mogelijkheid van vervroegde 

invrijheidsstelling ten aanzien van minderjarige delinquenten bij wet te verbieden.
422

 Al deze 

Resoluties werden aangenomen met slechts één tegenstem, die van de Verenigde Staten. 

 

4.2 De Verenigde Staten 

4.2.1 Algemeen 

De Verdragen waarin bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot de doodstraf of levenslange 

opsluiting van minderjarigen werden ofwel niet geratificeerd door de Verenigde Staten ofwel 

maakte de VS voorbehoud bij de artikelen met betrekking tot de doodstraf. Enkel de Vierde 

Conventie van Genève betreffende de bescherming van burgers in tijden van oorlog van 12 

augustus 1949 werd door de VS geratificeerd zonder voorbehoud bij het artikel met betrekking 

tot de doodstraf ten aanzien van minderjarige delinquenten. Dit Verdrag is echter enkel van 

toepassing in het kader van internationale gewapende conflicten.
423

 

Zo maakte de Verenigde Staten, op het ogenblik van ratificatie op 8 juni 1992, het volgende 

voorbehoud bij artikel 6.5 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke 

Rechten: “That the United States reserves the right, subject to its Constitutional constraints, to 

impose capital punishment on any person (other than a pregnant woman) duly convicted under 

existing or future laws permitting the imposition of capital punishment, including such 

punishment for crimes committed by persons below eighteen years of age”
424

. 
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Het VN-Mensenrechtencomité heeft zijn bezorgdheid met betrekking tot dit voorbehoud reeds in 

1995 geuit.
425

 Zo bepaalt het Comité: “The Committee regrets the extent of the State party's 

reservations, declarations and understandings to the Covenant. It believes that, taken together, 

they intended to ensure that the United States has accepted only what is already the law of the 

United States. The Committee is also particularly concerned at reservations to article 6, paragraph 

5, and article 7 of the Covenant, which it believes to be incompatible with the object and purpose 

of the Covenant”
426

. Het Comité meende dan ook dat de Verenigde Staten dit voorbehoud moet 

herzien en zelfs intrekken.
427

  

Op de geldigheid van dit voorbehoud en de gevolgen van een eventuele niet-geldigheid zal hier 

niet ingegaan worden.
428

  

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind werd nog niet  geratificeerd door de Verenigde 

Staten. Bij de ondertekening van dit Verdrag door President Clinton op 16 februari 1995, werden 

nog geen voorbehouden gemaakt. Wel verklaarde de vertegenwoordiger van de Verenigde Staten 

reeds bij de besprekingen in het kader van artikel 37a IVRK dat zij het niet eens was met dit 

artikel.
429

 Zij meende bijvoorbeeld dat de verwijzing naar de leeftijd van achttien jaar te 

willekeurig was.
430

 De Verenigde Staten hebben dan ook, om tot een consensus binnen de 

werkgroep te komen, zich het recht voorbehouden om voorbehoud te maken bij dit artikel in 

geval van ratificatie.
431

  

                                                           
425

 Concluding Observations „Verenigde Staten‟ van het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties (3 oktober 

1995), UN Doc. CCPR/C/79/Add.50 (1995).  
426

 Concluding Observations „Verenigde Staten‟ van het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties (3 oktober 

1995), UN Doc. CCPR/C/79/Add.50 (1995), §279. 
427

 Concluding Observations „Verenigde Staten‟ van het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties (3 oktober 

1995), UN Doc. CCPR/C/79/Add.50 (1995), §292. 
428

 Zie o.a. J.J.I. DE JONG, “You may hang this boy, he‟s old enough. Age limits for imposing capital punishment on 

juveniles in the USA”, AA 2000, (442) 447-448; C. BAETZ-STANGEL, “The Role of International Law in the 

Abolition of the Juvenile Death Penalty in the United States”, Fla. J. Int’l L. 2004, vol.16, (955) 966-978. 
429

 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Legislative History of the Convention on the 

Rights of the Child, United Nations New York and Geneva, 2007, 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/LegislativeHistorycrc2en.pdf, 750, §105. 
430

 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Legislative History of the Convention on the 

Rights of the Child, United Nations New York and Geneva, 2007, 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/LegislativeHistorycrc2en.pdf, 750, §105. 
431

 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Legislative History of the Convention on the 

Rights of the Child, United Nations New York and Geneva, 2007, 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/LegislativeHistorycrc2en.pdf, 767, §544. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/LegislativeHistorycrc2en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/LegislativeHistorycrc2en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/LegislativeHistorycrc2en.pdf


 93 

Oorspronkelijk waren de Staten binnen de VS vrij de doodstraf en de levenslange opsluiting 

zonder mogelijkheid van vervroegde invrijheidsstelling al dan niet toe te laten en al dan niet een 

minimumleeftijd voor de toepassing hiervan te bepalen.  

Het Supreme Court onderzoekt de grondwettelijkheid van deze sancties in het licht van het 

Achtste Amendement bij de Grondwet. Dit Amendement bepaalt: “Excessive bail shall not be 

required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted”
432

. De 

doodstraf en de levenslange opsluiting worden dus bekeken in het kader van een verbod op 

wrede, gruwelijke straffen. Het Achtste Amendement moet door de Staten gerespecteerd worden 

als gevolg van het Veertiende Amendement dat de rechtszekerheid en het recht op gelijke 

bescherming en op een rechtmatig proces waarborgt. 

Hier zullen de arresten van het Supreme Court met betrekking tot de doodstraf en de levenslange 

opsluiting zonder mogelijke vervroegde invrijheidsstelling opgelegd voor feiten gepleegd als 

minderjarige geanalyseerd worden. Er zal hierbij nagegaan worden in welke mate tegemoet 

gekomen wordt aan de standaard opgelegd door het Verdrag inzake de rechten van het Kind en 

wat de invloed is van dit Verdrag en van het internationaal recht.  

 

4.2.2 De rechtspraak van het Supreme Court 

 

4.2.2.1 Monty Lee Eddings, Petitioner, v. Oklahoma 

Het Supreme Court sprak zich voor het eerst uit over de doodstraf opgelegd voor een misdrijf 

gepleegd door een persoon onder de achttien jaar in de zaak Eddings v. Oklahoma
433

 op 19 

januari 1982. De beslissing werd genomen met een meerderheid van 5 tegen 4. 

a) De feiten en procedure 

Op 4 april 1977 liepen de 16-jarige Eddings en een aantal jongere vrienden weg van huis.
434

 

Eddings reed met de auto van zijn broer. Hij had een aantal jachtgeweren van zijn vader bij.
435
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Op een bepaald moment verloor Eddings de controle over de auto en werd hij tegengehouden 

door de wegpolitie van Oklahoma. Toen de politieagent de auto benaderde, schoot Eddings hem 

dood.
436

 

Eddings werd als volwassene vervolgd voor moord met voorbedachten rade (“murder in the First 

degree”).
437

  

Het District Court oordeelde dat Eddings schuldig was.
438

  

Vervolgens moest geoordeeld worden of Eddings veroordeeld zou worden tot de doodstraf of tot 

de levenslange opsluiting. Hierbij kan volgens het recht van Oklahoma rekening worden 

gehouden met verzachtende en verzwarende omstandigheden.
439

 In tegenstelling tot de 

verzwarende omstandigheden, was niet gepreciseerd wat verzachtende omstandigheden kunnen 

uitmaken.  

Het Openbaar Ministerie meende dat er in casu sprake was van drie van de verzwarende 

omstandigheden die opgesomd werden in de wet.
440

 

Eddings daarentegen beriep zich op zijn verstoorde jeugd als verzachtende omstandigheid.
441

 Hij 

groeide oorspronkelijk op bij zijn aan alcohol verslaafde moeder. Daar waren geen regels of 

toezicht. Vanaf zijn 14 jaar woonde Eddings bij zijn vader waar hij fysiek gestraft werd. Getuigen 

meenden dat Eddings een mentale achterstand had van ongeveer zeven jaar.
442

 Bovendien 

getuigde een psychiater dat Eddings op het ogenblik van de feiten zich niet bewust was van de 

gevolgen van zijn daden en dat re-integratie mogelijk was mits de nodige begeleiding.
443

 

De rechter meende dat de enige verzachtende omstandigheid de jeugdigheid van Eddings was en 

dat dit onvoldoende kon doorwegen in het licht van de verzwarende omstandigheden die hij 

bewezen achtte.
444

 De ongelukkige, gewelddadige jeugd van Eddings en zijn mentale problemen 

werden niet in acht genomen.
445

 Eddings werd dan ook ter dood veroordeeld.
446
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Deze straf werd in beroep bevestigd.
447

 

b) Het arrest van het Supreme Court 

 

- de meerderheidsvisie 

Vervolgens werd de zaak behandeld door het Supreme Court. De mening van het Hof werd 

geleverd door rechter Powell.
448

 

Het Hof past in casu de rechtspraak toe zoals ontwikkeld in de zaak Lockett v. Ohio
449

. Dit houdt 

in dat een rechter, bij het bepalen van de straf, zowel rekening moet houden met de 

omstandigheden van het misdrijf als met het karakter en de neigingen van de dader.
450

 Het 

Supreme Court meent dat deze regel in casu geschonden werd door het District Court en door het 

Court of Criminal Appeals.
451

  

Het Hooggerechtshof stelt dat het bewijs dat Eddings leverde van zijn verstoorde jeugd in casu 

wel relevant was.
452

 Het Hof wijst er hierbij op dat minderjarigen minder ontwikkeld en minder 

verantwoordelijk zijn dan volwassenen.
453

 Eddings was bovendien geen gewone 16-jarige.
454

 Hij 

had ernstige mentale problemen, werd jarenlang verwaarloosd en groeide op in een gewelddadig 

gezin. Bovendien was er bewijs dat Eddings‟ mentale leeftijd slechts 11 was. 

Het Hof besluit dat men bij het bepalen van een straf niet enkel rekening moet houden met de 

leeftijd van een minderjarige maar ook met zijn achtergrond en mentale en emotionele 

ontwikkeling.
455
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 - concurring opinions 

Een eerste concurring opinion wordt geleverd door rechter Brennan.
456

 Hij wijst erop dat hij 

meent dat de doodstraf in alle omstandigheden een wrede en ongewone straf is zoals verboden 

door het Achtste en Veertiende Amendement.  

Een volgende concurring opinion wordt geleverd door rechter O‟Connor.
457

 Zij wil benadrukken 

waarom het Supreme Court in casu de zaak Lockett v. Ohio moest toepassen en een rechter 

bijgevolg alle verzachtende omstandigheden met betrekking tot de familiale achtergrond in acht 

moet nemen bij de strafbepaling. Zij meent dat dit noodzakelijk is om te vermijden dat de 

doodstraf wordt opgelegd ondanks de aanwezigheid van factoren die een lichtere straf kunnen 

rechtvaardigen.
458

 

Rechter O‟Connor verklaart bovendien dat met dit arrest niets bepaald wordt over de 

grondwettelijkheid van de doodstraf in het algemeen of over de doodstraf wanneer deze wordt 

opgelegd ten aanzien van een persoon die een moord heeft gepleegd op 16-jarige leeftijd.
459

 

- dissenting opinion 

De enige dissenting opinion wordt geleverd door rechter Burger.
460

 Hij wordt gevolgd door 

rechters White, Blackmun en Rehnquist. 

Hij wijst erop dat het Supreme Court in casu certiorari toestond om na te gaan of het Achtste en 

het Veertiende Amendement het opleggen van de doodstraf verbieden wanneer de dader 16 jaar 

was op het ogenblik van het misdrijf.
461

 Dit wordt in het arrest zelf niet meer herhaald.  

