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1 Inleiding 

Onlangs werd de vijftigste verjaardag van de jeugdbescherming gevierd. In 1965 trad immers 

de wet betreffende de jeugdbescherming in werking. Weinig domeinen van het recht krijgen 

zo veel aandacht als het jeugdrecht, en dan meer bepaald de aanpak van jeugdcriminaliteit. 

Het debat over de legitimering en de doelstellingen van het jeugdbeschermingsysteem en over 

een mogelijke hervorming van het jeugdrecht is nooit veraf geweest. Hoewel er aanvankelijk 

een consensus over het beschermingsmodel aanwezig was, werden er al snel ernstige kritieken 

op de toepassing van het jeugdbeschermingsrecht geformuleerd.  

De laatste twintig jaar wordt het debat omtrent jeugdbeschermingsrecht gekenmerkt door de 

vraag naar een volwaardig jeugdsanctierecht. Reeds in 1991 (!) werd de Nationale Commissie 

voor de Hervorming van de wetgeving inzake Jeugdbescherming opgericht. Het eindverslag 

waarin er werd geconcludeerd dat we in de toekomst naar een jeugdsanctiemodel voor het 

jeugdrecht moeten evolueren, werd genegeerd door de wetgever. Ook het rapport 

Geudens,Schelkens en Walgrave en het wetsontwerp Maes waarin een jeugdsanctierecht werd 

voorgesteld hadden geen invloed op de wetgever.  

Uiteindelijk werd het jeugdrecht in 2006 hervormd. Deze hervorming werd doorgevoerd naar 

aanleiding van één gemediatiseerde zaak. In de media werden in navolging van de 'Joe van 

Holsbeek'-zaak een stereotiep en fout beeld van de omvang en de aard van de 

jeugdcriminaliteit opgehangen. De totstandkoming van de hervorming kwam in een 

stroomversnelling terecht. In een sneltempo werd de mogelijkheid voor een nieuw 

jeugdrechtbeleid bovenaan op de politieke agenda geplaatst. De bespreking van het 

wetsontwerp Onkelinkx dat reeds geruime tijd op tafel lag kwam "plots" weer op gang in de 

Kamer en de Senaat. Drie maanden later werd de wet reeds goedgekeurd.  

Door de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid om de aard en de inhoud van de 

maatregelen te bepalen, die worden opgelegd aan minderjarigen die een als strafbaar 

omschreven feit hebben gepleegd, overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap. Wetende dat 

de jeugdwet van 2006 kritisch werd ontvangen aan Vlaamse zijde is het logisch dat 

Vlaanderen heeft gekozen om in de toekomst een sanctiemodel voor het jeugdrecht in te 

voeren. Deze thesis heeft als doel om aanbevelingen en voorstellen te formuleren die in acht 

moeten worden genomen bij het uitwerken van een jeugdsanctierecht voor Vlaanderen.  
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Een eerste stap in het onderzoek bestond erin een inzicht te krijgen in de belangrijkste 

modellen voor het jeugdrecht. Een model is een soort visie om naar het jeugdrecht te gaan 

kijken. Afhankelijk van welk model je hanteert, zullen er verschillende doelstellingen aan het 

jeugdrecht worden verbonden. Door deze modellen kan het jeugdrechtssysteem beschreven, 

geanalyseerd en vergeleken worden. Doordat we ze leren begrijpen kunnen we ze inzetten in 

dit normatief-theoretische hervormingsdebat. Enkel de vier meest gangbare modellen worden 

hier besproken.  

Na de korte bespreking van de modellen gaan we in deel twee de invloeden van deze 

modellen in de totstandkoming van de huidige jeugdwet bespreken. Dit is noodzakelijk omdat 

we niet kunnen praten over de toekomst als we het verleden niet kennen, anders zou het 

onmogelijk zijn om de 'ratio legis' van de jeugdrechthervorming te begrijpen. Het is de 

bedoeling om de evolutie in de visie op het jeugdrecht tot de laatste hervorming weer te 

geven, om een inzicht in de beweegredenen van de wetgever bij de opeenvolgende 

hervormingen van het jeugdrecht te krijgen. Doordat deze hervormingen vaak 

maatschappelijk gebonden zijn, is het noodzakelijk dat we een goed zicht hebben op de 

maatschappelijke context waarin ze werden ontwikkeld. Ook de voorgelegde voorstellen tot 

hervorming van het jeugdbeschermingsrecht naar een jeugdsanctierecht worden uitvoerig 

besproken.  Het is de bedoeling dat we een goed zicht krijgen op de evolutie van het 

jeugdbeschermingsrecht naar het jeugdsanctierecht.  

In deel drie bespreek ik de actoren en het maatregelenpakket van het huidige jeugdrecht. 

Voornamelijk de invoering van het herstelrechtelijk aanbod en het geschreven project, de 

nieuwe en vernieuwde maatregelen die kunnen worden genomen op niveau van de 

jeugdrechter en op niveau van het parket en de hervorming van de uithandengeving komen 

aan bod.  De gerechtelijke actoren en de maatregelen die kunnen worden opgelegd aan 

minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, worden ook geëvalueerd. 

Dit is noodzakelijk omdat we bij het voorstellen van een mogelijk toekomstig jeugdrecht  

willen tegemoet komen aan deze kritieken.    

In het laatste deel worden er effectief aanbevelingen en voorstellen gedaan voor een nieuw 

jeugdsanctierecht. Deze voorstellen passen binnen de opkomst van het sanctiemodel sinds de 

jaren '80 en zijn ten dele gebaseerd op het wetsontwerp Maes, het eindverslag van de 

Commissie Cornelis en het eindrapport Geudens, Schelkens en Walgrave. Daarnaast trachten 

de aanbevelingen tegemoet te komen aan de knelpunten van het beschermingsmodel, zoals die 

naar voor kwamen uit de beschrijving van de geschiedenis van het jeugdrecht en de evaluatie 
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van het huidig maatregelenpakket. Ook de verslagen van de Werkgroep Jeugdsanctierecht en 

het Nederlands jeugdstrafrecht waren een grote bron van inspiratie.  

We trachten onze hoofdbetrachting, namelijk het formuleren van aanbevelingen en 

voorstellen voor een toekomstig jeugdsanctierecht, te bereiken via een diepgaande analyse 

van de literatuur over het jeugdrecht en het jeugdsanctiemodel en van de wijze waarop de 

vraag naar een jeugdsanctiemodel een belangrijk onderwerp is geworden op de Vlaamse 

politieke agenda. Om mijn visie op mijn onderwerp te verbreden heb ik ook een gesprek 

gehad met Jeugdrechter Van Hecke over het jeugdbeschermings- en het jeugdsanctierecht.  

De centrale doelvraag die ik hierbij tracht te beantwoorden is wat de mogelijkheden en de 

beperkingen van een jeugdsanctierecht voor Vlaanderen kunnen zijn. Om deze vraag te 

beantwoorden is het nodig dat we ook een antwoord op de vraag formuleren over wat we 

moeten verstaan onder een sanctiemodel voor Vlaanderen en hoe dit sanctiemodel in 

Vlaanderen kan worden geïmplementeerd. 

De keuze van het thema jeugdsanctierecht is te wijten aan mijn ervaringen op het Parket van 

de Procureur Des Konings van Oost-Vlaanderen afdeling Oudenaarde, Sectie Jeugd, Gezin en 

Zeden. Tijdens een één van de zittingen die ik mocht bijwonen, drong het in mij door dat het 

jeugdbeschermingsmodel helemaal geen afdoend antwoord biedt op jeugdcriminaliteit. Zeker 

niet voor minderjarigen die bijna volwassen zijn. Door de communautarisering van het 

jeugd(sanctie)recht leek het mij het ideale moment om het onderwerp van mijn thesis hier aan 

te wijten. Ook in mijn bachelorproef behandelde ik dit thema. Daarna besloot ik dat het 

noodzakelijk is dat er verder onderzoek naar de mogelijke uitwerking van een 

jeugdsanctierecht gebeurt.  
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2 De modellen binnen het jeugdrecht 

2.1 Algemeen 

De eerste stap in dit onderzoek bestond erin een inzicht te krijgen in de belangrijkste modellen 

voor het jeugdrecht: hun betekenis en de punten waarop ze onderling van elkaar verschillen. 

In de literatuur wordt er klassiek uitgegaan van twee jeugdrechtmodellen, enerzijds het 

jeugdbeschermingsmodel en het strafrechtsmodel anderzijds.
1
 Er ontstaat echter een meer 

divers beeld wanneer er meer gericht gezocht wordt in de literatuur. In dit onderdeel worden 

enkel de meest courante modellen in België besproken: het beschermingsmodel, het 

strafrechtsmodel, het herstelmodel en het jeugdsanctiemodel.  

Het duidelijk stellen van een model als vertrekbasis voor een jeugdrechtssysteem is 

noodzakelijk voor de coherentie van dit systeem. Hierdoor wordt het duidelijk welke 

doelstellingen er aan het jeugdrecht verbonden worden, welke middelen moeten worden 

ingezet, waar en waarom er uitzonderingen nodig zijn en hoe de impact van het systeem moet 

worden gecontroleerd en gemeten.
2
 Niettegenstaande we in de praktijk mengvormen en 

overlappingen aantreffen, is het essentieel om de verschillende accenten in de aanpak als 

modellen te blijven zien. Doordat we in modellen denken, wordt er een noodzakelijke 

duidelijkheid gecreëerd. Het model reikt een grondvisie aan waaraan de praktijk kan getoetst 

worden. Dit is voor deze masterproef dan ook uitermate belangrijk.
3
 Door deze modellen kan 

het jeugdrechtssysteem beschreven, geanalyseerd en vergeleken worden en kunnen ze worden 

ingezet in dit normatief-theoretische hervormingsdebat.  

Wat hierna volgt is een algemene bespreking van de verschillende modellen. In deel twee 

bespreken we hoe dergelijke modellen geïmplementeerd zijn in de Belgische jeugdwetgeving. 

2.2 Het jeugdbeschermingsmodel 

De idee achter het jeugdbeschermingsmodel is dat de jeugdrechter “maatregelen van 

opvoeding, bewaring en behoeding”
4
 van onbepaalde duur kan opleggen waarbij er maximaal 

rekening moet worden gehouden met de persoonlijkheid en het sociale milieu van de 

                                                 
1
 L. WALGRAVE, “Constructie van een theoretisch model” in P. GORIS & L. WALGRAVE (eds.), Van 

kattenkwaad en erger. Actuele thema’s uit de jeugdcriminologie, Leuven, Garant, 2002, 174-190. 
2
 E. GOEDSEELS, Jeugdrechtmodellen in theorie en praktijk: een empirisch onderzoek naar het discours en de 

praktijk van Belgische jeugdrechters, Leuven, KU Leuven, 2015,31. 
3
 L. WALGRAVE, “Constructie van een theoretisch model” in P. GORIS & L. WALGRAVE (ed.), Van 

kattenkwaad en erger. Actuele thema’s uit de jeugdcriminologie, Leuven, Garant, 2002, 174-190. 
4
 Art. 37 Wet Jeugdbescherming 
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jongeren. Het is noodzakelijk dat de opvoeding en de behandeling van de minderjarige de 

belangrijkste bekommernis van de jeugdrechter is bij het opleggen van maatregelen. Men 

tracht door deze maatregelen recidive bij de jongeren tegen te gaan en hen terug te laten re-

integreren in de maatschappij.  

Het is binnen het jeugdbeschermingsmodel noodzakelijk dat de rechter rekening houdt met 

persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren van de minderjarige. Dit omdat men gelooft dat 

het delinquent gedrag van de minderjarige een gevolg is van deze factoren. Criminaliteit 

wordt in het beschermingsmodel ook gezien als een symptoom van tekorten in de opvoeding.
5
  

Ze gaan dus niet uit vrije wil over tot het plegen van delinquente feiten, maar ze zijn hiertoe 

gedetermineerd. Als gevolg van deze visie kunnen jongeren in het beschermingsmodel niet 

strafrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld voor hun daden. Er is dan ook geen sprake 

van schuld of onschuld van de minderjarige.
6
 Een proportionele straf is hier dan ook niet op 

zijn plaats, deze jongeren hebben begeleiding nodig om nieuwe strafbare feiten te 

voorkomen.
7
 De neutralisering van de schuldvraag maakt dit niet-strafrechtelijk optreden 

mogelijk. Het delict kan hoogstens de aanleiding voor de tussenkomst van de rechter vormen.
8
 

De toekomst van de minderjarige vormt de leidraad van de rechter. 

De achterliggende problemen, meer bepaald de opvoedings- en hulpverleningsnoden van de 

minderjarige en het gezin, krijgen het meest aandacht binnen het beschermingsmodel.
9
 

2.3 Het strafrechtsmodel 

Voor de wet op de kinderbescherming was het jeugdrecht in België strafrechtelijk. In 

tegenstelling tot wat in het beschermingsmodel gedacht wordt, gaat men in het 

strafrechtsmodel uit van een rationele mens die bewuste keuzes maakt om een misdrijf te 

plegen.  Een minderjarige kan vrij kiezen tussen goed en kwaad, maar kiest doelbewust om 

kwaad te doen. Dit beginsel van wilsautonomie staat centraal in het strafrechtsmodel.
10

  

                                                 
5
 R. ROOSE & M. BOUVERNE-DE BIE, “Moeten we de jeugdbescherming niet serieus nemen?”, Panopticon 

2006, afl. 5, (1) 4; J. CHRISTIAENS, “De hervorming van de Belgische jeugdbescherming: à la recherche du 

modèle perdu” ,Panopticon 2005, Afl. 5, (4) 7 
6
 B. DE SMET, “ Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van minderjarigen” , TORB  2011-12,(68) 69. 