Hij meent dat het Supreme Court te ver gaat in zijn arrest.
462

 De uitspraak gaat verder dan de 

vraag waarvoor certiorari werd toegestaan. Bovendien wordt er uitspraak gedaan over een vraag 

die door verzoeker slechts voor het eerst wordt opgeworpen voor het Hooggerechtshof. 

Verder is rechter Burger van mening dat de lagere rechtbanken de familiale achtergrond van 

Eddings wel voldoende in acht hebben genomen bij de strafbepaling zodat er geen sprake is van 
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een schending van de rechtspraak in de zaak Lockett v. Ohio.
463

 De lagere rechtbanken zouden 

enkel weinig belang hebben toegekend aan deze familiale achtergrond in vergelijking met de 

verzwarende omstandigheden. Dit is een keuze die, volgens rechter Burger, in overeenstemming 

is met Lockett v. Ohio.
464

 

c) Het arrest in het licht van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

 

Hoewel het Supreme Court certiorari toestond om de grondwettelijkheid van de doodstraf ten 

aanzien van een 16-jarige delinquent na te gaan, komt deze vraag in het arrest niet aan bod. De 

doodstraf van Eddings werd immers vernietigd omdat de lagere rechtbank niet alle verzachtende 

omstandigheden, zoals de leeftijd en familiale achtergrond van Eddings, in aanmerking had 

genomen. 

Aangezien de doodstraf ook voor minderjarigen na dit arrest bleef bestaan in de Verenigde 

Staten, is dit arrest niet in overeenstemming met het internationaal recht. 

Toch worden in dit arrest reeds een aantal punten aangehaald die van belang zijn in het licht van 

het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. 

Zo verklaart één rechter, rechter Brennan, in zijn concurring opinion reeds dat de doodstraf in alle 

omstandigheden, en dus ook ten aanzien van minderjarige delinquenten, in strijd is met het 

Achtste en het Veertiende Amendement.
465

  

Bovendien weerspiegelt het standpunt dat het Supreme Court in casu inneemt de visie die terug te 

vinden is in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Het Hooggerechtshof bepaalt: “it is to 

say that just as the chronological age of a minor is itself a relevant mitigating factor of great 

weight, so must the background and mental and emotional development of a youthful defendant 

be duly considered in sentencing. (…) We are concerned here only with the manner of the 

imposition of the death penalty: the death sentence imposed for the crime of murder upon an 

emotionally disturbed youth with a disturbed child‟s immaturity”
466

. Ook in artikel 40.1 IVRK
467
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is bepaald dat men rekening moet houden met de leeftijd van het kind wanneer een kind verdacht 

wordt van, vervolgd wegens of veroordeeld omwille van het begaan van een strafbaar feit.  

Verder verwijst het Supreme Court naar de karakteristieken van minderjarigen om te bepalen dat 

zowel de leeftijd als de familiale achtergrond in acht moeten worden genomen bij de 

strafbepaling. Het Hooggerechtshof bepaalt: “But youth is more than a chronological fact. It is a 

time and condition of life when a person may be susceptible to influence and to psychological 

damage. Our history is replete with laws and judicial recognition that minors, especially in their 

earlier years, generally are less mature and responsible than adults. Particularly “during the 

formative years of childhood and adolescence, minors often lack the experience, perspective, and 

judgment” expected of adults”
468

. Dit is ook de visie die aan de basis ligt van de bepalingen met 

betrekking tot het jeugdsanctierecht in het internationaal recht.  

 

4.2.2.2 William Wayne Thompson, Petitioner v. Oklahoma 

Het volgende arrest waarin het Supreme Court zich uitspreekt over de doodstraf die wordt 

opgelegd ten aanzien van een minderjarige delinquent is het arrest Thompson v. Oklahoma
469

 van 

29 juni 1988. De beslissing in dit arrest werd genomen met een meerderheid van 5 tegen 3. 

a) De feiten en procedure 

Thompson nam op 15-jarige leeftijd, op 23 januari 1983, samen met drie volwassenen actief deel 

aan de moord op zijn voormalige schoonbroer.
470

  

Hij werd als volwassene vervolgd en door een jury ter dood veroordeeld voor moord met 

voorbedachten rade (“First-degree murder”).
471

  

Deze sanctie werd in beroep bevestigd. 
472

 

De zaak werd voor het Supreme Court gebracht. Certiorari werd toegestaan omwille van twee 

redenen. De eerste vraag die men zich stelde was of de doodstraf in strijd is met het 

grondwettelijk verbod op wrede en ongewone straffen (zoals voorzien in het Achtste 
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Amendement) aangezien Thompson slechts 15 jaar oud was op het ogenblik van het misdrijf.
473

 

De andere vraag had betrekking op bewijs en is hier bijgevolg niet relevant 

b) Het arrest van het Supreme Court 

- De meerderheidsvisie 

De mening van het Hof werd geleverd door rechter Stevens.
474

 Hij werd gevolgd door rechters 

Brennan, Marshall en Blackmun.  

Het Supreme Court wijst erop dat door de opstellers van het Achtste Amendement niet werd 

gepreciseerd wat wrede en ongewone straffen zijn. Het werd overgelaten aan toekomstige 

generaties rechters om dit te definiëren aan de hand van de evoluerende normen van fatsoen 

(“evolving standards of decency”) in een ontwikkelende maatschappij.
475

  

Het Supreme Court houdt in casu rekening met relevante wettelijke initiatieven en beslissingen 

van jury‟s.
476

 Of een straf ongewoon is in de zin van het Achtste Amendement is immers 

afhankelijk van de frequentie waarmee ze wordt opgelegd en de mate waarin zij aanvaard is.
477

 

Wat het opleggen van de doodstraf betreft, stelt het Supreme Court vast dat 14 Staten de 

doodstraf verbieden en 19 Staten de doodstraf toelaten en geen minimumleeftijd hebben 

vastgesteld.
478

 Het Hof bepaalt echter dat met deze Staten in casu geen rekening gehouden moet 

worden.
479

  Er bestaat immers een algemene consensus dat sommige criminelen in ieder geval te 

jong zijn om ter dood veroordeeld te worden. Bovendien is in de wetgeving van deze Staten niets 

bepaald over de toepasselijke grens voor het al dan niet opleggen van de doodstraf.  

Het Hof stelt verder vast dat er 18 Staten zijn die de doodstraf toelaten en wel een 

minimumleeftijd bepaald hebben.
480

 Deze minimumleeftijd houdt in elke Staat in dat de 

betrokkene minstens 16 jaar moet zijn op het ogenblik van het misdrijf.  

Vervolgens verwijst het Supreme Court naar de normen die andere landen en organisaties 

opleggen om zijn arrest te ondersteunen.
481

 Het Hof bepaalt: “The conclusion that it would offend 
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to civilized standards of decency to execute a person who was less than 16 years old at the time 

of his or her offense is consistent with the views that have been expressed by respected 

professional organisations, by other nations that share our Anglo-American heritage, and by the 

leading members of the Western European community”
482

. Het Supreme Court verwijst hier 

bovendien naar drie internationale Verdragen waarin de doodstraf voor minderjarigen verboden 

wordt: artikel 6.5 van het Internationaal Verdrag voor Burgerrechten en Politieke Rechten, artikel 

4.5 van het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 68 van de Vierde 

Conventie van Genève betreffende de bescherming van burgers in tijden van oorlog.
483

 De eerste 

twee Verdragen waren op het ogenblik van dit arrest door de Verenigde Staten ondertekend maar 

niet geratificeerd, het laatste was wel geratificeerd door de VS.  

Het tweede element dat het Hof in casu onderzoekt is het gedrag van jury‟s met betrekking tot het 

opleggen van de doodstraf. 

Het Supreme Court stelt vast dat in de periode 1982-1986 in totaal 1.393 personen ter dood 

veroordeeld werden (op een totaal van 82.094 personen die vervolgd werden voor moord en 

doodslag).
484

 Slechts vijf van hen, waaronder Thompson, waren jonger dan 16 jaar op het 

ogenblik van het misdrijf.
485

 Het Hof meent dat dit impliceert dat deze vijf jongeren een straf 

werd opgelegd die wreed en ongewoon is (“they do suggest that these five young offenders have 

received sentences that are “cruel and unusual in the same way that being struck by lightning is 

cruel and unusual””).
486

  

Vervolgens wijst het Supreme Court erop dat de twee besproken elementen van belang zijn en 

doorwegen in de uiteindelijke beslissing maar dat het aan het Hof zelf is om te bepalen of er in 

casu sprake is van een schending van het Achtste Amendement.
487

  

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van een minderjarige zal hierbij een rol spelen. Het Hof 

meent dat een misdrijf gepleegd door een jongere minder verantwoordelijkheid met zich kan 
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brengen dan een misdrijf gepleegd door een volwassene.
488

 Verschillende redenen worden 

aangehaald: minder ervaring en opvoeding, het gebrek aan vermogen om de gevolgen van daden 

in te schatten en het risico beïnvloed te worden door groepsdruk of emoties.
489

 

Het Hof verwijst vervolgens naar de doelstellingen van de doodstraf, namelijk vergelding en het 

afschrikwekkend effect, met betrekking tot minderjarigen.
490

 Bij jongeren moet er rekening 

worden gehouden met een aantal elementen die niet van toepassing zijn bij volwassenen, 

namelijk een verminderde strafrechtelijke verantwoordelijkheid, de mogelijkheid om te groeien 

en te veranderen (“capacity for growth”) en de verplichtingen van de maatschappij ten aanzien 

van kinderen.
491

 Dit laatste houdt in dat de Staat de verplichting heeft om kinderen te 

beschermen.
492

 Het Hof meent dan ook dat met het opleggen van de doodstraf voor misdrijven 

gepleegd door personen jonger dan 16 jaar, de doelstellingen van de doodstraf niet bereikt 

kunnen worden.
493

 

Het Supreme Court besluit: “It is, therefore, “nothing more than the purposeless and needless 

imposition of pain and suffering,” and thus an unconstitutional punishment”
494

.  

Het Hooggerechtshof wijst er tenslotte op dat verschillende “amici curiae” gevraagd hadden dat 

het Hof zou bepalen dat de doodstraf verboden is van zodra de delinquent jonger is dan 18 jaar.
495

  

Het Hof meent echter dat het zich moet beperken tot de zaak die voor het Hof is gebracht.  

 -concurring opinion 

De enige concurring opinion wordt geleverd door rechter O‟Connor.
496

  

Zij meent dat het waarschijnlijk is dat er op nationaal vlak een consensus bestaat dat de doodstraf 

opgelegd voor een misdrijf begaan door een persoon onder de 16 jaar verboden zou moeten 
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zijn.
497

 O‟Connor meent echter dat er op het ogenblik van dit arrest onvoldoende bewijs 

voorhanden is om deze regel te aanvaarden als principe van grondwettelijk recht.
498

  

Rechter O‟Connor stelt dat wanneer men kijkt naar de 14 Staten die de doodstraf in alle 

omstandigheden verbieden en de 18 Staten waar de minimumleeftijd voor het opleggen van de 

doodstraf minstens is vastgesteld op 16 jaar, in bijna twee derde van de Staten het opleggen van 

de doodstraf ten aanzien van een 15-jarige niet mogelijk is.
 499

 Omwille van het feit dat 19 Staten 

de doodstraf wel toelaten ten aanzien van jongeren, kan echter geen nationale consensus worden 

vastgesteld tegen de doodstraf ten aanzien van delinquenten jonger dan 16 jaar louter op basis 

van de wetgeving van de Staten.
500

  

De statistieken met betrekking tot veroordeling en uitvoering van de doodstraf ten aanzien van 

minderjarigen ondersteunen het idee dat een nationale consensus tegen de doodstraf voor 

personen onder de 16 jaar bestaat.
501

 Ook deze kunnen echter niet beslissend zijn.
502

 In de 

statistieken wordt immers, onder andere, niet aangegeven in hoeveel zaken een jury effectief 

werd gevraagd de doodstraf op te leggen.  