7
 B. BROUWERS, “Jeugdsanctierecht in Europa: is uithandengeving een evidentie?”, Jura Falc. 2008,(3)36 

8
 L. WALGRAVE, “Constructie van een theoretisch model” in P. GORIS & L. WALGRAVE (ed.), Van 

kattenkwaad en erger. Actuele thema’s uit de jeugdcriminologie, Leuven, Garant, 2002, 174-190 
9
 B. DE SMET, Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 2010,5; E. VERHELLEN, 

Jeugdbeschermingsrecht, Gent, Mys & Breesch, 1994, 216. ; E. GOEDSEELS, Jeugdrechtmodellen in theorie 

en praktijk: een empirisch onderzoek naar het discours en de praktijk van Belgische jeugdrechters, Leuven, KU 

Leuven, 2015, 117 
10
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Doordat minderjarigen criminele feiten plegen uit vrije wil, dragen ze ook 

verantwoordelijkheid voor hun daden. Deze verantwoordelijkheid is echter niet volledig, er is 

slechts sprake van een passieve retrospectieve verantwoordelijkheid. De minderjarige wordt 

immers enkel geacht de negatieve gevolgen (de straf) van zijn daad te dragen, maar niet om 

mee te zoeken naar een oplossing.
11

   

 De minderjarige daders worden niet, zoals in het beschermingsmodel, gezien als 

rechtsobjecten die bescherming behoeven, maar als rechtssubjecten.
12

 

Naast de wilsautonomie staan ook de proceswaarborgen centraal. Dit hield in dat er geen 

sprake van een straf kon zijn voor minderjarigen indien het gepleegde delict niet als strafbaar 

werd omschreven in de wet , dat de opgelegde straf in verhouding moest staan met de ernst 

van de feiten en dat er voor gelijke feiten gepleegd door minderjarigen eenzelfde sanctie dient 

te worden uitgesproken.  

In het strafrechtsmodel ligt de focus op de gepleegde feiten, eerder dan op de persoon van de 

dader. Men gaat uit van de centrale vraagstelling : hoeveel straf verdient de minderjarige 

dader in het licht van de aard en de omstandigheden van het misdrijf? Men wil de openbare 

orde beschermen en de norm bevestigen via het strafrecht. Daarnaast heeft het 

strafrechtsmodel ook afschrikking en zelfs hervorming van de daders als doel. Daders moeten 

boeten voor wat ze gedaan hebben, door het gepleegde feit wordt een morele balans in de 

rechtsorde verstoord. Door het opleggen van leed aan de dader wordt getracht het verstoorde 

evenwicht te herstellen.
 13

 

In het strafmodel krijgen de slachtoffers wel een plaats. Ze genieten het voordeel dat de 

daders hun verdiende straf krijgen. Maar ook hier blijft hun rol eerder passief. De 

mogelijkheid tot herstel of compensatie voor de schade is ondergeschikt aan de 

strafvervolging.
14

 

                                                 
11
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13
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14

 L. WALGRAVE, “Constructie van een theoretisch model” in P. GORIS & L. WALGRAVE (ed.), Van 

kattenkwaad en erger. Actuele thema’s uit de jeugdcriminologie, Leuven, Garant, 2002,174-190 



 

7 

 

2.4 Het herstelmodel 

Binnen het herstelmodel wordt criminaliteit gezien als een daad die materiële, psychische of 

sociale schade veroorzaakt aan het slachtoffer of aan de maatschappij.  Het herstelmodel is 

ontstaan als mogelijkheid om slachtoffers volwaardig te betrekken in de afhandeling van een 

delict. De centrale focus gaat uit naar het herstel van de geleden schade.
15

 

Dit model gaat uit van een positief mensbeeld: mensen zijn van nature goed. Criminele 

minderjarigen worden gezien als rationele en verantwoordelijke wezens die over algemene en 

bijzondere rechten beschikken. Daders zijn verantwoordelijk voor hun gedrag en dienen deze 

verantwoordelijkheid dan ook op te nemen, met betrekking tot het herstel van de aangerichte 

schade. Bij het opleggen van een  herstelmaatregel wordt er uitgegaan van de sterke kanten en 

competenties van de minderjarige. De daders worden verondersteld actief mee te zoeken naar 

een constructieve oplossing voor het slachtoffer. We kunnen dus spreken van een actieve, 

prospectieve verantwoordelijkheid.
16

  

Waar respectievelijk de persoonlijkheid en de daad centraal staan in het beschermings- en het 

strafrechtrechtsmodel, primeert de mate van de  schade aangericht door de minderjarige in het 

herstelmodel. Het voornaamste doel is dan ook de geleden schade herstellen.  Niet enkel de 

schade die het slachtoffer leed, maar de schade van alle betrokken partijen inclusief de schade 

geleden door de gemeenschap of de samenleving. Deze schade bestaat voornamelijk uit 

aangewakkerde gevoelens van onveiligheid en de schending van de heersende normen die de 

samenleving organiseren. Deze schade kan hersteld worden door de minderjarige dader 

diensten te laten uitvoeren ten bate van de gemeenschap.  

Walgrave(2002) is de mening toegedaan dat het strafrechtsmodel en het herstelmodel in feite 

dezelfde doelen nastreven, namelijk het herstellen of in evenwicht brengen van een verstoorde 

balans om de kwaliteit van het sociale leven te vrijwaren. Ze zijn dus beiden retrospectief, 

omdat de aangerichte schade het uitgangspunt van de maatregel vormt. Tegelijkertijd is het 

herstelmodel echter ook prospectief, dit blijkt ook uit de centrale vraagstelling binnen het 

herstelmodel. De centrale vraag is niet hoe de dader moet gestraft of beschermd worden, maar 

wel hoe de veroorzaakte schade zo goed mogelijk hersteld of gecompenseerd moet worden. 

Dit biedt een grote meerwaarde ten opzichte van het strafrechtrecht.
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Informele regelingen genieten volgens aanhangers van dit model de voorkeur. Via een 

vrijwillig, informeel onderling overleg, met maximale inbreng van alle betrokken partijen 

moet er tot een, voor iedereen aanvaardbare, oplossing kunnen gekomen worden. Deze 

maatregelen zijn bevorderlijk voor de heropvoeding en re-integratie van de jongere in de 

maatschappij. Ook de positie van het slachtoffer verbetert hierdoor, hij wordt immers 

uitgenodigd om actief deel te nemen aan een herstelrechtelijk proces.  

Doordat het in een herstelmodel vaak om een informeel overleg gaat, zijn de 

rechtswaarborgen van een ondergeschikt belang. Een minimale formele controle om onrecht 

uit te sluiten is echter wel noodzakelijk. Deze controle houdt in dat er moet gewaakt worden 

over de vrijwillige deelname van de betrokken partijen, dat het overleg op een open en vrije 

manier gebeurt, en dat de verkregen overeenkomst door iedereen aanvaard wordt, en deze in 

redelijke verhouding staat tot de omvang van de schade. Indien dit niet mogelijk blijkt, 

moeten herstelsancties opgelegd worden, die de rechtswaarborgen in acht nemen.
17

 

2.5 Het sanctiemodel  

In het sanctiemodel wordt er, net als in het straf- en herstelmodel, uitgegaan van 

verantwoordelijkheid voor minderjarigen. Dit is echter niet dezelfde als de 

verantwoordelijkheid die geldt voor meerderjarige daders, minderjarigen hebben immers een 

aantal specifieke noden. Binnen dit model wordt er naar een evenwicht gezocht tussen een 

zekere mate van verantwoordelijkheid aan de ene kant, en de speciale noden van minderjarige 

daders aan de andere kant. Samenhangend met hun verantwoordelijkheid moeten jongeren 

ook worden gezien als rechtssubjecten, die dezelfde rechtswaarborgen genieten als 

volwassenen.
18

 Deze rechtswaarborgen zijn nodig zodat de minderjarigen zich kunnen 

verzetten tegen onterechte sancties of sancties die buiten proportie zijn. Het belang van een 

eerlijk proces is een van de kernpunten van het sanctiemodel. 

In het sanctiemodel staat, net als in het strafrechtsmodel, de daad centraal. De opgelegde 

sancties staan in verhouding met de ernst van het delict, maar er wordt ook rekening 

gehouden met de persoonlijkheid van de minderjarige, zijn noden en zijn rehabilitatie. Omdat 

men tracht proportioneel te sanctioneren, en toch ook rekening te houden met de minderjarige 

                                                 
17

 E. GOEDSEELS, Jeugdrechtmodellen in theorie en praktijk: een empirisch onderzoek naar het discours en de 

praktijk van Belgische jeugdrechters, Leuven, KU Leuven, 2015,55-61 
18
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zijn gespecialiseerde advocaten, jeugdhulpverleners en experten noodzakelijk. Om dit model 

te kunnen verwezenlijken is er dus nood aan afzonderlijke en gespecialiseerde 

jeugdrechtbanken.
19

  

Het doel van het sanctiemodel is enerzijds het duidelijk stellen van de norm, de minderjarigen 

moeten beseffen dat ze wel verantwoordelijkheid dragen door middel van constructieve 

sancties die hun normbesef versterken.
20

 Anderzijds de aanpassing en integratie van de 

jongere (de sancties moeten inspelen op de specifieke individuele noden van de delinquent.). 

Deze doelstelling moet bereikt worden door middel van constructieve sancties waarbij 

heropvoeding, en niet repressie zoals vaak gedacht wordt, de grootste bekommernis is. Voor 

jeugdige delinquenten is het onderscheid tussen opvoedende maatregelen (sancties) en 

straffen enkel academisch van aard, ze ervaren het vaak beiden als een straf.
21

 Sancties 

verschillen van straffen omdat ze, naast het normbevestigend en vergeldende karakter dat ze 

beiden hebben, meer toekomstgericht, maatschappij-integratief en constructief zijn. Sancties 

zijn als het ware gehumaniseerde vormen van vergeldend optreden. Bij het opleggen van 

sancties moet er een balans gezocht worden tussen het sanctioneren van delinquent gedrag, en 

het voorzien in een aangepaste behandeling voor de minderjarige.
22

  

Het slachtoffer wordt, net als in het beschermings- en het strafrechtsmodel onderbelicht. Ze 

krijgen voornamelijk een instrumentele rol toegekend.
23

 Een sanctie komt hen echter wel ten 

goede, hierdoor krijgen zij een respectvolle erkenning van hun slachtofferschap. De 

slachtoffers hebben ook recht op herstel van de schade die het strafbaar feit met zich 

meebracht. Men tracht  sancties op te leggen die door het slachtoffer positief worden 

ervaren.
24
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3 Geschiedenis van het jeugdrecht in Vlaanderen 

 

Een analyse waarbij we het huidig jeugdrecht plaatsen tegenover een mogelijk 

jeugdsanctierecht, kan pas succesvol zijn als ook de ontstaansgeschiedenis van het jeugdrecht 

wordt onderzocht. Hierbij is het de bedoeling de lezer inzicht te laten krijgen in de 

beweegredenen van de wetgever bij het ontwikkelen en hervormen van het 

jeugdrechtssysteem. Deze hervormingen zijn zelden een autonoom en geïsoleerd gegeven, 

maar zijn maatschappelijk gebonden. Je kan immers een wet of een hervorming niet begrijpen 

zonder een goed zicht te hebben op de maatschappelijke context waarin ze werd ontwikkeld. 

De hervormingen binnen de oorspronkelijke kinder- en vervolgens jeugdbeschermingswet 

zijn steeds gegrond geweest op politieke en levensbeschouwelijke overtuigingen en 

filosofieën. Dit hervormingsdebat werd gekenmerkt door wat men de modellendiscussie 

noemt, op basis van fundamentele kritieken op de bestaande wetgeving en praktijk van de 

jeugdbescherming werden de hervormingen doorgevoerd.   

3.1 De evolutie naar de kinderbescherming in de  19
e
 eeuw  

3.1.1 Het 'ontstaan' van de jeugddelinquent 

Tot aan het begin van de 19e eeuw werd de jeugdcriminaliteit niet als een specifiek en 

autonoom maatschappelijk probleem gezien. Het waren de verlichte filosofen, zoals 

Rousseau, die aan het eind van de 18e en in het begin van de 19e eeuw geleidelijk aan de idee 

introduceerden dat kinderen een aparte sociale categorie vormen, die nood hebben aan een 

aangepaste maatschappelijke behandeling.
25

 Men werd er zich van bewust dat 

jeugddelinquentie een losstaand fenomeen was dat apart van de criminaliteit gepleegd door 

volwassenen moest worden bekeken.
26

 De "ontdekking" van jeugddelinquentie als 

maatschappelijk probleem kan volgens CHRISTIAENS worden toegeschreven aan vier 

verschuivingen
27

: 

 

                                                 
25
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 - Een eerste verschuiving betrof de uitwerking van de statistiek, en de 'stijgende 

 jeugdcriminaliteit' die hiermee in kaart gebracht werd. Of de stijging van de 

 jeugdcriminaliteit te wijten was aan een effectieve toegenomen criminaliteit of aan een 

 stijgende vervolging laten we hier in het midden.  Het is echter wel zo dat door deze 

 statistieken de jeugddelinquentie exponentieel meer aandacht kreeg. 

 - Een tweede verschuiving betreft de correctionaliseringstendens. Deze verzachting 

 van het strafklimaat kwam er onder invloed van de codificatie in de 19e eeuw. Zaken 

 konden vanaf  toen door een lagere rechtbank beoordeeld worden. Dit zorgt ervoor dat 

 de minderjarigen effectief vervolgd werden in plaats van vrijgesproken. Voordien 

 waren de rechters minder snel geneigd om zware straffen aan minderjarigen op te 

 leggen.
28

 

 -Een derde verschuiving is de oprichting van de aparte jeugdgevangenissen in 1840, 

 waardoor minderjarige delinquenten ook zichtbaarder werden. Voor de oprichting 

 van deze gevangenissen werd er vaak geopteerd voor de vrijspraak van minderjarigen 

 vanwege het slechte klimaat in de gewone gevangenissen.  

 - De laatste verschuiving was de opkomst van de sociale enquêtes. Deze 

 introduceerden definitief het  slechte milieu in de verklaringen van delinquent 

 gedrag van minderjarigen.
29

 

We kunnen hieruit concluderen dat de "ontdekking" van jeugdcriminaliteit eerder te wijten 

was aan politieke omstandigheden dan aan de jeugddelinquentie 'an sich'.  

3.1.2 Het strafrechtsysteem voor minderjarigen in de 19e eeuw 

Voor de Wet van 1912 kunnen we nog niet spreken van een autonoom strafrechtssysteem 

voor jeugdigen, maar het besef groeide wel dat minderjarigen niet op dezelfde manier 

benaderd konden worden als volwassenen. Er werd geleidelijk aan een criminele politiek voor 

jeugddelinquentie ontwikkeld. Het recht dat van toepassing was op minderjarigen was 

gebaseerd op de Strafwetboeken van 1810
30

  en 1867
31

, voor de jeugdige delinquenten gold 

dus dezelfde regelgeving als voor volwassenen. Minderjarigen waren in de periode voor de 

eerste kinderbeschermingswet dus principieel strafwaardig. 