O‟Connor besluit dat de doodstraf niet mag worden opgelegd ten aanzien van personen die jonger 

dan 16 jaar waren op het ogenblik van het misdrijf wanneer de wetgeving van een Staat geen 

minimumleeftijd vastlegt.  

 - dissenting opinion 

Bij dit arrest wordt één dissenting opinion geleverd, namelijk door rechter Scalia.
503

 Zijn mening 

wordt gevolg door rechters Rehnquist en White. 

Rechter Scalia meent dat men niet kan aannemen dat geen enkele misdadiger jonger dan 16 jaar, 

na het in acht nemen van de persoonlijke omstandigheden, onvoldoende ontwikkeld en 

verantwoordelijk kan zijn om veroordeeld te worden tot de doodstraf.
504
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Scalia wijst erop dat de jonge leeftijd van Thompson zowel in acht werd genomen bij het bepalen 

of hij vervolgd zou worden als volwassene als bij het bepalen van de straf.
505

  

Scalia wijst er verder op dat zowel op federaal niveau als op niveau van de Staten de leeftijd van 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid verlaagd werd in de jaren voorafgaand aan dit arrest.
506

 

Bovendien is hij het niet eens met de meerderheid dat, wanneer men de nationale consensus 

onderzoekt, geen rekening moet worden gehouden met de 19 Staten die geen minimumleeftijd 

voor het opleggen van de doodstraf hebben bepaald.
507

 In deze Staten zullen de regels met 

betrekking tot de leeftijd vanaf dewelke een persoon strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden 

gehouden en vanaf dewelke bijgevolg de doodstraf kan worden opgelegd een belangrijke rol 

spelen. Scalia besluit: “When the Federal Government, and almost 40% of the States, including a 

majority of the States that include capital punishment as a permissible sanction, allow for the 

imposition of the death penalty on any juvenile who has been tried as an adult, which category 

can include juveniles under 16 at the time of the offense, it is obviously impossible for the 

plurality to rely upon any evolved societal consensus discernible in legislation – or at least 

discernible in the legislation of this society, which is assuredly all that is relevant”
508

.  

Scalia stelt bovendien dat de praktijk en wetgeving in andere landen van geen belang zijn bij de 

interpretatie van de Amerikaanse Grondwet.
509

  

Ook de statistieken die door de meerderheid worden aangehaald met betrekking tot beslissingen 

van de jury zouden een vertekend beeld geven.
510

 Deze statistieken zouden dan ook enkel wijzen 

op het feit dat men in de Amerikaanse maatschappij meent dat het uitvoeren van de doodstraf ten 

aanzien van 15-jarige daders zeldzaam moet zijn.
511

 

Scalia meent dan ook dat men uit deze cijfers niet mag afleiden dat een persoon die een misdrijf 

heeft gepleegd toen hij jonger was dan 16 jaar nooit voldoende volwassen en verantwoordelijk 
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kan zijn om de doodstraf tegen hem uit te spreken.
512

 Als men deze conclusie zou aanvaarden zou 

men immers de doodstraf ook in vraag moeten stellen wanneer deze wordt opgelegd ten aanzien 

van andere groepen waar de statistieken een daling aantonen, zoals bij vrouwen.
513

 

Bovendien zou men, uitgaande van de statistieken waarop de meerderheid zich beroept, de 

minimumleeftijd voor het opleggen van de doodstraf ook kunnen vaststellen op 17 of 18 jaar.
514

 

Ook op die leeftijden kan men immers doorheen de geschiedenis een daling van het aantal 

uitgevoerde doodstraffen vaststellen. Verder hebben van de Staten die een minimumleeftijd 

hebben vastgesteld slechts 3 Staten die leeftijd vastgesteld op 16 jaar, terwijl 4 Staten 17 jaar als 

minimumleeftijd hebben en 11 Staten 18 jaar.
515

 

Scalia meent bijgevolg dat de leeftijd van Thompson onvoldoende is om de doodstraf op te 

heffen.
516

 

c) Het arrest in het licht van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

Met dit arrest lijkt reeds een eerste stap gezet in de richting van de standaard die wordt opgelegd 

door het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. 

Bij de meerderheid is echter het standpunt van slechts vier rechters gebaseerd op het feit dat de 

veroordeling tot de doodstraf van een persoon jonger dan 16 jaar wreed en ongewoon is. De 

vijfde rechter, rechter O‟Connor, sluit zich immers aan bij de meerderheid op grond van het feit 

dat Oklahoma geen minimumleeftijd had vastgesteld voor het opleggen van de doodstraf. 

Dit arrest wordt dan ook op verschillende wijzen geïnterpreteerd. Er is rechtsleer
517

 die meent dat 

men uit de combinatie van de meerderheidsvisie en de concurring opinion van rechter O‟Connor 

enkel kan afleiden dat de doodstraf enkel ongrondwettelijk is wanneer ze wordt opgelegd ten 

aanzien van een 15-jarige en de wetgeving van de Staat geen minimumleeftijd heeft vastgelegd. 

Dit is immers het enige punt waarover de meerderheid en rechter O‟Connor het eens zijn. Andere 
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auteurs
518

 menen dan weer dat als gevolg van dit arrest de doodstraf ten aanzien van een persoon 

jonger dan 16 jaar op het ogenblik van de feiten in elk geval verboden is.  

Op het ogenblik van dit arrest was in alle Staten waar een minimumleeftijd voor het opleggen van 

de doodstraf was vastgesteld, deze leeftijd vastgesteld op minstens 16 jaar. Beide interpretaties 

hebben in de praktijk dus tot gevolg dat een persoon die 15 jaar of jonger was op het ogenblik 

van criminele feiten niet langer ter dood veroordeeld kon worden.  

Wanneer men de eerste interpretatie toepast zou men echter kunnen stellen dat Staten nieuwe 

wetgeving konden uitvaardigen waardoor de doodstraf wel kon worden opgelegd ten aanzien van 

delinquenten jonger dan 16 jaar wanneer zij die nodig achten.
519

 

Het Hooggerechtshof verwijst in dit arrest ook expliciet naar de visie van de internationale 

gemeenschap om haar standpunt te ondersteunen.
520

 Dit lijkt enigszins vreemd. In de 

internationale en regionale verdragen is de minimumleeftijd voor het opleggen van de doodstraf 

immers vastgesteld op 18 jaar. Met dit arrest komt het Supreme Court dus niet tegemoet aan de 

internationale consensus die reeds op het ogenblik van dit arrest bestond.  

 

4.2.2.3 Kevin N. Stanford, Petitioner v. Kentucky & Heath A. Wilkins, Petitioner 

v. Missouri 

 

Op 26 juni 1989 sprak het Supreme Court zich opnieuw uit over de doodstraf opgelegd ten 

aanzien van een persoon jonger dan 18 jaar. In dit arrest werden twee zaken
521

 samengevoegd om 

te beslissen of de doodstraf opgelegd ten aanzien van een persoon die 16 of 17 jaar was op het 
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ogenblik van het misdrijf een wrede en ongewone straf uitmaakt in de zin van het Achtste 

Amendement. Deze zaak werd beslist met een meerderheid van 5 tegen 4.  

Er zal naar beide zaken verwezen worden als Stanford v. Kentucky, 492 U.S. 361 (1989). 

a) De feiten en procedure 

De eerste zaak had betrekking op Kevin Stanford. Hij werd vervolgd als volwassene omwille van 

moord, diefstal en verkrachting (sodomie), misdrijven begaan toen hij ongeveer 17 jaar en 4 

maanden oud was.
522

 Hij werd veroordeeld tot de doodstraf en tot 45 jaar gevangenisstraf.
523

 

Deze strafbepaling werd in beroep bevestigd.
524

 

De tweede zaak had betrekking op een moord die gepleegd werd door Heath Wilkins toen hij 

ongeveer 16 jaar en 6 maanden oud was.
525

 Wilkins werd als volwassene vervolgd voor moord 

met voorbedachten rade, een gewapende criminele handeling (“armed criminal action”) en het 

dragen van een verborgen wapen. Wilkins pleitte schuldig en zowel het Openbaar Ministerie als 

Wilkins zelf vroegen de doodstraf uit te spreken.
526

 De doodstraf werd effectief opgelegd.  

In beroep werd deze uitspraak bevestigd.
527

 

b) Het arrest van het Supreme Court 

Het Supreme Court stond in beide zaken certiorari toe om na te gaan of het Achtste Amendement 

het opleggen van de doodstraf verbiedt wanneer het gaat om misdrijven begaan door een 16- of 

17-jarige.
528

 

- De meerderheidsvisie 

De mening van het Hof werd geleverd door rechter Scalia.
529

 Zijn mening werd gevolgd door 

rechters Rehnquist, White en Kennedy. 
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Stanford en Wilkins voeren aan dat de doodstraf opgelegd ten aanzien van een jongere (volgens 

Stanford ten aanzien van een 16-jarige of jonger en volgens Wilkins ten aanzien van een 17-

jarige of jonger) in strijd is met “the evolving standards of decency that mark the progress of a 

maturing society”
530

.
531

 

Het Supreme Court wijst erop dat een beslissing in het kader van het Achtste Amendement moet 

steunen op objectieve elementen van de moderne Amerikaanse maatschappij en niet op de 

subjectieve visie van bepaalde rechters.
532

 Bovendien benadrukt het Hof dat enkel rekening moet 

worden gehouden met de Amerikaanse opvattingen van fatsoen en niet met bestaande praktijken 

in andere landen.
533

 

Het Hof onderzoekt hierbij eerst de wetgevingen van Staten.
534

  

Het Hof wijst erop dat het feit dat van de 37 Staten die de doodstraf toelaten 15 Staten de 

doodstraf niet opleggen ten aanzien van 16-jarigen en 12 Staten ten aanzien van 17-jarigen 

onvoldoende is om een nationale consensus vast te stellen tegen de doodstraf opgelegd ten 

aanzien van minderjarigen.
535

  

Vervolgens gaat het Supreme Court na of er een nationale consensus kan worden afgeleid uit de 

toepassing van de wetgeving.
536

 Het Hof bevestigt dat de doodstraf veel minder vaak wordt 

opgelegd en uitgevoerd ten aanzien van daders die jonger dan 18 jaar waren op het ogenblik van 

het misdrijf dan ten aanzien van meerderjarigen.
537

 Dit is, naar de mening van het Hof, echter van 

geen belang.
538

 Er zijn immers veel minder minderjarigen die misdrijven plegen die aanleiding 

kunnen geven tot de doodstraf dan meerderjarigen. Bovendien kan men hieruit enkel afleiden dat 

het opleggen van de doodstraf ten aanzien van minderjarige daders zeldzaam moet zijn en niet dat 

ze nooit moet worden opgelegd.  

Verzoekers beriepen zich verder op wetgeving uit verschillende Staten waarbij een 

minimumleeftijd van 18 jaar werd vastgesteld om te rijden, alcohol te drinken en te stemmen. 
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Ook deze wetgeving is volgens het Hof irrelevant.
539

 Er is immers een groot verschil tussen 

voldoende volwassen en ontwikkeld zijn om te drinken, rijden en stemmen en voldoende 

ontwikkeld te zijn om te begrijpen dat het fout is iemand te vermoorden. Bovendien kan men uit 

de wetgeving inzake drinken, rijden en stemmen enkel afleiden dat de wetgever van mening was 

dat de meerderheid van de minderjarigen onvoldoende verantwoordelijk is en niet dat elke 

minderjarige onvoldoende verantwoordelijk is om te drinken, rijden en stemmen. In het 

jeugdsanctierecht bestaat er echter een systeem van strafbepaling waarbij rekening kan worden 

gehouden met individuele elementen. 

Verzoekers meenden bovendien dat een nationale consensus tegen de doodstraf ten aanzien van 

16- of 17-jarigen ook kon worden afgeleid uit opinieonderzoeken, de visie van belangengroepen 

en de visie van verschillende professionele organisaties. Het Supreme Court meent echter dat dit 

een te onzekere grondslag is om grondwettelijk recht uit af te leiden.
540

  

Ook het argument van verzoekers dat met de doodstraf ten aanzien van 16- of 17-jarigen de 

doelstellingen van bestraffing niet worden bereikt, wordt afgewezen door het Supreme Court.
541

  

Het Supreme Court besluit dat geen nationale consensus kan worden gevonden die een verbod op 

de doodstraf ondersteunt wanneer deze wordt opgelegd ten aanzien van personen van 16 of 17 

jaar op het ogenblik van het misdrijf. Deze straf is bijgevolg niet in strijd met het verbod op 

wrede en ongewone straffen zoals opgenomen in het Achtste Amendement.
542

 

 - concurring opinion 

De enige concurring opinion wordt geleverd door rechter O‟Connor.
543

 

O‟Connor bevestigt eerst het standpunt dat zij heeft ingenomen in de zaak Thompson v. 

Oklahoma.
544

 Dit houdt in dat een minderjarige delinquent slechts ter dood veroordeeld kan 

worden als de wetgeving van de Staat een minimumleeftijd heeft vastgesteld vanaf dewelke een 

dader ter dood veroordeeld kan worden en op voorwaarde dat de dader die leeftijd bereikt had op 
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het ogenblik van het misdrijf.  Het expliciet bepalen van de minimumleeftijd voor het opleggen 

van de doodstraf is daarentegen niet noodzakelijk wanneer er geen nationale consensus is die het 

opleggen van de doodstraf op een bepaalde leeftijd verbiedt.  

In casu bestaat er geen nationale consensus die het opleggen van de doodstraf ten aanzien van een 

16- of 17-jarige verbiedt zodat de doodstraf opgelegd ten aanzien van Stanford en Wilkins 

grondwettelijk was.
545

 De meerderheid van de Staten die de doodstraf toelaat, laat deze immers 

toe voor misdrijven begaan door personen vanaf 16 jaar. Het is dus niet noodzakelijk dat 

wetgeving expliciet bepaalt dat het begaan van bepaalde misdrijven door een 16- of 17-jarige kan 

leiden tot de doodstraf.
546

 

 - dissenting opinion 

Bij dit arrest wordt een dissenting opinion geleverd door rechter Brennan.
547

 Zijn visie wordt 

gevolgd door rechters Marshall, Blackmun en Stevens. 

Rechter Brennan is van mening dat de doodstraf voor een misdrijf begaan door een persoon 

jonger dan 18 jaar een wrede en ongewone straf is en bijgevolg verboden is door het Achtste 

Amendement.
548

 

Brenann wijst erop dat ook de visie van relevante organisaties en van andere landen een rol 

spelen om na te gaan of een straf aanvaard wordt in een beschaafde maatschappij.
549

 Een analyse 

van deze visies wijst erop dat de doodstraf opgelegd voor misdrijven gepleegd als minderjarige 

wereldwijd afgekeurd wordt.
550

  

Bovendien geeft de analyse die het Supreme Court maakte van de toepasselijke wetgeving met 

betrekking tot de doodstraf een vertekend beeld.
551

 Zo moet er ook rekening worden gehouden 

met de Staten waar de doodstraf niet wordt aanvaard aangezien ook deze Staten de doodstraf voor 
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personen jonger dan 18 jaar niet toelaten.
552

 Bovendien kan men uit het feit dat 19 Staten geen 

expliciete minimumleeftijd hebben vastgesteld niet afleiden dat zij een bewuste keuze hebben 

gemaakt ook de doodstraf ten aanzien van jongeren toe te laten.
553

 

Het Supreme Court haalt verder het argument aan dat jury‟s de doodstraf in het verleden effectief 

hebben opgelegd ten aanzien van minderjarigen. Brennan meent dat dit niet betekent dat deze 

straf niet in strijd kan zijn met het Achtste Amendement.
554

 Het Supreme Court heeft immers 

nooit eerder aanvaard dat een straf volkomen onaanvaardbaar moet zijn voor een jury en voor het 

Openbaar Ministerie opdat er sprake kan zijn van een schending van het Achtste Amendement. 

Brennan stelt, aan de hand van statistieken, vast dat het opleggen van de doodstraf ten aanzien 

van minderjarige daders zeer uitzonderlijk is.
555

 Hij meent dat men hieruit kan afleiden dat het 

gaat om een ongewone straf.
556

 

Rechter Brennan leidt uit al deze elementen af dat er een voldoende grondslag bestaat om te 

besluiten dat bepaalde Staten in strijd met de Grondwet handelen wanneer zij de doodstraf ten 

aanzien van minderjarigen aanvaarden.
557

 

Bovendien moet de doodstraf ten aanzien van minderjarigen op basis van het Achtste 

Amendement aan twee voorwaarden voldoen. Een sanctie mag immers niet disproportioneel zijn 

en met de straf moeten bepaalde legitieme doelstellingen bereikt worden.
558

 

Brennan meent dat rechter Scalia ook deze voorwaarden had moeten onderzoeken en dat de 

analyse van de wetgeving en de toepassing hiervan door jury‟s op zich niet voldoende is in het 

kader van een analyse in het licht van het Achtste Amendement.
559

 Het vaststellen van de 

draagwijdte van de bescherming door het Achtste Amendement mag immers niet beperkt worden 
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tot wat een bepaalde politieke meerderheid vaststelt aangezien het doel van de Bill of Rights net 

de bescherming tegen de overheid is.
560

  

Brennan meent ook dat jongeren in principe onvoldoende verantwoordelijk kunnen worden 

gehouden voor hun daden zodat het Achtste Amendement het opleggen van de doodstraf 

verbiedt.
561

 

Brennan verwijst hierbij naar wetgeving waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen 

volwassenen en jongeren, bijvoorbeeld met betrekking tot stemrecht, leeftijd van 

meerderjarigheid en gokken.
562

 Deze wetgeving wijst immers op de manier waarop de 

maatschappij kijkt naar jongeren en de mate waarin zij verantwoordelijk zijn voor hun daden.
563

 

Over het algemeen worden jongeren vanaf 18 jaar geacht in staat te zijn hun eigen oordeel te 

vellen en hiervoor verantwoordelijk te zijn.
564

 

Rechter Brennan meent dat het onvoldoende is dat de leeftijd van jongeren, samen met andere 

elementen, in acht wordt genomen wanneer wordt beslist of zij als volwassene vervolgd zullen 

worden en bij de strafbepaling.
565

 Het Achtste Amendement vereist dat een persoon die over 

onvoldoende verantwoordelijkheid beschikt niet ter dood veroordeeld wordt.
566

 Brennan beroept 

zich op statistieken om vast te stellen dat, ondanks het feit dat de jeugdigheid op twee momenten 

in de procedure beoordeeld wordt, ook minderjarigen die niet over de vereiste strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid beschikken in de praktijk ter dood veroordeeld worden.
567

 Ook de 

voorliggende zaken Stanford v. Kentucky en Wilkins v. Missouri wijzen erop dat het bestaande 

systeem onvoldoende verzekert dat enkel in uitzonderlijke gevallen jongeren die even schuldig 

kunnen worden geacht als een volwassene, ter dood veroordeeld worden.
568

  

Rechter Brennan meent vervolgens dat de doodstraf opgelegd aan een persoon die op het 

ogenblik van het misdrijf jonger was dan 18 jaar niet tegemoet komt aan de twee doelstellingen 
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die men wil bereiken met de doodstraf.
569

 Hij herhaalt de woorden uit het arrest Thompson v. 

Oklahoma
570

 en stelt: “Because imposition of the death penalty on persons for offenses 

committed under the age of 18 makes no measurable contribution to the goals of either retribution 

or deterrence, it is “nothing more than the purposeless and needless imposition of pain and 

suffering,” and is thus excessive and unconstitutional”
571

.  

Rechter Brennan leidt uit al deze elementen af dat het Achtste Amendement een verbod inhoudt 

op het opleggen van de doodstraf ten aanzien van daders die jonger waren dan 18 jaar op het 

ogenblik van het misdrijf.
572

  

c) Het arrest in het licht van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

Het is opvallend dat het Supreme Court in het arrest Stanford v. Kentucky deels dezelfde 

argumenten gebruikt als in het arrest Thompson v. Oklahoma. In de eerste zaak werd echter 

besloten dat de doodstraf ten aanzien van een 16-of 17-jarige delinquent niet in strijd is met de 

Grondwet terwijl in de tweede zaak besloten werd dat de doodstraf ten aanzien van een 15-jarige 

wel in strijd is met het Achtste Amendement. 

Het arrest Stanford v. Kentucky maakt duidelijk dat de minimumleeftijd voor het opleggen van 

de doodstraf minstens 16 jaar moet zijn. Dit arrest komt bijgevolg niet tegemoet aan de 

bepalingen van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en aan de internationale standaard. 

Bovendien houdt het Supreme Court in dit arrest zelfs geen rekening met de internationale 

standaard. In tegenstelling tot in de zaak Thompson v. Oklahoma, weigert het Supreme Court in 

dit arrest immers een eventuele internationale consensus tegen de doodstraf voor minderjarige 

delinquenten te onderzoeken.
573

 

Vier rechters, rechters Brennan, Marshall, Blackmun en Stevens, verklaren in hun dissenting 

opinion wel dat zij menen dat de doodstraf voor een misdrijf begaan door een persoon jonger dan 
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18 jaar een wrede en ongewone straf is en bijgevolg verboden is door het Achtste 

Amendement.
574

 

 

4.2.2.4 Donald P. Roper, Superintendent, Potosi Correctional Center, Petitioner, 

v. Christopher Simmons 

 

16 jaar later, op 1 maart 2005, sprak het Supreme Court zich voor het laatst uit over de doodstraf 

voor misdrijven begaan als minderjarige in de zaak Roper v. Simmons
575

. Dit arrest werd beslist 

met een meerderheid van 5 tegen 4.  

a) De feiten en procedure 

Christopher Simmons werd als volwassene vervolgd voor inbraak, kidnapping, diefstal en moord 

met voorbedachten rade, misdrijven begaan op 17-jarige leeftijd.
576

 Hij werd schuldig bevonden. 

Tijdens de slotpleidooien haalde de verdediging Simmons‟ leeftijd aan als verzachtende 

omstandigheid die de jury in acht kon nemen bij de strafbepaling.
577

 Simmons werd echter ter 

dood veroordeeld.
578

 

Deze straf werd in beroep bevestigd.
579

 

Na deze procedures besliste het Supreme Court in 2002, in de zaak Atkins v. Virginia, echter dat 

de doodstraf ten aanzien van mentaal gehandicapten in strijd is met het Achtste en het Veertiende 

Amendement.
580

 Simmons meende dat de argumentatie die in deze zaak werd aangehaald ertoe 

zou leiden dat ook de doodstraf ten aanzien van minderjarigen in strijd zou zijn met de 

Grondwet.
581

 Simmons diende dan ook een verzoekschrift in bij het Missouri Supreme Court. Dit 

Hof beschouwde de doodstraf ten aanzien van een minderjarige delinquent als een wrede en 

ongewone straf, ondanks het arrest Stanford v. Kentucky van het Supreme Court, en zette de 
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doodstraf dan ook om in een levenslange gevangenisstraf zonder mogelijkheid van vervroegde 

vrijlating tenzij in geval van een handeling van de gouverneur.
582

   

Het Supreme Court stond certiorari toe om te bepalen of het in strijd is met het Achtste en het 

Veertiende Amendement wanneer een persoon die ouder was dan 15 maar jonger dan 18 op het 

ogenblik van een misdrijf ter dood veroordeeld wordt.
583

  

b) Het arrest van het Supreme Court 

- De meerderheidsvisie 

De mening van het Hof werd geleverd door rechter Kennedy.
584

 Zijn mening werd gevolgd door 

rechters Stevens, Souter, Ginsburg en Breyer.  