                                                 
28

 J. CHRISTIAENS, De geboorte van de jeugddelinquent, België 1830-1930, Brussel, VUB-press, 1999,56-59 
29
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De klassieke strafrechtsbeginselen van de vrije wilsbeschikking en verantwoordelijkheid voor 

de daad kenmerken dit strafrechtsmodel. Daarnaast waren ook de proceswaarborgen (zoals 

het legaliteitsbeginsel, het proportionaliteitsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel) van groot 

belang. De drie voornaamste functies van de straf waren: de vergelding, de afschrikking en de 

morele of zedelijke verbetering van de minderjarige.  

In de aanpak van jeugdcriminaliteit stond het adagium “nullum crimen sine culpa” centraal. 

Door middel van het toetsingscriterium "oordeel des onderscheids" moest de rechter beslissen 

of de minderjarige over voldoende onderscheidingsvermogen beschikte. Dit 

toetsingscriterium kan worden gedefinieerd als het vermogen van het kind om te oordelen 

over wat goed en fout is. De toepassing van dit criterium was zeer vaag en dit leidde dan ook 

vaak tot willekeurige kwalificaties.
32

  

Indien ze dit oordeel hadden, en dus over voldoende onderscheidingsvermogen beschikten, 

werden ze gestraft zoals volwassenen, waarbij de leeftijd verplicht als strafverminderende 

verschoningsgrond moest gehanteerd worden.
33

 Hierdoor kregen minderjarigen die voor 

hetzelfde terecht stonden als volwassen, steeds een lagere straf.  

Bij afwezigheid van dit oordeel des onderscheid werden de delinquente minderjarigen 

vrijgesproken.
34

 Het klassieke strafrecht kon niet op hen van toepassing zijn aangezien ze niet 

over een vrije wil beschikten. Voor hen werd er een bijzondere regeling uitgewerkt, weliswaar 

binnen het strafrecht. Zij genoten van het vermoeden van niet-aansprakelijkheid. Deze 

kinderen konden wel voor een welbepaalde duur ter beschikking van de regering gesteld 

worden indien de rechter van oordeel was dat de minderjarige als gevaarlijk kon worden 

beschouwd. Aan deze terbeschikkingstelling kwam steeds een einde door de 20
e
 verjaardag 

van de beklaagde.
35

  

Deze maatregel van terbeschikkingstelling kunnen we beschouwen als een embryonair 

systeem van jeugdbescherming. Hierin werden kinderen immers niet gestraft omdat ze een 

misdrijf hadden gepleegd maar werden ze bij hun ouders weggehaald omdat hun crimineel 

gedrag het gevolg was van een slechte opvoeding.
36

 Het onderscheidde zich wel nog van het 

latere regime, omdat men geen rekening hield met de persoonlijkheid van de dader. De 
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strafrechter kon ook enkel ingrijpen indien de minderjarige zonder oordeel des onderscheids 

de strafwet had overtreden. Voor minderjarigen die zich in een problematische 

opvoedingssituatie kon er geen ter beschikkingstelling worden opgelegd.
37

  

Geleidelijk aan kwam de klemtoon van het strafregime voor minderjarigen meer te liggen op 

hun heropvoeding en resocialisatie. Men besefte dat door het krampachtig vasthouden aan de 

beginselen van het strafrechtsmodel, er geen ruimte over was om rekening te houden met de 

persoonlijkheid van de dader en zijn omgeving, maar enkel voor het gepleegde feit.   

Als gevolg van de veel te strenge straffen en de erbarmelijke toestand van de penitentiaire 

instellingen, waren strafrechters minder vaak geneigd om minderjarige te bestraffen. Dit had 

een grote straffeloosheid tot gevolg. Er ontstonden alternatieven voor het (te) strenge 

gerechtelijke afhandelingsregime in het strafrechtsysteem  voor jeugdige misdadigers.  Men 

trachtte toen reeds een uitweg te vinden voor de langdurige plaatsing in een penitentiaire 

instelling. De eerste die we kunnen onderscheiden is de vervroegde en de voorwaardelijke 

vrijlating. Hoewel dit nog niet wettelijk verankerd was, voor de wet Lejeune van 1888, was 

het al een gewoonte om opgesloten minderjarigen vervroegd en voorwaardelijk vrij te laten.  

Een tweede alternatieve gerechtelijke afhandeling was de extra murale plaatsing van 

jeugddelinquenten. Een derde alternatief is de eerder besproken terbeschikkingstelling van de 

regering.
38

 

3.1.3 Oorzaken voor de ontwikkeling van de wet op de kinderbescherming 

De wet op de kinderbescherming van 15 mei 1912 kan gezien worden als een eindpunt van 

drie bewegingen  (de gewijzigde sociale politiek van de overheid, de burgerlijke filantropie en 

de socialistische beweging) die elkaar vonden in het begin van de twintigste eeuw.
39

 We 

kunnen vier oorzaken onderscheiden die geleid hebben tot de ontwikkeling van een nieuw 

jeugdrechtssysteem.  

Een eerste oorzaak was de voortdurende stijging van de jeugddelinquentie die opgemerkt 

werd eind de negentiende eeuw. Hieruit besloot toenmalig Minister van Justitie H. Carton de 

Wiart dat er een andere strategie nodig was dan de repressieve manier. Uit de statistieken 

bleek immers dat de vooropgestelde doelstellingen van de bestraffing, afschrikking en 
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preventie, niet werden behaald. Ook wou hij iets doen aan het al te frequent seponeren van 

feiten die gepleegd werden door minderjarigen jonger dan 16 jaar. Het hardere 

strafrechtsmodel van de 19
e
 eeuw zorgde er ook voor dat men minder snel geneigd was om 

deze zware straffen ook effectief te gaan opleggen aan minderjarigen. Hij pleitte daarom ook 

voor een nieuw jeugdbeschermingssysteem, gebaseerd op het zachtere beschermingsmodel. 

Dit moest een snellere en een op maat gemaakte preventieve tussenkomst bevorderen.   

Een tweede oorzaak was te vinden in de vaagheid van het criterium “oordeel des 

onderscheids”. Aangezien iedere rechter de discretionaire bevoegdheid had om te beslissen of 

een minderjarige er al dan niet over beschikte, leidde dit tot willekeurige kwalificaties en tot 

zeer uiteenlopende rechtspraak.
40

 

Als derde oorzaak van de totstandkoming van de kinderbeschermingswet was de opkomst van 

de beweging van het Sociaal Verweer. Binnen deze beweging wou men bestraffingen baseren 

op de gevaarlijkheid van de dader voor de maatschappij. De Kinderbeschermingswet was een 

vertolking van het succes van deze stroming, waarin de bescherming van het bedreigde 

maatschappelijke weefsel tegen gevaarlijke individuen uit de gevaarlijke geachte lagere 

klassen werd vooropgesteld. Tegelijkertijd werd ook getracht om deze criminaliteit in te 

dijken door preventief op te treden tegen de achterliggende sociale en individuele oorzaken 

van deze criminaliteit.
41

 

De laatste oorzaak van de ontwikkeling van een jeugdbeschermingsmodel in België ligt 

vervat in de eerdere ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Dit land wordt beschouwd als het 

moederland voor de jeugdbescherming.  Het systeem van jeugdbescherming dat ingevoerd 

wordt door deze nieuwe wet kan beschouwd worden als typisch voor de wijze waarop landen 

met een vergelijkbaar en economisch, maatschappelijk en cultureel stelsel het optreden ten 

aanzien van “ het kind in gevaar” hebben georganiseerd.  Het Amerikaanse model van de 

juvenile courts die in 1899 in Chicago werden opgericht stonden model voor de Belgische wet 

op de Kinderbescherming.
42
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3.2 De wet op de kinderbescherming van 15 mei 1912 

In navolging van de oprichting van de juvenile courts in Chicago in 1899 en onder invloed 

van de opkomst van het Sociaal Verweer kwam het klassieke beschermingsmodel in de Wet 

van 1912 tot stand.
43

 We moeten het ontstaan van deze wet kaderen in een bredere evolutie in 

de maatschappij naar een sociale staat in het begin van vorige eeuw.
44

  Als gevolg van deze 

evolutie in de maatschappij kwamen er meerde wetten tot stand die beschermingsregels voor 

minderjarigen invoerden.  

Met de Wet op de Kinderbescherming  ontstond er in België een "eigensoortig" rechtssysteem 

-ius sui generis- met regels gegroepeerd rond het begrip 'belang van het kind'. Er kwam een 

apart jeugdrechtssysteem met een eigen rechtsinstantie en bijzondere middelen.
45

 

Deze wet gaf de aanzet voor een jeugdrechtsysteem waar bescherming vooropstond. Deze 

evolutie naar een beschermingsmodel werd gelegitimeerd door de inefficiëntie van het 

strafrechtsmodel en de 'stijging' van de jeugdcriminaliteit.
46

 

3.2.1 Het beschermingsmodel van de wet van 15 mei 1912.   

Deze nieuwe wet was revolutionair voor de rechtspleging van minderjarigen: ze breekt met 

elk idee van straf en ze creëert een jeugdrechtssysteem waar de jeugdige delinquent op basis 

van zijn persoonlijkheid een bewakings-, opvoedings- of behoedingsmaatregel wordt 

opgelegd.
47

 Het doel was niet om hen met vaste straffen te sanctioneren maar om de jeugdige 

delinquenten te begeleiden met individueel aangepaste maatregelen van opvoeding. 

De kinderbeschermingswet bracht de criteria van "oordeel des onderscheids" en "leeftijd" 

samen in een nieuw criterium "de strafrechtelijke minderjarigheid". Dit omdat men inzag dat 

het oordeel des onderscheid een moeilijk te hanteren criterium was.  Het voornaamste doel 

van deze wet was om kinderen beneden 16 jaar niet langer aan het volwassenenstrafrecht 
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bloot te stellen.
48

 Het klassieke beginsel van de wilsautonomie zoals we het kenden in het  

strafrechtsmodel, werd verlaten. Men pleegde niet langer delinquent gedrag omdat men er uit 

vrije wil voor koos, maar omdat men gedetermineerd is tot criminaliteit omwille van een 

slechte omgeving of omwille van de persoonlijkheid van de minderjarige. Hierdoor was het 

noodzakelijk dat iedere maatregel kon worden aangepast aan de noden van de persoonlijkheid 

en de omgeving van de minderjarige. Deze geïndividualiseerde maatregelen hadden de 

heropvoeding en de bescherming van de betrokkene en de maatschappij voor ogen.
49

   

De maatregelen die konden opgelegd worden, waren : de berisping; toevertrouwen van een 

minderjarige aan een persoon, vereniging of openbare instelling van weldadigheid of van 

onderwijs; ter beschikkingstelling van de regering.    

Door de komst van de nieuwe wet werden delinquente minderjarigen vanaf 1912 niet meer 

onderworpen aan de beoordeling van een gewone rechter, er werd een nieuwe unieke, 

alleensprekende rechter in het leven geroepen binnen de rechtbank van eerste aanleg, de 

kinderrechter. Hij moest ervoor zorgen dat in tegenstelling tot het formalisme van het 

volwassenenstrafrecht, er een meer humane rechtspraak kwam voor kinderen. Het was dan 

ook nodig dat hij over voldoende gevoelsmatige en geestelijke kwaliteiten beschikte, zodat hij 

kon doordringen in de individualiteit van het kind.
50

 Uitzonderlijk kon de bevoegdheid van 

deze rechter gaan tot kinderen tot 18 jaar, indien de minderjarigen bedelend of zwervend 

werden aangetroffen
51

, of indien ze wegens hun wangedrag, of onbuigzaamheid ernstige 

reden tot ongenoegen geven aan hun ouders.
52

Naast deze kinderrechter werden er ook 

parketmagistraten in het leven geroepen die gespecialiseerd waren in kinderzaken. Hun taak 

bestond erin te waken over een zo goed mogelijke toepassing van de nieuwe wet .
53

 

Jongeren die zich bezighouden met activiteiten die kunnen leiden tot criminaliteit - zoals 

bedelarij en prostitutie- worden geacht zich in een predelictuele toestand te bevinden.  Deze 

minderjarigen hebben dus nog geen criminaliteit gepleegd, desalniettemin kon de jeugdrechter 
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maatregelen opleggen aan deze minderjarigen. Hierdoor wou men de oorzaken van 

criminaliteit aanpakken.
54

 Dit is een rechtstreeks gevolg van het sociale verweersdenken.
55

  

Om de maatschappij te beschermen tegen de gevaren van criminaliteit diende de straf niet 

meer in functie van het misdrijf te staan, maar in functie van de gevaarlijkheid van de dader, 

daardoor werd preventief ingrijpen legitiem. Deze "gevaarsnotie" was een bijkomend 

criterium in de maatschappelijke reactie op delinquent gedrag.
56

 Hieruit kunnen we afleiden 

dat het criterium van de morele verantwoordelijkheid uit het voorgaande strafrechtsmodel 

plaats moest maken voor de sociale verantwoordelijkheid. 

Op burgerrechtelijk vlak brak de Wet op de kinderbescherming met het principe van het 

onaantastbare ouderlijke gezag. Er was nood aan een controle en sanctionering van de 

ouderlijke macht in het belang van het kind. De wet voorzag maatregelen in geval van 

verwaarlozing, uitbuiting of wrede behandeling van kinderen door volwassenen. Deze 

maatregelen konden worden opgelegd door de rechtbank van eerste aanleg.  De opdracht van 

de kinderbescherming was dus tweevoudig. Enerzijds moest de kinderbescherming, via de 

kinderrechtbank, zorg dragen voor de preventie van delinquentie door heropvoeding van 

delinquente en predelinquente minderjarigen. Anderzijds moest ze, via de rechtbank van 

eerste aanleg, de hulpverlening verzekeren aan kinderen van onbekwame ouders. 

3.2.2 Kritiek op het beschermingsmodel 

Doordat men maatregelen op maat van de dader wou creëren werd er weinig tot geen 

aandacht geschonken aan de principes van een goede rechtsbedeling, zoals legaliteit, 

proportionaliteit en subsidiariteit. Men motiveerde dit door te stellen dat het ging om 

maatregelen die in het belang van het kind waren, en dat het niet de bedoeling was dat ze een 

bestraffend karakter hadden. Het opvoedende en beschermende karakter van de maatregelen 

legitimeerden het verlaten van de grondwettelijke waarborgen.
57

 

Een ander gevolg van het handelen"in het belang van het kind", was het feit dat men dit 

gebruikte om een zeer vroege en zeer verregaande ingreep in de situatie van minderjarigen te 

rechtvaardigen. De jeugdrechter kon dus een zeer lange maatregel opleggen indien hij dit kon 

verantwoorden in het belang van het kind. Maatregelen konden slechts opgelegd worden voor 
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dat de volle leeftijd van 16 jaar was, maar de maatregel kon doorlopen tot dat de jongere de 

leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Dit zorgde er voor dat dit beschermingsmodel zeer 

ingrijpend was.
58

 

Het gebrek aan een uitgebreid maatregelenpakket was een andere vaak gehoorde klacht. 

Daarnaast was het voorziene optreden bij predelinquentie dode letter. Jongeren die zich in 

predelinquentie bevonden, kregen geen hulp aangeboden , ook al stond het belang van het 

kind centraal. De hulpverlenende interventie kwam hoofdzakelijke langs gerechtelijke weg of 

onder dreiging van een  gerechtelijke tussenkomst tot stand, er was dus sprake van een 

'premie-voor-het-delict-mechanisme'.
59

  

En ander heikel punt was de bevoegdheid van de jeugdrechter, deze treedt op als 

onderzoeksrechter (voor het onderzoek naar de persoonlijkheid van de dader), rechter ten 

gronde en als uitvoeringsrechter.
60

 

Dit beschermingsmodel wekt ook het gevoel van straffeloosheid voor minderjarigen bij de 

publieke opinie. Het stelt zichzelf immers voor als een model waarbij jongeren niet meer 

gestraft moeten worden, maar dat ze enkel geholpen moeten worden omdat ze ziek zijn of 

vanwege gebreken in de omgeving. 

3.3 De wet van 18 april 1965 betreffende de jeugdbescherming 

Met de nieuwe wet van 18 april 1965
61

 stelden de wetgevers de maatschappij 

verantwoordelijk voor jeugddelinquentie, dit in tegenstelling tot bij de wet van 1912 waar 

vooral getracht werd de maatschappij te beschermen tegen delinquente en predelinquente 

jongeren.
62

  Deze wet was echter weinig vernieuwend, ze verfijnde voornamelijk de bestaande 

structuur die voortkwam uit de wet van 1912.
63

 De wet wou een antwoord bieden op de vele 

kritieken die er kwamen op het beschermingsmodel van de wet van 1912.  
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3.3.1 Oorzaken voor de ontwikkeling van de wet van 18 april 1965 betreffende 

de jeugdbescherming.  

Bijna onmiddellijk na de komst van de wet van 1912 op de kinderbescherming, ontstond er in 

de rechtsleer en in de rechtspraak twee stromingen met betrekking tot de toepassing van deze 

wet. De klassieke strafrechtelijk geïnspireerde stroming pleitte voor een restrictieve 

interpretatie van de vorderingsgronden van de kinderrechter. Het beschermingsmodel van 

1912 was immers nog steeds ten dele repressief geïnspireerd, aangezien ze gebaseerd was op 

het bestrijden van jeugddelinquentie.
64

 Deze repressieve inspiratie van de 

kinderbeschermingswet kon niet worden verloochend aangezien ze gehanteerd werd als 

instrument van criminele politiek, ter bescherming van de maatschappelijke orde.
65

 De  

andere stroming benadrukte  het beschermende karakter van de wet. In deze stroming werd er 

gepleit voor een extensieve interpretatie van de bevoegdheden van de kinderrechter.
66

 

Het is duidelijk dat deze laatste stroming de bovenhand haalde, doch is het opmerkelijk dat 

reeds sinds het begin van het jeugdrecht stemmen op gaan voor een sanctionerend model als 

antwoord op de jeugdcriminaliteit. Als men de debatten en discussies van toen vergelijkt met 

de huidige discussie betreffende de eventuele vervanging van een "beschermingsmodel" door 

een "sanctiemodel", kan men niet anders dan vaststellen dat de twistpunten van het debat nog 

steeds niet veranderd zijn. 

Er waren ook nog enkele andere negatieve tendensen die aan de grond lagen voor de 

ontwikkeling van de wet op de jeugdbescherming van 1965.  

De eerste en voornaamste oorzaak van de ontwikkeling van een nieuwe wet was de blijvende 

stijging van de jeugdcriminaliteit. De kinderbeschermingswet die trachtte deze negatieve 

tendens, die zowel kwalitatief als kwantitatief was, te stuiten had dus niet het gewenste effect.  

Steeds meer minderjarigen werden aangegeven bij het parket in de naoorlogse periode. 

Een ander fenomeen dat de noodzaak voor een nieuwe wet vergrootte , was de stijging van het 

aantal plaatsingen van minderjarigen in de periode van 1912 tot 1965. Desalniettemin was de 

plaatsing ook al een ultimum remedium in de filosofie van de wet van 1912. Het terugdringen 
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van dergelijke plaatsingen was dan ook een van de belangrijkste doelstellingen in de nieuwe 

wet van 1965. 

Ook komt er vanuit de hoek van het gevangeniswezen kritiek op de wet van 15 mei 1912.  Het 

toenmalig jeugdrechtssysteem zorgde ervoor dat adolescenten tussen zestien en achttien jaar 

uit de boot vielen. Ze werden te jong geacht voor het repressieve systeem van het 

volwassenenstrafrecht en te oud voor het beschermingsmodel voor minderjarigen.  Er was een 

gebrek aan passende maatregelen voor deze schuldige adolescenten.
67

 

Tot slot was er ook een stijging te merken van het aantal personen die uit hun "ouderlijke 

macht" werden ontzet. Dit was grotendeels te verklaren door de vaagheid van de art. 13 en art. 

16 van de kinderbeschermingswet van 1912. Deze vaagheid leidde er toe dat de 

kinderrechters hun tussenkomst hadden uitgebreid tot de "ongelukkige" kinderen waarover de 

kinderbeschermingswet zich niet bekommerde. De idee drong zich op om de functie van de 

kinderrechter te hervormen tot die van magistraat van alle "ongelukkige" kinderen, dit kunnen 

zowel kinderen in gevaar zijn als delinquente kinderen, ze moesten allemaal op dezelfde 

manier worden behandeld.
68

    

Om tegemoet te komen aan deze kritieken en om de vernieuwingen van en in de praktijk te 

legaliseren werd de wet op de jeugdbescherming van 8 april 1965 ontwikkeld. Deze nieuwe 

wet ontstond in een veel optimistischer klimaat dan in het begin van de twintigste eeuw. De 

economie deed het beter en men kon spreken van een politiek consensusklimaat ; men ging er 

van uit dat in de samenleving overeenstemming bestond over de vooropgestelde waarden en 

normen, evenals over de wijze waarop moet opgetreden worden om conflicten bij de 

overtreding van die normen te regelen.  De nieuwe jeugdwet moest een veruitwendiging van 

deze consensus vormen.  

 Ook in de strafrechtsleer wordt er een meer positieve terminologie gehanteerd. Zowel het 

oude sociaal verweer en het klassieke strafrechtsdenken worden verworpen, en moet plaats 

ruimen voor het nieuwe sociaal verweer dat de basis is voor de humanistische criminele 

politiek.
69
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3.3.2 Het beschermingsmodel van de wet op de jeugdbescherming van 8 april 

1965 

In de wet betreffende de jeugdbescherming wordt nog steeds het basisprincipe van het 

beschermingsmodel zoals in de Wet van 1912 gehanteerd. Namelijk dat jongeren die strafbare 

feiten plegen niet moeten worden behandeld zoals criminelen, maar als jongeren die in een 

"problematische opvoedingssituatie " zitten. Straffen had volgens de logica van de wet geen 

zin, want de minderjarigen hadden geen schuldinzicht, en handelden dus onder invloed van 

externe factoren. De criminaliteit was een symptoom van tekorten in de opvoeding
70

. 

Wanneer we het beschermingsmodel van 1912 vergelijken met het beschermingsmodel van 

1965, zien we dat de basis van het nieuwste beschermingsmodel nog meer doordrongen is met 

'het belang van het kind'.
71

  

Met de Wet van 8 april 1965 werden er heel wat ingrijpende veranderingen doorgevoerd. In 

tegenstelling tot het repressieve karakter van de Wet van 1912 wou deze wet zich meer 

profileren als verdediger van de rechten van het kind. De nieuwe wet wil de belangen van de 

minderjarigen als individu en als lid van het gezin en de staat behartigen.
72

 Dit was te merken 

aan de verschillende bewoordingen in de wet, men sprak niet langer van gevaarlijke kinderen 

maar wel van kinderen in gevaar.
73

 Een kind kan in gevaar verkeren omwille van zijn eigen 

gedrag of door het gedrag van zijn ouders. Een definitie van wat dit gevaar inhoudt blijft uit in 

de nieuwe wet.
74

 Het was echter wel duidelijk dat de opvatting dat  een gerechtelijk optreden 

afhankelijk is van het plegen van een misdrijf, voorbijgestreefd is. De scheiding tussen 

delinquente jongeren en niet-delinquente jongeren vervalt door de wet, en de gevaarstoestand 

wordt het criterium waarop de interventie gebaseerd is.
75
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In de wet op de jeugdbescherming van 1965 wordt er voor het eerst een opsplitsing gemaakt 

in specifieke sociale jeugdbescherming en gerechtelijke jeugdbescherming. Er wordt als het 

ware een opsplitsing gemaakt tussen het jeugdhulprecht en het jeugddelinquentierecht. 

3.3.2.1 De sociale jeugdbescherming 

Deze specifieke sociale jeugdbescherming is de belangrijkste innovatie van deze wet. Dit 

omvat alle maatregelen die door de gemeenschap kunnen genomen worden om jongeren die 

in gevaar verkeren te beschermen. Deze sociale bescherming situeert zich op drie vlakken: de 

individuele preventieve sociale actie ten aanzien van de in gevaar verkerende minderjarigen, 

een algemene preventieve actie, en het opzetten van een medewerking van de bevoegde 

rechterlijke overheden.  Deze sociale bescherming moest voorkomen dat een gerechtelijke 

tussenkomst noodzakelijk werd voor minderjarigen in gevaar. Deze gerechtelijke 

bescherming  is een ultimum remedium en mag pas ingezet worden als het sociale luik faalt of 

dreigt te falen, of als de ouders weigeren om mee te werken aan de sociale 

jeugdbescherming.
76

 

1. Institutioneel kader 

Naast de uitwerking van wat de sociale jeugdbescherming moest inhouden, was het ook 

noodzakelijk om een institutioneel kader uit te werken waarbinnen dit moest gebeuren. Een 

eerste actor binnen de sociale bescherming waren de jeugdbeschermingscomités. Hun 

opdracht bestond voor het grootste deel uit preventieve taken. De voornaamste taak bestaat 

erin om de minderjarigen die nog geen misdrijven gepleegd hadden, maar die wel in een 

problematische opvoedingssituatie zitten, te begeleiden. Hiermee kwam er voor het eerst een 

procedure van vrijwillige hulpverlening tot stand. Deze jeugdbeschermingscomités werden op 

arrondissementeel niveau ingevoerd.
77

 

Naast het jeugdbeschermingscomité per arrondissement werd er ook voorzien in een 

adviesorgaan op nationaal niveau : De Nationale Raad voor Jeugdbescherming. Dit is een 

adviesorgaan voor de Minister van Justitie. Dit orgaan was echter geen lang leven beschoren, 

ze werd in 1980 naar aanleiding van de staatshervorming afgeschaft.  
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3.3.2.2 De gerechtelijke jeugdbescherming 

De gerechtelijke jeugdbescherming in de wet van 1965 is gebaseerd op twee fundamentele 

principes. Enerzijds was het doel van de gerechtelijke jeugdbescherming, waken over de 

essentiële rechten van het kind als persoon, en als volwaardig lid van het gezin en de natie. 

Anderzijds wou men met de gerechtelijke jeugdbescherming de plicht vervatten om tot 

dwangmaatregelen over te gaan, wanneer de sociale  jeugdbescherming faalt of wanneer 

bepaalde inbreuken gepleegd zijn.
78

 Deze inbreuken worden als misdrijf omschreven feiten 

genoemd ( hierna: MOF). Een zogeheten MOF-minderjarige is een POS-minderjarige die zijn 

problemen kenbaar maakt door  een misdrijf te plegen. 

Delinquente jongeren kwamen na de Wet van 1965 terecht in een apart rechtssysteem, waarin 

de klemtoon ligt op bescherming en heropvoeding van deze minderjarigen. Dit is niet te 

vergelijken met het volwassenenstrafrecht.  

 De idee achter het jeugdbeschermingsrecht is dat de jeugdrechter maatregelen van opvoeding 

kan opleggen om de minderjarige te verbeteren. Deze maatregelen zijn in principe van 

onbepaalde duur, omdat alles afhangt van de persoonlijkheid van de minderjarige dader en 

zijn sociale omgeving en niet van de ernst van de misdrijven.
79

 De jeugdrechter gaat de 

maatregelen pas aanpassen als de heropvoeding geslaagd is.
80

 Als dit niet lukt kan de 

jeugdrechter de maatregelen verlengen tot de leeftijd van 20 jaar.
81

De alleenzetelende 

jeugdrechter kreeg dus heel veel macht bij het opleggen van maatregelen, en bij het bepalen 

van de duur ervan. De procedure die hiervoor gehanteerd moest worden, was eerder informeel 

en zeer soepel, dit omdat men er van uitging dat de jeugdrechter altijd het belang van het kind 

voor ogen had. Dit was nefast voor de rechtszekerheid.
 82

 

Het maatregelenpakket waarover de jeugdrechter kon beschikken is; de berisping, de 

ondertoezichtsteling, de plaatsing onder toezicht van het jeugdbeschermingcomité of van de 

afgevaardigden bij de jeugdbescherming, en de plaatsing in een rijksinstelling. Er werden dus 

nieuwe afhandelingsmodaliteiten aan het beschermingsmodel toegevoegd. Hiermee wou de 
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wetgever tegemoetkomen aan het te grote verschil tussen de plaatsing en de berisping. De 

plaatsing in het thuismilieu werd nu opgenomen als tussenmaatregel.  