Het Hof bepaalt dat het Achtste Amendement de overheid verplicht de waardigheid van alle 

personen te beschermen.
585

 Net als de andere artikelen van de Grondwet moet het Achtste 

Amendement geïnterpreteerd worden. Dit gebeurt in het licht van de evoluerende normen van 

fatsoen in een ontwikkelende maatschappij.
586

 

Het Supreme Court overloopt hierbij eerst de standpunten ingenomen in de zaken Thompson v. 

Oklahoma en Stanford v. Kentucky.
587

 

Het Hof verwijst ook naar haar beslissing in de zaak Atkins v. Virginia.
588

 Op basis van een 

nationale consensus tegen de doodstraf ten aanzien van mentaal gehandicapten, een verminderde 

aansprakelijkheid van deze categorie personen en het niet bereiken van de doelstellingen van de 

doodstraf, oordeelde het Hof in deze zaak dat de doodstraf ten aanzien van geestelijk 

gehandicapten in strijd is met het Achtste Amendement. 

In casu zal het Supreme Court dezelfde elementen onderzoeken om na te gaan of de doodstraf 

opgelegd ten aanzien van daders jonger dan 18 jaar ook disproportioneel is.  
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Eerst wordt nagegaan of er een nationale consensus bestaat tegen de doodstraf opgelegd ten 

aanzien van minderjarigen. 

Het Hof stelt vast dat 30 Staten de doodstraf ten aanzien van daders jonger dan 18 jaar 

verbieden.
589

 Het gaat om 12 Staten die de doodstraf in alle omstandigheden verbieden en 18 

Staten waar minderjarigen niet ter dood veroordeeld kunnen worden, ofwel door een expliciete 

norm ofwel door rechterlijke interpretatie. Bovendien werd in de periode 1995-2005 de doodstraf 

slechts in drie Staten uitgevoerd ten aanzien van minderjarige daders. Zelfs in de 20 Staten waar 

de doodstraf ten aanzien van daders onder de 18 jaar in principe mogelijk is, komt ze in de 

praktijk zelden voor.
590

 Deze elementen waren in de zaak Atkins v. Virginia voldoende om te 

besluiten tot een nationale consensus tegen de doodstraf ten aanzien van geestelijk 

gehandicapten.
591

  

Het Hof wijst vervolgens op een verschil tussen de zaak Atkins v. Virginia en de voorliggende 

zaak.
592

 In de zaak Atkins werd gewezen op het feit dat sinds de vorige zaak die het Supreme 

Court had behandeld met betrekking tot de doodstraf ten aanzien van geestelijk gehandicapten, de 

zaak Penry v. Lynaugh
593

, 16 Staten de doodstraf hadden afgeschaft voor deze categorie 

delinquenten. Sinds de zaak Stanford v. Kentucky hadden echter slechts 5 Staten de doodstraf ten 

aanzien van minderjarige delinquenten afgeschaft. Toch kan in beide zaken dezelfde beweging 

worden vastgesteld
594

: ook met betrekking tot de doodstraf ten aanzien van minderjarige daders 

kan immers een trend in de richting van afschaffing worden vastgesteld. Bovendien werd in geen 

enkele Staat de doodstraf ten aanzien van minderjarigen opnieuw ingevoerd nadat zij eerst was 

afgeschaft. Verder waren er ten tijde van de zaak Stanford v. Kentucky reeds meer Staten waar 

een verbod bestond op de doodstraf ten aanzien van een 16-of 17-jarige dader dan dat er ten tijde 

van Penry v. Lynaugh Staten waren waar de doodstraf ten aanzien van geestelijk gehandicapten 

verboden was.
595

 

De verzoeker in deze zaak meende dat er geen sprake kon zijn van een nationale consensus onder 

andere omwille van het voorbehoud dat de Verenigde Staten had gemaakt bij artikel 6.5 van het 
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Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten. Het Supreme Court wijst er 

echter op dat dit voorbehoud onvoldoende bewijs levert tegen een nationale consensus.
596

 Het 

voorbehoud dateert immers van 1992 en sindsdien hebben 5 Staten de doodstraf ten aanzien van 

minderjarige daders verboden. Bovendien is er in 1994 een federale wet gestemd, de Federal 

Death Penalty Act, waar minderjarigen worden uitgesloten van het toepassingsgebied van de 

doodstraf. 

Het Supreme Court besluit, verwijzend naar de zaak Atkins v. Virginia, dat deze objectieve 

elementen voldoende bewijs leveren dat de Amerikaanse maatschappij jongeren ziet als 

“categorically less culpable than the average criminal”
 597

. 

Vervolgens wijst het Supreme Court erop dat het opleggen van de doodstraf enkel mogelijk moet 

zijn voor een zeer beperkte categorie misdrijven en daders, waar minderjarigen niet onder 

begrepen kunnen worden.
598

 Bij jongeren is er immers sprake van een gebrek aan rijpheid en een 

onderontwikkeld gevoel voor verantwoordelijkheid. Bovendien zijn jongeren kwetsbaarder en 

meer vatbaar voor negatieve invloeden en dwang. Verder is het karakter van een minderjarige 

nog niet volledig gevormd is, in tegenstelling tot dat van een volwassene. 

Het Supreme Court gaat verder met een onderzoek naar de doelstellingen van de doodstraf, 

namelijk vergelding en het afschrikwekkend effect.
599

 

Het Hof besluit hierbij dat niet voldaan is aan de voorwaarde van proportionaliteit wanneer de 

doodstraf wordt opgelegd ten aanzien van een dader wiens strafrechtelijke verantwoordelijkheid 

sterk verminderd wordt omwille van zijn jeugdigheid en onvolwassenheid.
600

 

Bovendien betwijfelt het Supreme Court of er sprake kan zijn van een afschrikkend effect ten 

aanzien van minderjarigen.
601

 Het Hof wijst erop dat het mogelijk is dat de eigenschappen 

waardoor de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van een minderjarige verminderd wordt, er ook 

toe kunnen leiden dat een minderjarige minder vatbaar is voor afschrikking.
602

 Het Hof bepaalt 
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hier bovendien dat ook de levenslange opsluiting zonder mogelijkheid van vervroegde vrijlating 

een strenge straf is die een afschrikkend effect kan hebben.
603

 

Het Supreme Court stelt dat een algemeen verbod op de doodstraf ten aanzien van minderjarige 

delinquenten noodzakelijk is omdat anders het risico bestaat dat een persoon ter dood veroordeeld 

wordt ondanks zijn leeftijd en dat er meer rekening wordt gehouden met de ernst en de aard van 

het misdrijf dan met het karakter en de leeftijd van de dader.
604

  

Het Supreme Court bevestigt dat de eigenschappen van een minderjarige niet verdwijnen op de 

18
de

 verjaardag en dat er minderjarigen zijn die reeds dezelfde eigenschappen vertonen als een 

volwassene.
605

 De minimumleeftijd voor het opleggen van de doodstraf wordt echter vastgesteld 

op 18 jaar omdat dit de leeftijd is waar de maatschappij op verschillende vlakken het onderscheid 

vastlegt tussen kinderen en volwassenen.
606

  

Het Supreme Court verwijst tenslotte naar de wetgeving en praktijk van andere landen en 

internationale organisaties voor de interpretatie van het Achtste Amendement.
607

 

Zo verwijst het Hooggerechtshof naar het verbod op de doodstraf ten aanzien van minderjarigen 

opgenomen in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.
608

 Er wordt vastgesteld dat enkel de 

Verenigde Staten en Somalië dit Verdrag niet geratificeerd hebben en dat geen enkel land 

voorbehoud heeft gemaakt met betrekking tot de doodstraf ten aanzien van minderjarigen.
609

 

Het Supreme Court baseert zich op een rapport
610

 van Amnesty International van 2004 om vast te 

stellen dat naast de Verenigde Staten, slechts zeven andere landen de doodstraf hebben 

uitgevoerd ten aanzien van minderjarige daders: Iran, Pakistan, Saoedi-Arabië, Jemen, 
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Democratische Republiek Congo, Nigeria en China.
611

 Bovendien hebben al deze Staten de 

doodstraf ten aanzien van minderjarigen sindsdien afgeschaft of publiek afgekeurd.
612

 

Het Supreme Court besluit: “In sum, it is fair to say that the United States now stands alone in a 

world that has turned its face against the juvenile death penalty”
613

. Het Hof meent dat de visie 

van de internationale gemeenschap een belangrijke bevestiging is van de eigen conclusies van het 

Hof.
614

  

Het Supreme Court bevestigt de uitspraak van het Missouri Supreme Court dat het Achtste en het 

Veertiende Amendement het opleggen van de doodstraf ten aanzien van een persoon die jonger 

was dan 18 jaar op het ogenblik van het misdrijf verbieden.
615

 

 - concurring opinion 

De enige concurring opinion wordt geleverd door rechter Stevens.
616

 Zijn mening wordt gevolgd 

door rechter Ginsburg. 

Hij wijst louter op het belang van een dynamische interpretatie van de Grondwet.
617

 

 - dissenting opinions 

De eerste dissenting opinion wordt geleverd door rechter O‟Connor.
618

  

O‟Connor meent dat de argumenten van de meerderheid onvoldoende zijn om te rechtvaardigen 

dat geen enkele minderjarige dader ter dood veroordeeld kan worden.
619

  

O‟Connor meent bijvoorbeeld dat er wel publieke steun is voor de doodstraf ten aanzien van 17-

jarige daders.
620

 Er zijn immers Staten waar de minimumleeftijd voor het opleggen van de 

doodstraf expliciet is vastgesteld op 16 of 17 jaar. Bovendien werd de doodstraf in deze Staten 

effectief opgelegd en uitgevoerd ten aanzien van minderjarigen. 
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Rechter O‟Connor meent dat er in casu slechts sprake is van een relatief zwakke nationale 

consensus tegen de doodstraf voor minderjarigen.
621

 Het gaat om een consensus die in het 

verleden op zich onvoldoende was om te besluiten dat een bepaalde straf in strijd was met het 

Achtste Amendement.
622

  

Zij meent bovendien dat het proportionaliteitsargument, dat het Supreme Court inroept om het 

nationale consensus - argument te versterken, te zwak is om de uitspraak van het Hof te 

rechtvaardigen.
623

 

O‟Connor meent dat bij minderjarigen op de grens van meerderjarigheid de relevante verschillen 

tussen kinderen en volwassenen zeer vaag kunnen zijn.
624

 Zij meent dan ook dat een wetgever 

redelijkerwijze kan bepalen dat sommige 17-jarigen voldoende schuld kan treffen en dat de 

doodstraf verantwoord kan worden.
625

 Dit zou in casu ook bij Christopher Simmons het geval 

zijn.
626

  

O‟Connor besluit dat de minimumleeftijd voor de doodstraf zoals vastgesteld door het Supreme 

Court, namelijk 18 jaar, willekeurig is.
627

 Hierdoor zullen immers daders beschermd worden die 

volwassen genoeg zijn om de doodstraf te rechtvaardigen en personen onbeschermd blijven die 

minder schuld treft en toch 18 jaar zijn. 

O‟Connor meent dan ook dat voldoende tegemoet gekomen wordt aan de vereisten van het 

Achtste Amendement wanneer een jury bij de strafbepaling rekening kan en moet houden met 

verzachtende omstandigheden zoals leeftijd, onvolwassenheid en vatbaarheid voor dwang.
628

 

Ook het bewijs van een internationale consensus tegen de doodstraf ten aanzien van 

minderjarigen wijzigt O‟Connors visie niet.
629

 Zij bevestigt dat internationaal recht een rol kan 

spelen in de rechtspraak van het Supreme Court met betrekking tot het Achtste Amendement.
630

 

Zij stelt: “at least, the existence of an international consensus of this nature can serve to confirm 

the reasonableness of a consonant and genuine American consensus. The instant case presents no 
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such domestic consensus, however, and the recent emergence of an otherwise global consensus 

does not alter this fact”
631

. 