1. Institutioneel kader 

Met de wet van 1965 wordt de kinderrechter afgeschaft. In de plaats hiervan komt een rechter 

die naast de procedures in opdracht van het openbaar ministerie, ook een ruim pakket van 

burgerlijke zaken, zoals deze met betrekking tot adoptie en ouderlijk gezag, kreeg 

toegewezen; de jeugdrechter. Dit moeten we zien in het licht van de achterliggende idee van 

wetgever met de wet van 1965. Hierin werd het gezin gezien als hoeksteen voor de 

samenleving. De jeugdrechtbank werd voorgesteld als de beschermer van de rechten van het 

kind, want het kind werd in de handen van een gespecialiseerde jeugdrechter geplaatst.
 83

  

3.3.2.3 Strafrechtelijke verantwoordelijkheid.  

Naast de opsplitsing van de jeugdbescherming in de gerechtelijke en sociale bescherming is 

de verhoging van de strafrechtelijke meerderjarigheid een van de belangrijkst wijzigingen die 

werd doorgevoerd door de jeugdbeschermingswet van 1965. Deze strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid lag niet langer op de leeftijd van 16 jaar zoals in de Wet van 1912, maar 

wel op de leeftijd van 18 jaar.
84

 Het vermoeden van niet-aansprakelijkheid onder de achttien 

jaar is echter niet volledig, voor jongeren ouder dan 16 en jonger dan 18 kan men immers de 

uithandengeving bevelen.
85

 Op deze manier wordt er toch een mechanisme ingebouwd om 

jongeren op hun verantwoordelijkheidszin aan te spreken.
86

 Niettegenstaande deze 

mogelijkheid, werd de gedachte van onverantwoordelijkheid  tot 18 jaar steeds meer punt van 

kritiek.
87

 

3.3.3 Kritiek op het beschermingsmodel van de wet van 1965 

Het beschermingsmodel zoals aangepast door de Wet op de Jeugdbescherming van 1965, 

bracht verschillende kritieken met zich mee.  
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Net zoals bij de eerste wet op de kinderbescherming van 1912, wordt in de nieuwere wet ook 

geen aandacht gegeven aan de rechtswaarborgen van het kind. Dit door de steeds toenemende 

individualisering van de maatregelen onder het mom van "het belang van het kind". Hierdoor 

worden de beginselen van een behoorlijke rechtsbedeling aan de kant geschoven. Daarnaast is 

er ook de bijkomende kritiek dat de minderjarige zich niet kan laten bijstaan door een 

advocaat.  

De wet voerde, zonder onderscheid in behandeling, een beschermingsmodel in van het kind in 

gevaar en het delinquente kind. Dit systeem leidt tot een discretionaire bevoegdheid van de 

gerechtelijke overheden en verschuift de juridische waarborgen voor de minderjarigen naar de 

achtergrond in het licht van een therapeutische aanpak.
88

 Zowel de delinquente jongeren als 

de jongeren in gevaar werden dus in dezelfde instellingen geplaatst. Deze gelijke behandeling 

leidde ook tot het perverse effect dat er geen gedifferentieerde aanpak werd overwogen, zoals 

voor geesteszieke minderjarigen.
89

 

Een tweede kritiek dat dit beschermingmodel te verwerken kreeg was het feit dat de 

vrijwillige hulpverlening, zoals voorzien binnen de sociale jeugdbescherming, te dicht bij de 

gerechtelijke jeugdbescherming stond. Dit was te wijten aan het feit dat de sociale 

jeugdbescherming mensen kon doorverwijzen naar de jeugdrechtbank. De beide trajecten 

moeten duidelijk afgescheiden blijven.  

Het was ook praktisch niet haalbaar om het beschermingsmodel, zoals opgericht met de wet 

van 1965, volledig uit te voeren. Doordat men een tekort aan middelen en personeel had om 

én de sociale bescherming uit te bouwen, én een uitbreiding van de maatregelen te 

verwezenlijken én om dit alles dan ook nog eens te laten opvolgen door een nieuw opgericht 

jeugdbeschermingcomité. Hierdoor werd de ondertoezichtsstelling in het thuismilieu vaak niet 

uitgevoerd. Deze werden vervangen door de plaatsing. Hierdoor geraakten de instellingen al 

snel overbevolkt, de overheid nam zijn toevlucht tot huizen van arrest om minderjarigen te 

plaatsen.
90

Als gevolg hiervan verloor de plaatsing in een rijksinstelling zijn subsidiair 

karakter.  
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Door de invoering van de gevaarsnotie kon de staat ingrijpen ten aanzien van zowat alle 

jongeren en gezinnen. Daarnaast werd het feit dat jeugdbeschermingscomités heel wat 

gerechtelijke taken vervulden en dus rechtbank zonder dwang speelden ook als problematisch 

ervaren.
91

  

De figuur van de uithandengeving van minderjarigen binnen een beschermingsmodel was een 

heel groot punt van kritiek. Dit druist in tegen alle standpunten waarvoor het 

beschermingsmodel staat. Een andere vaak gehoorde kritiek is dat de jeugdbeschermingswet 

geen onderscheid maakt tussen de noties jeugdrechter en jeugdrechtbank, dit leidde vaak tot 

verwarring.  

3.4 De modellendiscussie in de jaren '70-'90 

Kort na het aannemen van de wet op de Jeugdbescherming van 1965 in België, werd het 

beschermingsmodel in vele landen aangevallen. Het gebrek aan rechtswaarborgen voor de 

minderjarige werd reeds in de jaren zestig  aangeklaagd en er gingen stemmen op om de 

jeugdbescherming terug te repenaliseren. Als gevolg van de aanhoudende kritieken kwam er 

steeds meer empirisch onderzoek naar de werking en de effecten van het 

jeugdbeschermingsysteem. De resultaten waren weinig bemoedigend. Men besloot met 

"Nothing Works".
92

 

De periode van het einde van de jaren ’70, begin jaren ’80 in België wordt gekenmerkt door 

de economische crisis. Het vermoeden dat jeugddelinquentie, geweld en criminaliteit steeg  en 

de toegenomen aandacht voor de jeugddelinquent was de ideale voedingsbodem voor angst- 

en onveiligheidsgevoelens bij de bevolking. Deze gevoelens werden ontoelaatbaar groot. 

Daartegenover stond het falende jeugdbeschermingsysteem, dat buitensporig lankmoedig 

reageert.
93

   

Als gevolg van deze maatschappelijke context ontstonden er vier stromingen(modellen) 

binnen de kritieken op het beschermingsmodel : het strafrechtsmodel, het bijstandsmodel, het 

sanctiemodel en het herstelmodel.  Deze periode werd gekenmerkt door de strijd tussen de 

modellen in het jeugdrecht. 
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3.4.1 Het strafrechtsmodel 

Als gevolg van de maatschappelijke context van deze periode ontstond er een conservatieve 

stroming, het "nieuw realisme", bij de kritieken op het jeugdbeschermingsmodel.  Binnen 

deze stroming gaat men het jeugdrecht anders gaan interpreteren. Terwijl door de aanhangers 

van het beschermingsmodel het beschermend karakter van het jeugdrecht werd benadrukt, ligt 

de klemtoon voor de voorstanders van het strafrechtsmodel meer op de aansprakelijkheid van 

de minderjarige en de noodzaak tot de bescherming van de maatschappij. Het is opmerkelijk 

dat de inefficiëntie van het beschermingsmodel met betrekking tot de stijging van de 

jeugddelinquentie nu op zijn beurt gebruikt wordt om een terugkeer naar het strafrechtsmodel 

voor te stellen. We kunnen als het ware een pendelbeweging in de jeugdbescherming 

vaststellen. 

In tegenstelling tot in andere landen heeft de vraag naar een  repressievere criminele politiek 

in België geen implicaties gehad op het wetgevend vlak. Dit was enerzijds te wijten aan het  

verlammend effect van de bevoegdheidsbetwistingen tussen de gemeenschappen en de 

federale regering
94

, anderzijds kwam er een hevige tegenkanting tegen de fundamentele 

heroriëntering van het jeugdrecht door de praktijk.
95

  

Desalniettemin kwam er wel een voorontwerp tot wijziging van wet van 8 april 1965 op de 

jeugdbescherming van toenmalig Minister van Justitie Jean Gol.
96

 In dit voorontwerp worden 

de jeugdbeschermingsmaatregelen beschouwd als maatregelen die ook de bescherming van de 

maatschappij tot doel hebben.  

Hoewel dit voorontwerp nooit wet geworden is, werd de jeugdbeschermingswet in sommige 

arrondissementen toch steeds meer repressief toegepast.
97

 In tegenstelling tot de geest van de 

wetgever bevat de wet van 1965 toch een aantal maatregelen die een duidelijk strafrechtelijk 

karakter impliceren. In bepaalde arrondissementen was er een duidelijke toename van het 
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gebruik van deze maatregelen merkbaar.
98

 Het aantal plaatsingen in de gevangenis en het 

aantal uithandengevingen steeg, dit werd gelegitimeerd  door het ontbreken van de nodige 

gesloten afdelingen in instellingen. Dit wijst op een meer strafrechtelijke toepassing van de 

jeugdbeschermingswet. Toch kon er uit de reacties op het voorontwerp van minister Gol 

afgeleid worden dat de meerderheid van de juristen, criminologen, jeugrechters en sociale 

diensten  gekant zijn tegen de invoering van een strafrechtsmodel.  Men is echter wel te 

vinden voor de strafwaardigheid van jeugdige delinquenten, maar dit moet plaatsvinden 

binnen de tradities van de jeugdbescherming.
99

 Men ging op zoek naar alternatieve sancties 

via experimenten binnen de Belgische jeugdbeschermingspraktijk, dit geïnspireerd door de 

wil om jonge delinquenten te sanctioneren.
100

 

3.4.2 Het bijstandsmodel 

Het bijstandsmodel is een andere stroming binnen de kritieken op het beschermingsmodel. 

Het vertrekt van een aantal kritieken op het traditionele beschermingsmodel, met 

gemeenschappelijk basiskenmerk dat het jeugdrecht als ius sui generis behouden blijft. Het 

begrip bijstand wijst erop dat men een meer emancipatorische benadering van de jongere tot 

uitdrukking wil brengen. Tegenover de moedeloze leuze "nothing works" plaatsen de 

aanhangers van dit model "some things do work". 

 Het bijstandsmodel verschilt van het beschermingsmodel, omdat het meer proceswaarborgen 

voor de minderjarige zou bevatten, het de subsidiariteit ten opzichte van de gerechtelijke 

interventie beklemtoont en een kader biedt waarin een grotere differentiatie van vooral 

ambulante reactiewijzen mogelijk moet worden. De verdedigers van het bijstandsmodel 

zeggen dat het alternatief voor behandelen niet gelijk staat met straffen, maar dat een 

interventie gericht moet zijn op praktische bijstand, rekening houdend met de persoonlijke en 

sociale context van de problematiek. De klemtoon dient voor hen op het pedagogisch karakter 

van de interventie te liggen.
101
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3.4.3 Het sanctiemodel 

Naast het strafrechtsmodel en het bijstandsmodel, ontwikkelde er zich nog een derde stroming 

in de zoektocht naar de alternatieven voor het weinig efficiënte beschermingsmodel. In de 

loop van  de eerste helft van de jaren tachtig  van de vorige eeuw werd er door de jeugdrechter 

Jan Peeters geëxperimenteerd met alternatieve sancties bij de jeugdrechtbank van 

Mechelen.
102

 Hij stelde dat de mogelijkheid tot het opleggen van sancties in de wet van 1965 

voorzien was, door art. 37, 2° WJb, die zegt dat de jeugdrechter het behoud van de 

minderjarige in zijn milieu afhankelijk mag stellen van iedere voorwaarde die voor de 

opvoeding bevorderlijk is.
103

 De naleving van proceswaarborgen voor minderjarigen vormden 

een belangrijk argument voor het opstarten van deze experimenten met sancties.
104

  

Later, begin de jaren negentig, werd de maatschappelijke context gedomineerd door het 

onveiligheidsvraagstuk. De visie dat het huidige jeugdbeschermingssysteem ineffectief was 

vierde hoogtij. Voornamelijk de zware misdrijven gepleegd door “ bijna volwassenen” waren 

problematisch. In het beschermingsmodel konden deze niet gestraft worden voor hun daden, 

desalniettemin kunnen ze in de meeste gevallen mentaal al verantwoordelijk gesteld worden 

voor hun daden, maar strafrechtelijk gezien nog niet. Dit wordt moeilijk aanvaard. Deze 

inefficiëntie rechtvaardigt volgens velen het grijpen naar de modellen waar minderjarigen 

door middel van sancties worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid.  

Daarnaast had men binnen deze stroming vooral kritiek op de overdreven aandacht voor de 

persoonlijkheid van de minderjarige. Met de ernst van de feiten werd er geen rekening 

gehouden, het gebeurde wel soms dat de jeugdrechter aan de hand van de ernst van de feiten 

zich een oordeel vormde over de persoonlijkheid van de minderjarige. 

De Wet van 1965 voorzag in veel interventiemogelijkheden voor de jeugdrechter, in 

tegenstelling tot de mogelijkheden voor de minderjarige en zijn gezin, die hadden heel weinig 

inspraak, en zeker geen tegenspraak. Er ontstond een beweging die het kind als rechtssubject 
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wou benaderen en niet als object van de bescherming.
105

 De voorstanders van het 

sanctiemodel verwijten het jeugdbeschermingsrecht onvoldoende met de eigen bekwaamheid 

en met het recht op autonomie en verantwoordelijkheid van kinderen rekening te houden.
106

  

Binnen de stroming die pleit voor een jeugdsanctiesysteem was men het eens dat maatregelen 

van opvoeding, behoeding en bewaking ontoereikend waren om de criminaliteit van jongeren 

te bestrijden. Wel waren ze het er mee eens dat jongeren anders moeten worden behandeld 

dan volwassenen, maar ze mogen hun minderjarigheid niet uitbuiten om ernstige misdrijven te 

plegen.
107

 

Het beschermingsmodel kreeg ook veel kritiek te verduren, omdat het geen rekening houdt 

met de slachtoffers. Doordat men zo gefocust is op het belang van het kind worden de 

belangen van het slachtoffer naar de achtergrond verdrongen.
108

   

3.4.4 Het herstelmodel 

Het herstelrecht was de meest recente stroming binnen de kritieken op het 

beschermingsmodel. Het herstelmodel vertrekt vanuit een ander paradigma dan de 

beschermingsgedachte. In dit model staat noch de bestraffing, noch de behandeling van de 

dader voorop, maar wel het herstel van de schade die door het delict is aangericht.
109

 Een 

misdrijf wordt binnen dit model gezien als een conflict tussen daders en slachtoffers, 

waardoor schade veroorzaakt wordt ten aanzien van een slachtoffer of ten aanzien van de 

gemeenschap. Zowel het strafrechts- en het beschermingsmodel verliezen het slachtoffer uit 

het oog.
110

  

Dit herstelmodel was in bepaalde opzichten reeds gelanceerd, namelijk met het beroep doen 

op alternatieve sancties die toelaten het slachtoffer op het gerechtelijk toneel te 

herintroduceren. Daarom is het niet verrassend dat de toenmalig Minister van Justitie Stefaan 

Declerck, in 1998, ten aanzien van de kritieken op het "sanctie" voorstel van de Nationale 
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Commissie, de opdracht geeft aan de onderzoeksgroep jeugdcriminologie van de KU Leuven 

om een onderzoek op te zetten naar de mogelijkheid om in België een herstelrechtelijk 

sanctierecht voor jeugdzaken te introduceren. 
111

 

3.5 Communautarisering van het jeugdbeschermingsrecht 

De verschillende fasen van de Staatshervorming hebben, door de grondige wijziging van de 

Belgische Staat, ook een grote invloed gehad op de structuur van het jeugdbeschermingsrecht 

in België. Hoewel de bevoegdheidstoewijzingen aan de Gemeenschappen inzake 

jeugdbescherming niets aan de bestaande regelgeving veranderen, toch hebben ze een proces 

op gang gebracht van intense regelgeving door de Gemeenschappen,die de verworven 

bevoegdheden ook daadwerkelijk wilden uitvoeren.
112

 

3.5.1 De Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 

Sinds de bijzondere Wet van 8 augustus 1980
113

 is de materie van het jeugdrecht verdeeld 

over verschillende staatsorganen. Deze wet bepaalde dat persoonlijke aangelegenheden 

moeten worden beschouwd als gemeenschapsmaterie.
114

 Ook de jeugdbescherming werd als 

een persoonlijke aangelegenheid beschouwd en werd dus de bevoegdheid van de 

Gemeenschappen. Deze bevoegdheidsverdeling was echter verre van duidelijk, enkele 

aangelegenheden werden uitgesloten en blijven onder de bevoegdheid van de federale 

overheid ressorteren. Voor de staatshervorming was de Minister van Justitie bevoegd voor 

zowel de gerechtelijke als de sociale jeugdbescherming. Na de staatshervorming werd aan de 

gemeenschappen de bevoegdheid voor de buitengerechtelijke jeugdbescherming toegekend 

met uitzondering van de aangelegenheden ressorterende onder het burgerlijk recht, het 

strafrecht of het gerechtelijk recht.
115

 Deze uitzonderingen werden toegekend aan de federale 
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overheid. De gemeenschappen kunnen dus enkel de situaties regelen voor jongeren die zich in 

een gevaarstoestand bevinden.
116

  

Juist doordat deze bevoegdheden werden verdeeld werd het jeugdbeschermingsrecht een erg 

moeilijke materie, deze bevoegdheidsverdeling bracht immers  in een aantal gevallen ook 

beleidsdoorkruising met zich mee. We spreken van beleidsdoorkruising wanneer 

aangelegenheden worden toegewezen aan gemeenschappen, maar die ook verweven blijven 

met aangelegenheden die tot de federale bevoegdheid behoren.
117

  Deze beleidsdoorkruising 

leidde tot   betwistingen waarover het Arbitragehof zich meermaals heeft moeten over 

uitspreken.
118

  Bijvoorbeeld : de uitvoering van maatregelen. 

 Door de communautarisering ontstond er een moeilijk leefbare situatie op het niveau van de 

uitvoering van de maatregelen die genomen konden worden in het kader van de 

jeugdbeschermingswet van 1965. De nationale instanties zijn verantwoordelijk voor het 

opleggen van gerechtelijke jeugdbescherming en zij staan ook in voor de tenuitvoerlegging 

van deze maatregelen. Niettegenstaande werd de materiële uitvoering toevertrouwd aan de 

gemeenschappen. Dit leidde tot situaties waarbij de gerechtelijke jeugdbescherming 

afhankelijk werd gemaakt van de materiële middelen door de gemeenschapsexecutieve. Dit 

leverde het gevaar op van een doorbreking van de scheiding der machten. De kans was immers 

reëel dat er inmenging ging zijn van de uitvoerende macht in de rechterlijke macht.
119

 

3.5.2 Het Decreet  van 27 juni 1985  

In het decreet van 27 juni 1985
120

  heeft de Vlaamse wetgever zijn bevoegdheid uitgewerkt. 

Men wou aan de hand van dit decreet een duidelijke scheidingslijn tussen de gerechtelijke 

jeugdbescherming en de vrijwillig aanvaarde hulpverlening uittekenen.  

De jeugdbeschermingscomités opgericht met de wet van 1965 werden vervangen door 

Comités voor bijzondere jeugdzorg en de bemiddelingscommissie, deze werden niet meer 

belast met gerechtelijke taken. Sindsdien leverden ze enkel nog advies en hulp aan 

minderjarigen en ouders op vrijwillige basis.
121

  Het decreet voorzag in de uitbreiding van de 

aanbod van de jeugdhulp. Daarnaast zorgde het decreet er ook voor dat men pas gerechtelijk 
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mocht optreden als de vrijwillige hulpverlening niet voorhanden was of als het geblokkeerd 

was, er werd gestalte gegeven aan het subsidiariteitsbeginsel.
122

 Het decreet voorziet in een 

verbeterde rechtspositie voor de minderjarige, voor het eerst wordt het recht voor de 

minderjarige om te participeren in de besluitvorming erkend.
123

  

De wettekst van de staatshervorming van 1980 gaf al snel aanleiding tot uiteenlopende 

interpretaties, wat aanleiding gaf tot bevoegdheidsconflicten tussen de verschillende 

overheden over het begrip "persoonsgebonden aangelegenheid" en de juridisch finaliteit van 

de gerechtelijke jeugdbescherming, hulpverlenend of strafrechtelijk.
124

  

Op federaal niveau wil Minister van Justitie Gol het strafrechtsmodel introduceren voor de 

gerechtelijke jeugdbescherming. Volgens hem moeten jeugdbeschermingsmaatregelen 

beschouwd worden als maatregelen die ook de bescherming van de maatschappij tot doel 

hebben, en deze dus straffen uitmaken. Het zijn als het ware sancties om “de gekrenkte 

maatschappelijke orde te herstellen”.
125

 Op niveau van de Vlaamse gemeenschap wou men 

hervormen in lijn van het bijstandsmodel, zoals ingevoerd door het decreet. De Vlaamse 

Gemeenschap legt voornamelijk de klemtoon op het pedagogische karakter van de maatregel. 

Volgens de Raad van State zou het begrip 'persoonsgebonden materie' de Gemeenschappen 

niet toelaten dwingende verplichtingen op te leggen aan personen.
 126

 

 Uiteindelijk heeft het Arbitragehof deze discussie beslecht in het voordeel van de 

gemeenschappen.
127

 Zowel het essentieel hulpverlenend karakter van de jeugdbescherming en 

de bijzondere jeugdbijstand, als het sui generis- karakter van het jeugdbeschermingsrecht 

werd bevestigd door het Arbitragehof. Het feit dat er gerechtelijke dwang wordt gebruikt, 

betekent niet dat het opvoedend karakter van de maatregel verdwijnt. Een doorgedreven 

bevoegdheidsverdeling in het voordeel van de gemeenschappen was het gevolg.
128
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3.5.3 De bijzondere wet van 8 augustus 1988 

Als reactie op het arrest van het Arbitragehof en om verdere onduidelijkheden van de 

bestaande tekst betreffende de bevoegdheidsverdeling inzake jeugdbescherming te verklaren, 

werd er geopteerd om de bevoegdheidstoewijzende tekst te herschrijven in het voordeel van 

de gemeenschappen.
129

 Door deze herschrijving komt, naast de buitengerechtelijke 

bescherming, nu ook de gerechtelijke bescherming onder de bevoegdheid van de 

gemeenschappen,
130

 met uitzondering van de opgave van maatregelen die kunnen worden 

genomen ten aanzien van minderjarigen die een MOF hebben gepleegd en de gerechtelijke 

regels met betrekking tot de organisatie, de territoriale bevoegdheid en de rechtspleging voor 

de minderjarigen.
131

  

Als gevolg van het arrest van het Arbitragehof worden er op het niveau van de 

gemeenschappen verschillende maatregelen en procedures gebruikt. Dit hangt af van het feit 

of het om een MOF- of POS-dossier gaat. Voorafgaand aan de staatshervorming van 1988 

werden deze nog samen behandeld. Desalniettemin moeten de naar aanleiding van 

jeugdelinquentie genomen maatregelen binnen het referentiekader van het bijstandsmodel 

blijven.
132

 

Door de staatshervormingen worden de jongeren, die zich in een problematische 

opvoedingssituatie bevinden, volledig uit de Jeugdbeschermingswet gelicht. Op federaal 

niveau is men enkel nog bevoegd voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit 

hebben gepleegd. 

De federale wetgever stond voor de lastige taak om binnen het kader van zijn 

restbevoegdheden inzake jeugdbescherming een wetgeving uit te bouwen, die niet alleen moet 

aansluiten op de communautaire reglementeringen, maar die tegelijkertijd ook internationaal 

consistent moet zijn.
133
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3.6 Voorstellen tot hervormingen van het jeugdbeschermingssysteem 

3.6.1 De Commissie Cornelis 

Ook al mislukte het wetsontwerp Gol om de jeugdbescherming te repenaliseren, de wil om de 

idee van "sanctie" opnieuw in de rechtspleging, ten aanzien van de minderjarige te 

introduceren, bleef bestaan.
134

 De Nationale Commissie voor de Hervorming van de 

wetgeving inzake Jeugdbescherming werd in 1991, op initiatief van Minister van Justitie 

Wathelet opgericht om een hervorming van de jeugdbescherming te onderzoeken.
135

 Dit 

omdat de doeltreffendheid van het bestaande jeugdbeschermingsrecht steeds meer in vraag 

werd gesteld. Deze commissie werd later vernoemd naar haar voorzitter, Pierre Cornelis. 

Binnen de commissie achtte men een grondige hervorming van het jeugdbeschermingsrecht 

noodzakelijk,  en nam men dan ook uitdrukkelijk afstand van het beschermingsmodel.
136

 Het 

definitieve eindverslag werd neergelegd 20 januari 1996.
137

 

Ze pleitten voor een sanctiemodel, waarin naast de persoonlijkheid van de dader ook rekening 

gehouden moet worden met de ernst van de feiten. Het proportionaliteitsbeginsel moet dus 

ook van toepassing zijn op minderjarigen. In de voorgestelde hervorming is het gepleegde feit  

tegelijkertijd de voorwaarde voor en de afbakening van de tussenkomst van de 

jeugdrechter.
138

  

De doelstelling is het vermijden van zowel de mislukkingen van een jeugdbeschermingsrecht, 

als van de buitensporigheid van het volwassenenstrafrecht. Men koos dus voor één model, 

niet voor een gemengd systeem bestaande uit twee modellen. Dit omdat het zou leiden tot een 

deresponsabilisering van de jongeren en een rolverwarring tussen de beide partijen teweeg 

zou brengen.
139

  

De invoering van een dergelijk sanctiemodel was volgens de commissie noodzakelijk, omdat 

er in het beschermingsmodel een gebrek aan duidelijkheid,rechtszekerheid en zelfstandigheid 
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voor de jonge delinquenten was.
140

 Men wou met dit sanctiemodel voorzien in deze behoeften 

door in een aparte rechtspositie te voorzien die niet minder gunstig mag zijn dan die van 

volwassenen, voor zover de opvoedkundige doelstelling van de gerechtelijke tussenkomst 

gewaarborgd kon worden.
141

 

Deze commissie definieerde sanctie als ‘de sociale reactie op de schending van een 

strafbepaling door een minderjarige, die de uitoefening van dwang toelaat, met het oog op 

opvoeding tot het integreren van maatschappelijke normen'.
142

 De sanctie die werd opgelegd 

moest dus wel nog steeds een educatieve sanctie zijn. Ze is niet bedoeld als vergelding of 

leedtoevoeging, ze is er op gericht om de jongere te doen beseffen dat zijn gedrag 

onaanvaardbaar is, en moet in de eerste plaats streven naar opvoeding van de jongere tot 

verantwoordelijkheid.
 143

 

In het eindverslag pleitte men voor de toepassing  van het sanctiemodel vanaf 12 jaar, 

jongeren kunnen reeds verantwoordelijkheid dragen voor de door hen gepleegde misdrijven 

vanaf deze leeftijd. Jongeren onder 12 jaar kunnen nooit gesanctioneerd worden. Wel kunnen 

ze naar de sociale bescherming worden doorverwezen. Voor de jongeren tussen 12 en 18 jaar 

dient er een jeugdsanctierecht uitgebouwd te worden.
144

 De uithandengeving naar de 

rechtspleging voor volwassenen, als blijkt dat sancties hun rol niet meer kunnen vervullen, 

blijft behouden, en is reeds toepasbaar op minderjarigen vanaf de leeftijd van 12 jaar. Ook de 

mogelijkheid van een voorlopige hechtenis vanaf 14 jaar werd voorzien. Daartegenover 

worden er heel wat rechtswaarborgen voor de minderjarige geïntroduceerd om de rechten van 

de minderjarigen in de rechtspleging te versterken.
 145
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3.6.1.1 Werkgroep Jeugdsanctierecht 

In 1992 werd al een eerste tussentijds verslag door de commissie Cornelis neergelegd. Naar 

aanleiding van dit rapport werd de Werkgroep Jeugdsanctierecht opgericht, met als 

doelstelling een overleg te organiseren tussen universiteiten en hogescholen, advocatuur en 

magistratuur,consulenten en voorzieningen van de sector jeugdbijstand rond de problematiek 

van het jeugdsanctierecht. 