O‟Connor meent dan ook dat de meerderheid een subjectief oordeel heeft geveld in plaats van 

een duidelijke nationale consensus tegen de doodstraf voor minderjarigen aan te tonen.
632

 Zij 

levert deze dissenting opinion ondanks het feit dat zij verklaart dat, indien zij wetgever zou zijn, 

zij ook geneigd zou zijn een minimumleeftijd van 18 jaar voor het opleggen van de doodstraf vast 

te stellen.
633

 

De tweede dissenting opinion wordt geleverd door rechter Scalia.
634

 Zijn mening wordt gevolgd 

door rechters Rehnquist en Thomas. 

Scalia is het niet eens met de visie van de meerderheid dat de betekenis van de Grondwet 

verandert in het licht van veranderende normen van fatsoen.
635

 Hij meent dat de betekenis van de 

Grondwet, en dus van het Achtste Amendement, niet afhankelijk mag zijn van de subjectieve 

visie van vijf rechters en van de visie van andere landen.
636

 Hij meent dat rechters de normen van 

fatsoen louter mogen afleiden uit bestaande praktijken en niet zelf mogen voorschrijven wat deze 

normen zouden moeten zijn.
637

 

Scalia meent dat er onvoldoende bewijs is om een nationale consensus vast te stellen tegen de 

doodstraf ten aanzien van minderjarigen.
638

 Er zijn immers maar 18 Staten met wetgeving waarin 

de doodstraf verboden wordt ten aanzien van personen jonger dan 18 jaar. Dit is minder dan de 

helft (47%) van de Staten die de doodstraf toelaten. In eerdere zaken werd een grotere consensus 

noodzakelijk geacht opdat een straf ongrondwettelijk verklaard kon worden.
639

 

Verder meent Scalia dat de meerderheid, bij het vaststellen van de nationale consensus, geen 

rekening had mogen houden met de Staten waar de doodstraf in alle omstandigheden verboden 

is.
640

 Dit werd immers nog in geen enkele zaak met betrekking tot eventuele beperkingen op de 
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toepassing van de doodstraf aanvaard aangezien dit cijfer enkel iets zegt over een consensus 

tegen de doodstraf in het algemeen en niet tegen de doodstraf onder bepaalde omstandigheden.
641

  

Scalia wijst erop dat er ook steun was voor de doodstraf ten aanzien van 16- en 17-jarigen. Zo 

werd in vier Staten waar oorspronkelijk geen minimumleeftijd voor de doodstraf was bepaald, 

namelijk Missouri, Virginia, Arizona en Florida, de minimumleeftijd vastgesteld op 16 jaar na 

het arrest Stanford v. Kentucky.
642

 

De meerderheid haalde ook het argument aan dat de doodstraf ten aanzien van minderjarige 

daders zeldzaam is. Scalia wijst er echter op dat dit een argument is dat het Hof in de zaak 

Stanford v. Kentucky expliciet heeft afgewezen.
643

 Bovendien haalt Scalia statistieken aan die 

erop wijzen dat het aantal uitgesproken en uitgevoerde doodstraffen stabiel is gebleven of zelfs is 

toegenomen sinds de zaak Stanford v. Kentucky.
644

 

Wat de mate van schuld van minderjarigen betreft, beroept Scalia zich op verschillende studies 

die ingaan tegen de standpunten van het Supreme Court.
645

 Bovendien meent hij dat uit de studies 

die door het Hof werden aangehaald louter kan worden afgeleid dat personen jonger dan 18 jaar 

meestal geen verantwoordelijkheid voor hun daden nemen en niet dat alle personen jonger dan 18 

jaar de gevolgen van hun daden niet kunnen inschatten.
646

 Scalia meent dan ook dat in 

uitzonderlijke gevallen de doodstraf mogelijk moet zijn voor misdrijven begaan door een persoon 

jonger dan 18 jaar.
647

 

Scalia meent dat ook het argument dat de doelstellingen van de doodstraf niet bereikt worden 

wanneer er sprake is van minderjarigen niet aanvaard kan worden.
648

 Ook hier gaat het Hof 

immers uit van een veralgemening. Scalia wijst erop dat Simmons in casu wel degelijk rekening 

had gehouden met de gevolgen van zijn daden.
649

 Hij had immers zijn vrienden aangemoedigd 

door te zeggen dat zij toch niet gestraft konden worden aangezien zij minderjarig waren. 
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Scalia bespreekt tenslotte de visie van het Supreme Court met betrekking tot de internationale 

consensus tegen de doodstraf ten aanzien van minderjarigen.
650

 

Het Supreme Court verwijst onder andere naar artikel 37 van het Verdrag inzake de Rechten van 

het Kind en artikel 6.5 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten. 

Scalia wijst erop dat het eerste Verdrag niet geratificeerd werd door de Verenigde Staten en dat 

de VS bij artikel 6.5 BUPO-Verdrag een voorbehoud heeft gemaakt.
651

 Hieruit kan men afleiden 

dat er binnen de Verenigde Staten ofwel geen consensus bestaat met betrekking tot de doodstraf 

ten aanzien van minderjarigen ofwel een consensus die in strijd is met hetgeen het Supreme Court 

in casu bepaalt.
652

 

Scalia wijst er hierbij bovendien op dat artikel 37a IVRK ook de levenslange opsluiting zonder 

mogelijkheid van vervroegde vrijlating verbiedt ten aanzien van minderjarige delinquent. Scalia 

stelt dan ook: “if we are truly going to get in line with the international community, then the 

Court‟s reassurance that the death penalty is really not needed, since “the punishment of life 

imprisonment without the possibility of parole is itself a severe sanction,” gives little comfort”
653

. 

Bovendien bekritiseert Scalia het feit dat het Hof binnen de Verenigde Staten zowel kijkt naar de 

wetgeving als naar de toepassing van deze wetgeving en bij de andere landen louter kijkt naar het 

bestaan van wetgeving.
654

  

Scalia verwerpt tenslotte het idee dat Amerikaanse wetgeving conform de wetgeving in de rest 

van de wereld zou moeten zijn.
655

 

c) Het arrest in het licht van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

Het arrest Roper v. Simmons is een zeer belangrijk arrest in het licht van het Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind. Door de doodstraf voor misdrijven begaan door personen jonger dan 18 

jaar als ongrondwettelijk te beschouwen, schikt het Supreme Court zich immers naar de 

internationale normen, waaronder artikel 37a IVRK.  
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Het is belangrijk dat het Supreme Court, net als in het IVRK, expliciet de minimumleeftijd heeft 

vastgesteld vanaf dewelke de doodstraf kan worden opgelegd. Op deze manier kan dit verbod niet 

omzeild worden door een minderjarige bijvoorbeeld te vervolgen als volwassene.  

Als gevolg van dit arrest werd de doodstraf die werd uitgesproken ten aanzien van minderjarige 

delinquenten omgezet naar een levenslange opsluiting zonder mogelijkheid van vervroegde 

vrijlating. Dit is echter in strijd met artikel 37a IVRK. 

Bovendien beriep de meerderheid zich, onder andere, op het bestaan van de levenslange 

opsluiting zonder mogelijkheid van vervroegde invrijheidsstelling om te besluiten tot de 

ongrondwettelijkheid van de doodstraf ten aanzien van minderjarige delinquenten. De 

meerderheid verklaart immers dat men met de levenslange opsluiting zonder mogelijkheid van 

vervroegde invrijheidsstelling dezelfde doelstellingen kan bereiken als met de doodstraf.
656

 Het 

Supreme Court lijkt dus van mening te zijn dat een dergelijke sanctie niet in strijd is met het 

Achtste Amendement. 

Het is tegenstrijdig dat het Supreme Court enerzijds verwijst naar het Verdrag inzake de Rechten 

van het Kind en zich anderzijds beroept op een sanctie die door dit Verdrag verboden wordt om 

te besluiten tot de ongrondwettelijkheid van de doodstraf ten aanzien van minderjarigen. Rechter 

Scalia wees er in zijn dissenting opinion al op dat deze sanctie in strijd is met artikel 37a IVRK 

dat een absoluut verbod op het opleggen van deze straf inhoudt.
 657

  

Na Roper v. Simmons werd dan ook de vraag gesteld wat het gevolg van dit arrest zou zijn voor 

de levenslange opsluiting zonder mogelijke vervroegde invrijheidsstelling ten aanzien van 

minderjarigen.
658

 

 

3.2.2.5 Terrence Jamar Graham, Petitioner, v. Florida 

 

Het Supreme Court heeft zich voor het eerst uitgesproken over de levenslange opsluiting zonder 

mogelijkheid van vervroegde vrijlating op 17 mei 2010 in de zaak Graham v. Florida
659

.  
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a) De feiten en procedure 

In 2003 werd Graham als volwassene vervolgd voor een gewapende overval met geweld, een 

misdrijf met als maximumstraf levenslange opsluiting zonder vervroegde vrijlating, en voor 

poging tot een gewapende overval, waar een maximum gevangenisstraf van 15 jaar op staat.
660

 

Graham pleitte schuldig en werd veroordeeld tot een voorwaardelijke straf van 3 jaar.
661

 

In 2004 werd Graham opnieuw vervolgd omdat hij zijn probatievoorwaarden geschonden zou 

hebben. Hij zou, 34 dagen voor zijn 18
de

 verjaardag, hebben deelgenomen aan een homejacking, 

een tweede poging tot overval hebben ondernomen, gevlucht zijn voor de politie en in het bezit 

zijn geweest van vuurwapens.
662

 De rechtbank meende dat Graham zijn voorwaarden effectief 

geschonden had en moest zich vervolgens uitspreken over een gepaste sanctie. Een 

maximumstraf van levenslange opsluiting is hierbij mogelijk onder de wetgeving in Florida.
663

 

De rechter meende dat Graham de 2
de

 kans die hem oorspronkelijk was gegeven, niet gegrepen 

had en dat hij nu moest beslissen in het belang van de gemeenschap. Hij veroordeelde Graham 

dan ook tot levenslange opsluiting voor de gewapende overval en tot 15 jaar gevangenisstraf voor 

de poging tot overval.
664

 In Florida bestaat de mogelijkheid van vervroegde vrijlating niet tenzij 

in geval van gratie. 

Graham ging in beroep tegen deze straf. Hij meende dat zijn straf in strijd was met het Achtste 

Amendement. Het First District Court of Appeal meende dat dit niet het geval was.
665

 Het Hof 

hield hierbij rekening met de ernst van de misdrijven en met het feit dat Graham 17 jaar was op 

het ogenblik van de feiten en 19 op het ogenblik van de veroordeling. Bovendien meende het Hof 

dat rehabilitatie niet meer mogelijk was. 
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Het Supreme Court stond certiorari toe om te oordelen of het Achtste Amendement verbiedt dat 

een persoon jonger dan 18 jaar die een ander misdrijf dan doodslag pleegt, veroordeeld wordt tot 

levenslange opsluiting zonder mogelijkheid van vervroegde vrijlating.
666

 

b) Het arrest van het Supreme Court 

 -De meerderheidsvisie 

De mening van het Supreme Court werd geleverd door rechter Kennedy.
667

 

Het Hof bevestigt dat de beoordeling of een straf in strijd is met het Achtste Amendement moet 

gebeuren in het licht van de veranderende normen van fatsoen in een ontwikkelende 

maatschappij.
668

 Verder meent het Hof dat het noodzakelijk is dat een straf proportioneel is in 

verhouding tot het misdrijf.
669

 

Het Hof meent dat het dezelfde analyse moet toepassen als gebruikt in onder andere de zaak 

Roper v. Simmons.
670

 De voorliggende zaak heeft immers ook betrekking op de 

grondwettelijkheid van een bepaalde sanctie zoals toegepast ten aanzien van een bepaalde 

categorie daders.
671

 

Het Supreme Court onderzoekt dan ook eerst of er sprake is van een nationale consensus tegen de 

levenslange opsluiting zonder mogelijke vervroegde invrijheidsstelling voor minderjarige daders 

van een ander misdrijf dan doodslag.
672

 Het Hof meent dat men deze consensus kan afleiden uit 

de toepassing die Staten maken van hun wetgeving.
673

 Het opleggen van deze sanctie komt 

immers zelden voor, zelfs wanneer de wetgeving het toelaat.  