Deze werkgroep komt uiteindelijk tot de formulering van een platformtekst waarin de 

werkgroep vijf principes vooropstelt. De principes van verantwoordelijkheid van jongeren, de 

rechtswaarborgen voor jongeren, constructief sanctioneren, scheiding hulpverlening, 

gerechtelijk optreden en dwanguitoefening als overheidsexclusieve.
146

 Later zijn deze twee 

laatste principes respectievelijk geëvolueerd naar een meer actuele visie van 

complementariteit tussen herstel, welzijn en justitie en de opsluiting als ultimum remedium.
147

 

3.6.2 Het rapport Geudens, Schelkens en Walgrave  

Doordat de jeugdrechter vaak beroep deed op alternatieve sancties die toelieten het slachtoffer 

op het gerechtelijk toneel te herintroduceren, was het herstelmodel reeds ten dele ingevoerd in 

de praktijk. Daarom is het niet verrassend dat de toenmalig Minister van Justitie Stefaan 

Declerck, in 1998, aansluitend op het verslag van de Commissie Cornelis, de opdracht gaf aan 

de onderzoeksgroep jeugdcriminologie van de KU Leuven om een onderzoek op te zetten 

naar de mogelijkheid om in België een herstelrechtelijk sanctierecht voor jeugdzaken te 

introduceren. 
148

 

De bevindingen van Walgrave en zijn team  werden neergeschreven in het rapport “Op zoek 

naar een herstelrechtelijk jeugdsanctierecht in België : een denkoefening” , dat reeds in juli 

1997 werd neergelegd. Ze zijn zich goed bewust van de beperkingen van een herstelmodel, 

niettemin stellen ze een concept voor dat slachtoffer- en schadegericht werkt. Het 
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gedachtegoed van herstelrecht staat centraal, de daders moeten beseffen dat ze schade hebben 

toegebracht aan het slachtoffer.
149

 

Ze willen de beschermingsmaatregelen die nu opgelegd worden, vervangen door 

herstelgerichte sancties, die per definitie constructief zijn. Dit sanctierecht is het enige 

sanctierecht dat op minderjarigen kan toegepast worden volgens het rapport van Walgrave. In 

tegenstelling tot bij de commissie Cornelis,stelt dit rapport dat sancties geen pedagogisch doel 

hebben. 
150

 

Het toepassingsgebied van het herstelrechtelijk jeugdsanctierecht zijn jongeren tussen 12 en 

18. Het rapport kiest voor een eigen verantwoordelijkheid van deze jongeren. Minderjarigen 

onder twaalf jaar zouden echter wel op een herstelprestatie kunnen worden aangesproken. De 

uithandengeving wordt in het rapport afgewezen, volgens Walgrave moet er veeleer geopteerd 

worden om onvolwassenen ook nog binnen het jeugdsanctierecht aan te pakken in plaats van 

omgekeerd. 

 Ook ging een grote aandacht uit naar de rechtswaarborgen, waarbij de bijstand door een 

vertrouwenspersoon, naast de reeds vastgelegde rechtsbijstand, het meest in het oog springt. 

Walgrave stelde in haar rapport ook voor om de rechter weg te halen uit de fase van het 

vooronderzoek, maar behield hem wel in de fase van de strafuitvoering. 

 Daarnaast werd de scheidingslijn tussen hulpverlening en sanctionering benadrukt. 

Hulpverlening kan immers niet worden opgelegd in het gedachtegoed van het herstelrechtelijk 

sanctierecht. Wel kan het gerechtelijk optreden rekening houden met een engagement van de 

jongeren naar de hulpverlening toe. Zo moet een herstelsanctie met uitstel mogelijk zijn. Zo 

kan de rechter na de periode van uitstel evalueren in welke mate de jongeren stappen heeft 

gezet naar de hulpverlening.  

 Opsluiting wordt pas aanvaard als alle andere, constructieve middelen uitgeput zijn. Deze 

maatregel past niet echt in het herstelrechtelijk denken. De onderzoeksgroep lanceerde ook de 

idee van de uitgebreide jeugdrechtbank, deze uitgebreide jeugdrechtbank kon beslissingen 
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nemen over een eventuele jeugdopsluiting. In deze jeugdrechtbank zou de jeugdrechter 

bijgestaan worden door twee bijzitters, vrijwillige deskundigen.
151

  

3.6.3 Ontwerp Maes 

Het voorontwerp van wet van de Minister van Justitie Marc Verwilghen houdende 

antwoorden op delinquent gedrag door minderjarigen
152

, wordt ook het ontwerp Maes 

genoemd. Het is Christian Maes, adviseur-expert van de toenmalige Minister van Justitie 

Marc Verwhilghen, die dit voorontwerp heeft uitgeschreven. Een globale hervorming van de 

jeugdbescherming was dan ook een belangrijke doelstelling tijdens de eerste regering van 

Verhofstadt in 1999. Dit voorontwerp wou een synthese te zijn van de bijna 30 jaar kritiek en 

debat over de jeugdbeschermingswet van 1965.
153

 

In dit ontwerp wordt er geen expliciete keuze gemaakt voor één model, maar worden alle 

modellen samengevoegd tot één geheel waarin er zowel in maatregelen als in sancties en 

straffen worden voorzien. Ze kunnen echter niet door elkaar gebruikt worden, zonder dat het 

duidelijk is wat hun verschillende kenmerken zijn. De overheid moet dan ook duidelijk zijn 

bij het antwoorden op delinquent gedrag en duidelijk aangeven wat het hoofdkenmerk is van 

de interventie.
154

 Hij opteert voor een rechtswaarborgenmodel, en zelfs voor een 

probatiemodel. Wat waardevol was in de drie verschillende modellen werd opgenomen in het 

voorontwerp : de vrij kwaliteitsvolle bijzondere jeugdbijstand, waar de jongere (als 

probatievoorwaarde) vrij voor kan kiezen, de rechtswaarborgen van het strafrechtsmodel en 

de prioritaire aandacht voor de herstelbemiddeling en de herstelsanctie.
155

  

Het voorontwerp voorziet in maatregelen, sancties en straffen. De maatregelen zijn 

voornamelijk hulpverlenend en ze hebben zeker niet de bedoeling leedtoevoegend te zijn, 

daarom passen ze binnen de resocialiserende doelstellingen van de probatie. De sancties 

waarin voorzien worden hebben daarentegen het hoofdzakelijk kenmerk leedtoevoegend te 
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zijn, en daarom passen ze niet binnen de doelstelling van probatie.
156

 Deze sancties moeten in 

verhouding staan tot het gepleegde misdrijf. Bij het opleggen van sancties moet er absolute 

voorrang gegeven worden aan de gemeenschapsdienst. Daarnaast wordt ook hier de opsluiting 

als ultimum remedium gezien. Jongeren die een ernstig misdrijf hebben gepleegd na de 

leeftijd van 16 jaar kunnen naar de uitgebreide rechtbank verwezen worden. Deze uitgebreide 

jeugdrechtbank kan dezelfde sancties nemen als de gewone jeugdrechtbank, maar kan ook 

beslissen om tot een internering over te gaan, of om straffen op te leggen van het 

volwassenenstrafrecht, deze moesten echter wel beperkt blijven tot de leeftijd van 25 jaar. De 

uithandengeving blijft dus bestaan maar is enkel mogelijk als het strafbaar feit gepleegd is 

wanneer men minderjarig is en dit feit slechts vastgesteld wordt nadat de minderjarige de 

meerderjarigheid heeft bereikt.
157

 

Het voorontwerp kiest voor de strafrechtelijke verantwoordelijkheid vanaf de leeftijd van 12 

jaar.
158

 Zodra de minderjarige deze grens bereikt heeft,  kan het openbaar ministerie een 

voorlopige maatregel vorderen. Ze pleitten ook voor meer rechtswaarborgen, waaronder recht 

op een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Ze willen dit realiseren door drie verschillende 

rechters voor elk stadium van de procedure.
159

 

Wanneer het voorontwerp van Maes werd vrijgegeven, was er een duidelijke scheiding tussen 

Vlaanderen en Wallonië. De Vlamingen wilden duidelijk een nieuw jeugdsanctierecht waar 

het minderjarigen die ernstige feiten hebben gepleegd constructief kan sanctioneren. Jongeren 

die strafrechtelijke verantwoordelijkheid dragen, moeten instaan voor hun gevolgen. Het 

ambitieuze plan van Vlaanderen kon echter niet uitgevoerd worden, doordat de PS en Ecolo  

hun veto stelden op de beperkte ministerraad. Dit onder invloed van de délégué général au 

droit de l’enfant. De Franse gemeenschap behielden liever het beschermingsmodel zoals in de 

wet van 1965, de traditie van het jeugdbeschermingsrecht bleek te sterk. Ook vonden ze dit 

nieuwe ontwerp te repressief.
160

 Hiermee werd niet alleen het ontwerp Maes verworpen, maar 
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ook al het werk van de commissie Cornelis en de onderzoeksgroep van KU Leuven, omdat 

ook zij enkele duidelijke voorstellen voor een jeugdsanctierecht geformuleerd hadden. 

3.7 Beperkte hervormingen aan de jeugdbeschermingswet 

3.7.1 De invloed van de verlaging van de burgerrechtelijke meerderjarigheid 

De Wet van 19 januari 1990
161

 tot verlaging van de leeftijd van de burgerlijke 

meerderjarigheid, is er gekomen onder internationale druk. De Raad van Europa drong 

immers al jarenlang aan op een eenvormige leeftijdsafbakening op achttien jaar. Door deze 

nieuwe wet werd hieraan voldaan.  

De verlaging van de burgerrechtelijke meerderjarigheid heeft een grote impact op de 

jeugdbescherming gehad. Deze verlaging heeft tot gevolg dat alle regels waarvoor de 

meerderjarigheid of de minderjarigheid een criterium is, sinds 1 mei 1990 gelezen moeten 

worden in hun nieuwe inhoud. De buitengerechtelijke jeugdbeschermingsmaatregelen moeten 

worden stopgezet bij het bereiken van de burgerlijke meerderjarigheid en gerechtelijke 

jeugdbeschermingsmaatregelen kunnen dus slechts nog genomen worden t.a.v. jongeren 

onder de achttien jaar. Ook moeten de jeugdbeschermingsmaatregelen ophouden uitwerking 

te hebben op de achttiende verjaardag van de jongere. Een jeugdrechter kan wel beslissen, 

opvraag van de minderjarige of het openbaar ministerie, om een opgelegde maatregel te 

verlengen tot de leeftijd van maximaal 20 jaar.
162

 Deze bepaling werd door het Arbitragehof 

vernietigd, omdat deze bepaling werd ingevoerd zonder overleg met de Executieven van de 

Gemeenschappen.
163

 

Deze situatie werd met de wet van 24 december 1992
164

 terug rechtgezet. Als gevolg van deze 

wet kunnen voortaan ook jeugdbeschermingsmaatregelen ten aanzien van delinquenten 

genomen worden, die op het ogenblik van het opleggen van de maatregelen meerderjarig zijn. 

Daarnaast kan de jeugdrechtbank ook beschermingsmaatregelen opleggen die hun uitwerking 

hebben tot na de leeftijd van achttien jaar. Dit kan echter enkel als het als misdrijf omschreven 

feit gepleegd is tussen de leeftijd van zeventien en achttien jaar.  Hierdoor wordt er getracht 
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om de uithandengeving naar de volwassenenrechtbank te beperken en om de straffeloosheid, 

die gepaard gaat met een MOF die gepleegd wordt door minderjarigen net voor ze 

meerderjarige worden, tegen te gaan.
165

  

3.7.2 De Wet van 2 februari  1994 

De Wet van 2 februari 1994
166

 bracht geen grote hervorming van de jeugdbescherming 

teweeg. Enerzijds wou men de acute leemten van de wet van 1965 opvangen, terwijl men een 

meer algemeen beraad overlaat aan de Commissie Cornelis. Deze wetgeving vloeit voort uit 

de nieuwe bevoegdheidsverdeling die het gevolg was van de staatshervormingen en uit de 

nieuwe internationale rechten voor de minderjarigen. 

Ten eerste dienden de bepalingen, die tot een arbitraire vrijheidsberoving van de minderjarige 

kunnen leiden, uit de wetgeving geweerd worden, dit naar aanleiding van het Arrest Bouamar. 

In dit arrest werd België veroordeeld door het Europees Hof voor het niet respecteren van de 

rechtswaarborgen van de minderjarige, omdat minderjarigen geplaatst werden in huizen van 

arrest zonder aangepaste begeleiding, indien het onmogelijk was om een instelling te vinden 

die de minderjarige kon opnemen.
167

  De wetgever moest dus de wet in overeenstemming 

brengen met artikel 5, § 1 en §4 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten 

van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. Ze moesten  ook in overeenstemming gebracht 

worden met het IVRK.
168

   

Met het arrest Bouamar werd er een stap gezet in het reduceren van de verschillen tussen het 

jeugdbeschermingsrecht en het strafrecht. Dit was echter geen uiting van een 

repenaliseringstendens, maar louter het afbakenen van de grenzen van de pedagogische 

benadering. Het was de start van het realiseren van beginselen van behoorlijke rechtsbedeling 

in het jeugdrecht.
169

 Onder invloed van de aanbevelingen in het tussentijds verslag van de 

commissie Cornelis zijn er heel wat procedurele waarborgen opgenomen in deze wet. Zo is er 

nu een hoorplicht vanaf de leeftijd van twaalf jaar en rechtsbijstand voor de minderjarige 
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vanaf de eerste verschijning voor de jeugdrechter. Het principe van rechtszekerheid, dat 

voorop werd gesteld door de Commissie Cornelis, werd partieel gerealiseerd.
170

 

 De positie van de minderjarige werd dus verbeterd. Toch heeft deze wet nog lang niet de 

fundamentele hervorming teweeg gebracht die werd vooropgesteld door de commissie 

Cornelis. De essentie van het beschermingsmodel blijft nog altijd bestaan.
 171

 

 Desalniettemin was er ook een duidelijke repenaliseringstendens merkbaar in de wet van 2 

februari 1994. Er ontstond een versoepeling van de voorwaarden voor de uithandengeving en 

een versnelling van de procedure hiervoor, daarnaast werd ook de mogelijke duur van 

opsluiting in een gesloten opvoedingsafdeling gewijzigd.
172

 Ook het verbieden van vrij 

verkeer aan minderjarigen in een gemeenschapsinstelling werd mogelijk, dit voor een 

hernieuwbare termijn van 30 dagen. Terwijl dit bij volwassenen maximum 3 dagen mag zijn. 