Dat veel Staten geen expliciet verbod hebben ingevoerd op de levenslange opsluiting zonder 

mogelijkheid van vervroegde vrijlating voor minderjarige delinquenten die geen doodslag hebben 

gepleegd en dat deze sanctie mogelijk is wanneer minderjarigen vervolgd en veroordeeld worden 

                                                           
666

 Graham v. Florida, 130 S.Ct. 2011, 2017-2018 (2010), www.westlaw.com. 
667

 Graham v. Florida, 130 S.Ct. 2011, 2017-2035 (2010), www.westlaw.com. 
668

 Graham v. Florida, 130 S.Ct. 2011, 2021 (2010), www.westlaw.com. 
669

 Graham v. Florida, 130 S.Ct. 2011, 2021 (2010), www.westlaw.com. 
670

 Graham v. Florida, 130 S.Ct. 2011, 2023 (2010), www.westlaw.com. 
671

 Graham v. Florida, 130 S.Ct. 2011, 2022-2023 (2010), www.westlaw.com. 
672

 Graham v. Florida, 130 S.Ct. 2011, 2023-2026 (2010), www.westlaw.com. 
673

 Graham v. Florida, 130 S.Ct. 2011, 2023-2024 (2010), www.westlaw.com. 

http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/


 126 

als volwassene, is bovendien van geen belang.
674

 Het Hof beroept zich hierbij op de argumenten 

in de zaak Thompson v. Oklahoma. Men kan hieruit immers niet besluiten dat deze Staten menen 

dat een dergelijke sanctie voor minderjarigen aanvaardbaar is en dat zij de bedoeling hebben 

minderjarigen te onderwerpen aan deze sanctie.
675

  

Het Supreme Court meent vervolgens dat een minderjarige die niet gedood heeft en niet de 

bedoeling had te doden, een verminderde schuldbekwaamheid heeft dan een volwassene.
676

  

Het Hof verklaart immers dat de bevindingen uit de zaak Roper v. Simmons dat jongeren minder 

schuldbekwaam zijn en bijgevolg niet tot de ergste categorie daders kunnen behoren, nog steeds 

van toepassing zijn.
677

  

Verder moet een misdrijf, ander dan doodslag, aanleiding geven tot een minder erge vorm van 

bestraffing.
678

 Er moet immers een moreel onderscheid gemaakt worden tussen doodslag en 

andere, gewelddadige misdrijven ten aanzien van een individu.  

Verder behandelt het Hooggerechtshof de ernst van de sanctie levenslange opsluiting zonder 

mogelijkheid op vervroegde invrijheidsstelling.
679

 Het Hof verklaart dat deze straf, naast de 

doodstraf, de strengste sanctie is die bij wet is toegestaan.
680

 Het gaat immers om een sanctie die 

onherroepelijk is en waarbij de betrokkene van de meest fundamentele vrijheden beroofd wordt.  

Bovendien gaat het zeker met betrekking tot minderjarigen om een zeer ernstige straf.
681

 Een 

veroordeelde minderjarige zal immers een groter deel van zijn leven van zijn vrijheid beroofd 

zijn dan een volwassen dader.  

Tenslotte behandelt het Supreme Court de vraag of met deze sanctie bepaalde legitieme 

doelstellingen worden bereikt.
682

  Het Hof meent dat geen enkele van de doelstellingen die een 

straf kunnen rechtvaardigen - namelijk vergelding, afschrikking, krachteloos maken en 

rehabilitatie - bereikt worden met de levenslange opsluiting zonder mogelijkheid van vervroegde 
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invrijheidsstelling.
683

 Het Hof beroept zich hierbij op de verminderde schuldbekwaamheid van de 

minderjarige, de specifieke karaktertrekken van minderjarigen en de verbeterbaarheid van 

jongeren.
684

 

Het Supreme Court leidt uit deze elementen af dat het opleggen van de levenslange opsluiting 

zonder mogelijke vervroegde invrijheidsstelling in het geval van een persoon jonger dan 18 jaar 

die geen doodslag heeft gepleegd, wreed en ongewoon is en bijgevolg in strijd is met het Achtste 

Amendement.
685

  

Het Hof wijst erop dat deze uitspraak niet inhoudt dat een minderjarige dader in ieder geval op 

een bepaald punt moet vrijgelaten worden. Dit arrest brengt enkel met zich dat een Staat de 

mogelijkheid moet voorzien dat een minderjarige dader kan vrijgelaten worden wanneer 

voldoende rijpheid en rehabilitatie worden aangetoond.
686

 

Het Hof meent bovendien dat de strafrechtelijke procedure waarbij de leeftijd van de dader in 

acht genomen wordt bij de vervolging en bij de strafbepaling onvoldoende tegemoetkomt aan 

grondwettelijke bezwaren.
687

 Deze procedure belet immers niet dat een levenslange opsluiting 

zonder vervroegde vrijlating nooit wordt opgelegd ten aanzien van een persoon die onvoldoende 

schuldbekwaam is.
688

 

Het Supreme Court verwijst tenslotte naar de praktijk in de internationale gemeenschap waar een 

consensus bestaat tegen het opleggen van levenslange opsluiting zonder vervroegde 

invrijheidsstelling ten aanzien van minderjarige delinquenten.
689

 Het Hof wijst erop dat deze 

internationale consensus niet beslissend is in het kader van de rechtspraak van het Supreme Court 

maar wel relevant kan zijn.
690

 Het Hof wijst erop dat de levenslange opsluiting zonder vervroegde 

opsluiting in slechts 11 landen wordt toegestaan.
691

 Bovendien wordt deze straf in slechts 2 
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landen, de Verenigde Staten en Israël, ook effectief opgelegd. In Israël wordt deze sanctie echter 

niet opgelegd voor andere misdrijven dan doodslag.  

Vervolgens verwijst het Hooggerechtshof naar artikel 37a van het Verdrag inzake de Rechten van 

het Kind dat een absoluut verbod inhoudt om de doodstraf op te leggen met betrekking tot feiten 

gepleegd door personen onder de achttien jaar. De Staat Florida meent dat dit niet relevant is 

aangezien dit Verdrag niet geratificeerd is door de Verenigde Staten. Het Supreme Court 

verklaart echter: “These arguments miss the mark. The question before us is not whether 

international law prohibits the United States from imposing the sentence at issue in this case. The 

question is whether the punishment is cruel and unusual. In that inquiry, “the overwhelming 

weight of international opinion against” life without parole for nonhomicide offenses committed 

by juveniles “provide[s] respected and significant confirmation for our own conclusions””
692

.  

 - concurring opinions 

Een eerste concurring opinion wordt geleverd door rechter Stevens.
693

 Hij wordt gevolgd door 

rechters Ginsburg en Sotomayor. Zij wijzen op het belang van de dynamische interpretatie van 

het Achtste Amendement door het Supreme Court. 

De tweede concurring opinion wordt geleverd door rechter Roberts.
694

 Hij is het eens met de 

meerderheid dat er in casu sprake is van een schending van het Achste Amendement. Hij is het 

echter niet eens met de grondwettelijke regel die het Hof afleidt uit de voorliggende feiten.  

Roberts meent dat men in casu toepassing moet maken van een strikte proportionaliteitstest, zoals 

vastgesteld in een aantal precedenten.
695

 Roberts besluit dat Grahams straf disproportioneel is in 

verhouding tot de misdrijven die hij gepleegd heeft en in verhouding tot zijn 

schuldbekwaamheid.
696

 Vervolgens meent Robert dat Grahams straf niet proportioneel is in 

verhouding met andere sancties voor vergelijkbare en zelfs zwaardere misdrijven in Florida en in 

vergelijking met de bestraffing van vergelijkbare misdrijven in andere Staten.
697
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Rechter Roberts verklaart echter dat men hieruit geen grondwettelijke regel kan afleiden dat de 

levenslange opsluiting zonder vervroegde invrijheidsstelling voor elke minderjarige die om het 

even welk misdrijf ander dan doodslag pleegt verboden is.
698

 Zo beperkt het Hof zijn uitspraak 

bijvoorbeeld tot andere misdrijven dan doodslag. Roberts leidt hieruit af dat de levenslange 

opsluiting zonder vervroegde invrijheidsstelling op zich niet ongrondwettelijk is en dat de 

grondwettelijkheid van deze sanctie afhankelijk is van het begane misdrijf.
699

 Roberts meent dan 

ook dat het Hof zijn uitspraak had moeten beperken tot de misdrijven gepleegd door Graham.
700

 

 - dissenting opinions 

Een eerste dissenting opinion wordt geleverd door rechter Thomas.
701

 Hij wordt gevolgd door 

rechter Scalia en deels door rechter Alito. 

Rechter Thomas is het niet eens met de proportionaliteitsanalyse die door het Supreme Court 

wordt uitgevoerd.
702

 Voor deze analyse zou onvoldoende basis liggen in de Grondwet. Bovendien 

wordt deze analyse voor het eerst toegepast ten aanzien van een bepaalde categorie daders met 

betrekking tot een andere straf dan de doodstraf.
703

  

Rechter Thomas verklaart dat noch het Achtste Amendement noch de precedenten van het 

Supreme Court kunnen rechtvaardigen dat in casu de levenslange opsluiting zonder mogelijke 

vervroegde vrijlating verboden wordt van zodra er sprake is van een minderjarige dader die geen 

doodslag gepleegd heeft.
704

 

Zo meent Thomas bijvoorbeeld dat er geen nationale consensus bestaat die de uitspraak van het 

Supreme Court ondersteunt.
705

 Aangezien er slechts 5 Staten deze sanctie expliciet verbieden ten 

aanzien van minderjarige delinquenten en ook op federaal niveau deze sanctie opgelegd kan 

worden ten aanzien van een minderjarige die geen doodslag heeft gepleegd, meent Thomas dat er 

zelfs sprake is van een consensus ten voordele van de levenslange opsluiting zonder vervroegde 

invrijheidsstelling voor minderjarigen die geen doodslag hebben gepleegd.
706

  

                                                           
698

 Graham v. Florida, 130 S.Ct. 2011, 2041 (2010), www.westlaw.com. 
699

 Graham v. Florida, 130 S.Ct. 2011, 2041 (2010), www.westlaw.com. 
700

 Graham v. Florida, 130 S.Ct. 2011, 2041 (2010), www.westlaw.com. 
701

 Graham v. Florida, 130 S.Ct. 2011, 2043-2058 (2010), www.westlaw.com. 
702

 Graham v. Florida, 130 S.Ct. 2011, 2044-2046 (2010), www.westlaw.com. 
703

 Graham v. Florida, 130 S.Ct. 2011, 2046 (2010), www.westlaw.com. 
704

 Graham v. Florida, 130 S.Ct. 2011, 2047 (2010), www.westlaw.com. 
705

 Graham v. Florida, 130 S.Ct. 2011, 2048-2049 (2010), www.westlaw.com. 
706

 Graham v. Florida, 130 S.Ct. 2011, 2049 (2010), www.westlaw.com. 

http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/


 130 

Verder wijst Thomas erop dat Staten hun wetgeving met betrekking tot de bestraffing van 

minderjarigen, gedurende de laatste 20 jaar voorafgaand aan deze uitspraak, steeds strenger 

gemaakt hebben.
707

 Hij leidt hieruit af dat Staten menen dat minderjarigen soms over dezelfde 

schuldbekwaamheid als volwassenen kunnen beschikken en overeenkomstig gestraft moeten 

kunnen worden.
708

 

Het feit dat deze straf slechts zelden wordt opgelegd wijst volgens Thomas louter op een 

consensus dat deze straf zelden moet worden opgelegd en niet op een consensus tegen deze 

straf.
709

 Dat de wetgeving van een staat het opleggen van de levenslange opsluiting zonder 

vervroegde invrijheidsstelling toelaat, wijst erop dat men dit in sommige omstandigheden 

aanvaardbaar vindt.
710

 

Thomas verwerpt vervolgens de argumenten waarbij het Supreme Court verwijst naar de 

wetgeving en praktijk in andere Staten.
711

 Hij verwijst hierbij naar eerdere rechtspraak waar dit 

onderwerp al behandeld is. Bovendien verklaart hij dat 11 landen de levenslange opsluiting 

zonder mogelijkheid van vervroegde invrijheidsstelling als mogelijke straf ten aanzien van 

minderjarigen hebben opgenomen in hun wetgeving. Verder kunnen landen waar dergelijke 

wetgeving niet bestaat, deze straf wel (opnieuw) invoeren terwijl dit in de Verenigde Staten niet 

meer mogelijk zal zijn als gevolg van deze uitspraak van het Supreme Court. 

Vervolgens gaat Thomas in op de argumenten van het Supreme Court met betrekking tot het 

bereiken van bepaalde legitieme doelstellingen.
712

  

Thomas meent dat men niet kan besluiten dat elke minderjarige in elke zaak onvoldoende 

schuldbekwaam is.
713

 Hij meent dan ook dat de algemene regel die het Supreme Court vaststelt 

niet correct is. De basis van het Amerikaanse strafrechtsysteem houdt net in dat burgers (een 

jury) in een individuele zaak in staat zouden zijn de schuldbekwaamheid van de beschuldigde en 

de noodzakelijke straf te bepalen op basis van het voorliggende bewijs.
714
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Rechter Thomas verklaart dat de vraag of een bepaald misdrijf een bepaalde sanctie verdient, zeer 

nauw samenhangt met moraliteit en sociale omstandigheden zodat deze vraag moet overgelaten 

worden aan de wetgever.
715

 Het was dan ook niet aan het Hof om zijn eigen visie van wat 

rechtvaardig is toe te passen.
716

  

Thomas besluit dat een levenslange opsluiting zonder mogelijke vervroegde invrijheidsstelling 

geen wrede en ongewone wijze van bestraffing uitmaakt.
717

  

Rechter Alito levert tenslotte nog een afzonderlijk dissenting opinion om zijn visie te geven met 

betrekking tot twee punten.
718

 

Alito wijst er eerst op dat de uitspraak van het Supreme Court beperkt moet worden tot de 

levenslange opsluiting zonder vervroegde invrijheidsstelling en geen afbreuk doet aan de 

mogelijkheid van een veroordeling tot een gevangenisstraf van een bepaald aantal jaar zonder 

mogelijke vervroegde invrijheidsstelling.
719

 

Tenslotte meent ook rechter Alito dat de toepassing van de nauwe proportionaliteitstest in casu 

niet correct is.
720

 

c) Het arrest in het licht van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

Het Supreme Court besluit in de zaak Graham v. Florida dat het opleggen van de levenslange 

opsluiting zonder mogelijke vervroegde invrijheidsstelling in het geval van een persoon jonger 

dan 18 jaar die geen doodslag heeft gepleegd, wreed en ongewoon is en bijgevolg in strijd is met 

het Achtste Amendement.
721

  

Deze uitspraak kan beschouwd worden als een eerste stap in de richting van de standaard die 

door het Verdrag inzake de Rechten van het Kind wordt opgelegd, namelijk een absoluut verbod 

op de levenslange opsluiting zonder mogelijke vervroegde invrijheidsstelling voor minderjarige 

delinquenten. Omdat deze sanctie nog steeds mogelijk blijft voor doodslag en moord, komt de 

Verenigde Staten echter nog niet tegemoet aan de verplichtingen die het internationaal recht stelt.  
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Bovendien raadt het Comité voor de Rechten van het Kind aan dat elke vorm van levenslange 

opsluiting, ook wanneer de mogelijkheid van vervroegde invrijheidsstelling bestaat, verboden 

zou worden.
722

 De uitspraak van het Supreme Court is in ieder geval in strijd met deze 

aanbeveling.  

 

4.3 Conclusie 

 

Artikel 3 IVRK bepaalt: “Bij alle maatregelen betreffende kinderen (…) vormen de belangen van 

het kind de eerste overweging”
723

. Ook in de Verenigde Staten staat het belang van het kind 

centraal.
724

 De Verenigde Staten lijkt dit principe echter op een andere manier te interpreteren 

met betrekking tot minderjarige delinquenten dan de rest van de wereld.
725

  

In verhouding tot de internationale normen inzake de doodstraf ten aanzien van minderjarige 

delinquenten, werd de grondwettelijkheid van deze straf laat behandeld door het Supreme Court. 

Slechts in 2005 werd door het Supreme Court dezelfde norm opgelegd als in het internationaal 

recht. 

Op het ogenblik van de arresten Eddings v. Oklahoma, Thompson v. Oklahoma en Stanford v. 

Kentucky had de VS enkel de Vierde Conventie van Genève betreffende de bescherming van 

burgers in tijden van oorlog geratificeerd. Dit Verdrag, dat een verbod bevat op de doodstraf ten 

aanzien van minderjarige delinquenten, is echter enkel van toepassing in het kader van 

internationale gewapende conflicten.
726

  

Toen het Supreme Court een beslissing nam in de zaak Roper v. Simmons had de VS het BUPO-

Verdrag geratificeerd (met voorbehoud met betrekking tot de doodstraf ten aanzien van 

minderjarige delinquenten) en het IVRK ondertekend.  
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Alle beslissingen van het Supreme Court met betrekking tot de doodstraf voor minderjarige 

delinquenten werden genomen met een nipte meerderheid. Binnen het Hooggerechtshof bestaat 

dus een verdeeldheid met betrekking tot dit onderwerp. 

Het Supreme Court beroept zich op een aantal grote argumenten om te besluiten tot de 

ongrondwettelijkheid van de doodstraf ten aanzien van minderjarige delinquenten. Het gaat om 

het bestaan van zowel een nationale als een internationale consensus tegen het opleggen van deze 

sanctie, de verminderde aansprakelijkheid van minderjarigen en de ernst van deze sanctie.  

Het internationaal recht speelt een afwisselende rol in de rechtspraak van het Supreme Court. 

Terwijl in de zaak Thompson v. Oklahoma nog naar de wetgeving van andere landen wordt 

verwezen om de uitspraak te ondersteunen, wordt in de zaak Stanford v. Kentucky het idee dat 

het internationaal recht een invloed kan uitoefenen op het Amerikaanse recht afgewezen.  

Het is van belang dat, ondanks de niet-ratificatie door de Verenigde Staten, in het arrest Roper v. 

Simmons expliciet verwezen wordt naar het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Dit wijst 

op de gezaghebbende kracht van dit Verdrag.
727

 Verder is het positief dat de rechten beschermd 

door het IVRK ook in de Verenigde Staten beschermd worden als gevolg van de rechtspraak van 

het Supreme Court. 

Waar het Supreme Court met betrekking tot de doodstraf ten aanzien van minderjarige 

delinquenten tegemoet is gekomen aan de vereisten die op internationaal niveau gesteld worden, 

is dit nog niet het geval met betrekking tot de levenslange opsluiting zonder mogelijkheid van 

vervroegde invrijheidsstelling ten aanzien van minderjarige delinquenten. Deze sanctie kan 

immers nog steeds worden opgelegd voor moord en doodslag.  

Bovendien kan men zich de vraag stellen of de visie van het Supreme Court in de toekomst zal 

wijzigen en of het opleggen van deze sanctie voor alle misdrijven gepleegd door minderjarigen in 

strijd met het Achtste Amendement zal worden verklaard.  

Het is mogelijk dat de wetgeving van Staten zal evolueren zodat hieruit een nationale consensus 

tegen de levenslange opsluiting zonder mogelijkheid van vervroegde invrijheidsstelling ten 

aanzien van elke minderjarige delinquent kan worden afgeleid.  
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Bovendien kunnen de standpunten van het Supreme Court met betrekking tot de doelstellingen en 

de ernst van deze sanctie ook worden toegepast ten aanzien van minderjarigen die een moord 

hebben gepleegd. Ook hier kan een internationale consensus tegen het opleggen van deze sanctie 

worden vastgesteld.  

Het belangrijkste probleem echter is dat het Hooggerechtshof in het arrest Graham v. Florida 

expliciet een onderscheid heeft gemaakt tussen doodslag en andere gewelddaden ten aanzien van 

een individu. Het Hof bepaalt hierbij dat een misdrijf, ander dan doodslag, aanleiding moet geven 

tot een minder erge vorm van bestraffing.
728
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Eindconclusie 

 

Analyse van de rechtspraak van het Supreme Court inzake de vrijheid van meningsuiting van 

minderjarigen leert dat er geen werkelijk fundamentele verschillen bestaan tussen de bescherming 

gewaarborgd door artikel 13 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de bescherming 

waarvan minderjarigen in de Verenigde Staten volgens de vigerende rechtspraak genieten. 

Echt onoverkomelijke bezwaren tegen een eventuele ratificatie van het IVRK lijken er niet te 

bestaan.  

De situatie is totaal verschillend voor wat betreft artikel 37a IVRK. 

Zolang de Amerikaanse wetgever de levenslange opsluiting zonder mogelijkheid van vervroegde 

invrijheidsstelling niet afschaft voor alle misdrijven begaan door een persoon jonger dan 18 jaar 

of zolang het Supreme Court deze sanctie niet ongrondwettelijk verklaart, leven de Verenigde 

Staten artikel 37a niet na. 

Het is een feit dat de interpretatie van de 9 rechters van het Supreme Court ontzettend belangrijk 

is. Deze studie toont aan dat belangrijke beslissingen met een dikwijls erg nipte meerderheid tot 

stand komen. Zo kan het proportionaliteitsprincipe inzake vrije meningsuiting aanvaard of 

verworpen worden met één enkele stem meerderheid of minderheid. Het is niet onmogelijk dat 

een meerderheid van één stem zou beslissen over het al dan niet grondwettelijk karakter van de 

levenslange opsluiting zonder mogelijkheid op vervroegde invrijheidsstelling. 

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind werd door de Verenigde Staten ondertekend in 

1995. Bij het aantreden van President Obama werd het herbekijken van de ratificatie 

aangekondigd. 

Hoe dan ook brengt een eventuele ratificatie niet met zich dat de toepassing van het Verdrag in de 

Verenigde Staten onmiddellijk afdwingbaar zou zijn. Bij verdragen inzake mensenrechten 

voorzien de Verenigde Staten immers steeds een clausule die bepaalt dat het verdrag geen directe 
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werking zal hebben.
729

 Bovendien bestaat er op internationaal niveau vooralsnog geen 

afdwingingsmechanisme. 

Ook in geval van ratificatie, blijft het wachten op een gebeurlijk wetgevend initiatief en blijft de 

interpretatie van het Supreme Court primeren op het Verdrag zelf. Het Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind zou wel een raamwerk kunnen bieden waaraan het Supreme Court de 

Amerikaanse wetgeving kan toetsen om te besluiten of deze al dan niet ongrondwettelijk is.  
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