Dit kan enkel vanuit een repressieve invalshoek begrepen worden.
173

  

De nieuwe wet voorzag in de herziening van de materiële bevoegdheid van de jeugdrechtbank 

en de aanpassing van het maatregelenpakket waarover de jeugdrechter kon beschikken ten 

aanzien van niet-delinquente minderjarigen.  Dit kader werd uitgetekend door de Vlaamse 

Gemeenschap, maar de aanpassing en vervollediging van de bestaande procedurebepalingen 

door de federale wetgever was nodig om deze regels operationeel te maken. Dit omdat de 

rechtspleging voor de jeugdgerechten een federale bevoegdheid is.
174

  

Daarnaast trachtte de wet van 2 februari 1994 ook tegemoet te komen aan een aantal lacunes 

die de wet van 19 januari 1990 tot verlaging van de leeftijd van burgerlijke meerderjarigheid 

op het gebied van de jeugdbescherming had gecreëerd.
175

 Enkele lacunes werden reeds 

gedicht door de wet van 24 december 1992, maar toch bleven er problemen bestaan met de 

situatie waarbij een persoon in de minderjarigheid een misdrijf pleegt maar pas na hun 

meerderjarigheid voor de jeugdrechter werden gebracht. Om hieraan tegemoet te komen kreeg 
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de jeugdrechter de bevoegdheid om voorlopige maatregelen van bewaring
176

,de berisping
177

 

en de uithandengeving
178

 op te leggen aan jongeren, die 18 jaar zijn op het moment van de 

vordering, maar die minderjarig waren op het moment van het misdrijf. De voorlopige 

maatregelen genomen tegen minderjarigen kunnen sinds deze wet zelfs verlengd worden tot 

de leeftijd van 20 jaar.   

3.7.3 De Everbergwet  

De Wet van 1 maart 2002 betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een 

MOF hebben gepleegd
179

  ofwel de “Everbergwet”. De titel van deze wet is wat ongelukkig 

gekozen, het getuigt van een juridische contradictio in terminis. De titel van de wet spreekt 

over minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. Juridisch gezien 

zijn dit dus minderjarigen die reeds een tegensprekelijk proces hebben gehad, waar hun 

schuld aan een MOF werd vastgesteld. De wet handelt echter niet over deze jongeren maar 

over de voorlopige plaatsing van verdachte jongeren. Rekening houdend met het 

internationaal en Europese erkende vermoeden van onschuld, is het onaanvaardbaar dat 

jongeren geplaatst bij voorlopige maatregel sowieso als schuldig worden gezien. Het 

oorspronkelijk artikel 53 van de jeugdbeschermingswet, dat stelde dat de jeugdrechter 

minderjarigen voorlopig kon opsluiten in de gevangenis voor een periode van 15 dagen,  werd 

opgeheven en zo kunnen de minderjarigen sinds 1 januari 2002 enkel nog terecht in 

instellingen van jeugdbescherming. Deze vervangende opsluitingsmogelijkheid werd al 

voorzien in de Wet van 2 februari 1994.
180

 

De afschaffing van artikel 53 WJb zou logischerwijs samen moeten gaan met een uitbreiding 

van de plaatsen in de Gemeenschapsinstellingen. Dit was echter niet het geval, en was er dus 

een groot plaatsgebrek. Om dit op te vangen voorzag de federale wetgever een aparte federale 

instelling  waar minderjarigen tijdelijk kunnen worden opgesloten, in afwachting van een 

aangepaste begeleiding in een gemeenschapsinstelling. Dit kreeg de naam Centrum voor 

voorlopige plaatsing en was gevestigd te Everberg-Kortenberg. Dit centrum was enkel voor 

de voorlopige plaatsing van jongens ouder dan 14 jaar die vermoedelijk een ernstig misdrijf 
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hebben gepleegd, na een beschikking van de jeugd- of onderzoeksrechter. En dit enkel als er 

geen plaats beschikbaar is in een gesloten gemeenschapsinstelling.
181

 Deze plaatsing is een 

veiligheidsmaatregel en kan niet als maatregel ten gronde worden opgelegd. Het centrum in 

Everberg is niet te kwalificeren als een jeugdgevangenis, hoewel de nadruk op de 

bescherming van de maatschappij ligt. We moeten echter voor ogen houden dat deze toename 

van opsluitingcapaciteit vooral gaat leiden tot een netwidening en dus tot meer opsluiting.
182

 

Ingevolge het arrest Bouamar, moet de jeugdrechter deze voorlopige maatregel voor een zo 

kort mogelijke duur opleggen en moet hij de minderjarige toevertrouwen aan een gesloten 

gemeenschapsinstelling zodra er plaats beschikbaar is.
183

 Om te voorkomen dat de 

minderjarige hier te lang verblijft, werd er een systeem van periodieke toetsing uitgewerkt.
184

 

Ook heeft de minderjarige recht op pedagogische omkadering.  

Het kan niet ontkend worden dat deze "oplossing" voor jonge verdachten tijdens de 

voorbereidende fase, een zeker penitentiair karakter heeft.
185

 De liga van mensenrechten heeft 

beroep aangetekend tot vernietiging van deze wet bij het Arbitragehof. Maar de wet heeft de 

toets doorstaan. PUT en DEWEERDT stelden echter dat er in deze zaak geen andere uitslag 

mocht komen dan de instandhouding van de Everbergwet en dat dit dus eerder een politieke 

dan een juridische uitspraak was.
186

 

Een pijnpunt van deze wet is het feit dat penitentiaire beambten, die deel uitmaken van het 

federale gevangenispersoneel, worden tewerkgesteld in deze centra. Deze zijn niet opgeleid 

om te werken met minderjarigen.  
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3.8 Het administratief sanctierecht voor minderjarigen 

Het administratief sanctierecht voor minderjarigen kwam door 2 wetten tot stand.
187

 De 

wetgever vond dat jongeren die ‘kleine criminaliteit’ plegen, toch een signaal moesten krijgen 

dat hun gedrag niet door de beugel kon.  Deze ‘kleine criminaliteit’ werd daarom 

ondergebracht in het stelsel van gemeentelijke ordehandhandhaving. 

Indien deze overtredingen aanleiding kunnen geven tot politiestraffen, dan mag een 

ambtenaar van de gemeente een administratieve geldboete opleggen aan de minderjarige 

ouder dan 16 jaar.
188

 Ook de procedurele waarborgen werden vastgelegd in deze wetten.
189

  

Men maakte dus een uitzondering op het basisprincipe van de jeugdbeschermingswetgeving, 

namelijk dat aan minderjarigen onder achttien jaar enkel een maatregel van bewaring, 

opvoeding en behoeding kan worden opgelegd. Hiervoor was er een wijziging van de  

jeugdbeschermingswet nodig. De administratieve sanctie werd dan ook ingevoerd als 

bijkomende vorderingsgrond door het parket voor de jeugdrechter.
190

 

Deze wetten werden gewijzigd bij Wet van 20 juli 2005.
191

 Door deze wet is de gemeentelijke 

ambtenaar exclusief bevoegd om een aantal overtredingen te sanctioneren. De meeste van 

deze overtredingen zijn gedepenaliseerd, en kunnen enkel aanleiding geven tot een geldboete 

als ze in de gemeentelijke verordening worden opgenomen.
192

 

De mogelijkheden voor het administratief sanctioneren van minderjarigen zijn uitgebreid door 

de nieuwe Wet van 24 juni 2013.
193

Deze voorziet ook in verlaging van de minimumleeftijd tot 

14 jaar voor het opleggen van administratieve sancties.
194
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3.9 De Wet van 15 mei 2006 en de Wet van 13 juni 2006 

In het regeerakkoord van 10 juli 2003 werd de hervorming van de wet op de 

jeugdbescherming van 8 april 1965 aangekondigd. Men beloofde dat "het nieuwe jeugdrecht 

zou voorzien in een sanctionering van delinquente jongeren tegen wie dit het enige middel is 

om onze maatschappij tegen hun criminele activiteiten te beschermen".
195

 

Op 14 juli 2005 werd een wetsontwerp over de modernisering van het jeugdrecht neergelegd 

door Minister van Justitie Onkelinkx, goedgekeurd in de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers.
196

 De discussie over de modernisering van het jeugdrecht kwam in 

een stroomversnelling naar aanleiding van de roofmoord op Joe Van Holsbeek. De media-

aandacht voor spectaculaire en minder spectaculaire zaken vervulde daarbij een versterkende 

moral panic rol.  

Daarnaast word het debat naar aanleiding van het voorontwerp (opnieuw) gekenmerkt door 

enkele ondertussen klassieke stellingen. Voorop staat de uitspraak dat jeugdcriminaliteit een 

stijgend fenomeen is, dat steeds meer getekend wordt door geweldsdelicten, waarvan de 

daders alsmaar jonger worden en overwegend immigranten zijn.
197

 Net omdat ze in het debat 

over jeugddelinquentie zo vaak herhaald worden, is het waarschijnlijk dat de burgers deze 

stellingen als bewezen acht. Problematisch is echter dat ze ook door politici systematisch 

worden overgenomen, en dat beleidskeuzes hierop verder borduren zonder dat de 

wetenschappelijke waarde ervan geverifieerd worden.
198

  

De roep om een hardere aanpak voor minderjarige daders, leidde tot een versnelde 

goedkeuring van het wetsontwerp. Dit wekte de illusie dat door een hardere aanpak, feiten als 

de Mp3-moord kunnen worden voorkomen.
199

  

Het nieuwe jeugdrecht steunt nu op 2 wetten, met name de wet van 13 juni 2006 tot wijziging 

van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen 
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die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd
200

 en de Wet van 13 juni 2006 

betreffende de jeugdbescherming, het wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het 

Burgerlijk wetboek, de Nieuwe Gemeentewet en de Wet van 24 april 2003 tot hervorming van 

de adoptie.
201

  

Bij de hervorming trachtte men enerzijds te voorzien in een wettelijke regeling van bepaalde 

praktijken die de jongste jaren tot stand waren gekomen. Anderzijds trachtte men 

vernieuwingen te bekomen in verband met het ten laste nemen van de minderjarige die een als 

misdrijf omschreven feit heeft gepleegd. De hervorming behelst dus enkel het wijzigen van 

bestaande bepalingen en het invoegen van nieuwe bepalingen in de bestaande wetgeving.
202

  

De wetgever besteedt ook veel aandacht aan de groep jongeren waarvoor de 

jeugdbescherming niet meer blijkt te werken : zoals jonge delinquenten die vaak recidiveren 

of betrokken zijn bij zware criminaliteit.
203

 Voor deze jongeren tracht men toch een afdoend 

antwoord op hun delinquentie te formuleren, daarom werd de uithandengeving versoepeld. 

Daarnaast stonden nog drie krachtlijnen centraal in het voorontwerp van  Minister Onkelinx: 

het responsabiliseren van de ouders van jeugddelinquenten, de introductie van het 

herstelrechtelijk model binnen het kader van de jeugdbescherming en als laatste worden er in 

een voorafgaande titel van de jeugdwet, enkele beginselen van de rechtsbedeling ten aanzien 

van minderjarigen opgenomen.
204

 

Om deze doelstellingen te bereiken werden er op verschillende vlakken van de jeugdwet voor 

concrete veranderingen gezorgd. Zo wordt de panopliebenadering als alternatief voor de 

plaatsing ingevoerd,wordt de subsidiariteit van de plaatsing en de selectieve toegang tot de 

gemeenschapsinstellingen benadrukt,komen er snelle en uitgebreide antwoordmogelijkheden 

voor delinquentie, wordt er een objectivering van de beslissingen van de rechtspraak 
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nagestreefd, wordt de uithandengeving aangepast en wordt het herstelrechtelijk afhandelen 

mogelijk op alle momenten van de procedure. 
205

 

De nieuwe of gewijzigde maatregelen die tot stand gekomen zijn worden uitvoerig besproken 

in deel 3. 

3.9.1 Het hybride model van de wetten van 2006 

Er heerste sinds lang een zekere consensus over de noodzaak van een hervorming van de wet 

van 1965. Deze consensus betrof echter niet de richting en draagwijdte van de noodzakelijke 

hervorming. Na tientallen jaren van debat en kritiek op het beschermingsmodel, bleek het 

volgens Minister van Justitie Laurette Onkelinx plots niet meer noodzakelijk om af te stappen 

van dit model en te kiezen voor een nieuwe codificatie van het jeugdsanctierecht.
206

  Dit stond 

in schril contrast met de vrij lange geschiedenis van het tot stand komen van de nieuwe wet.
207

  

De keuze voor het behoud van het beschermingsmodel als basis voor de wet wijst er op dat 

jeugddelinquentie nog steeds gezien wordt als een veruitwendiging van een onderliggende 

problematiek en dat de gerechtelijke reactie gericht is op de aanpak van deze problematiek.
208

  

De wetgever is zich bewust van de gebreken van het jeugdbeschermingsrecht, desalniettemin 

wordt er aan de pijlers van het beschermingsmodel van 1965 niet geraakt, omdat dit volgens 

de toenmalige Minister van Justitie het “best passende antwoord is voor de situaties die zich 

voordoen”.
209

 Het beschermingsmodel wordt wel aangevuld met elementen van het 

sanctiemodel en het herstelmodel.
210

 Het is een hybride model met weinig coherentie en 

ruime mogelijkheden voor uiteenlopende toepassingen.
211

 De hervorming streeft naar een 

evenwicht tussen beschermen en sanctioneren met als centraal aandachtspunt de 

responsabilisering van de jongere.  
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In het nieuwe jeugdrecht wordt er een aanzet gegeven voor een systeem van sancties.
212

 Voor 

jongeren ouder dan 12 jaar kan de jeugdrechter kiezen of hij al dan niet een sanctie of een 

maatregel oplegt. Indien hij kiest om een sanctie op te leggen, mag hij dat doen ter 

bescherming van de maatschappij, en op basis van de ernst van de feiten en dus niet alleen op 

basis van de persoonlijkheid van de dader.
213

 Op grond van de ernst van het misdrijf kan de 

minderjarige als sanctie in een open of gesloten instelling worden geplaatst, zonder dat het 

dossier nadien moet worden afgesloten met een berisping.  Deze plaatsing kan ook gebruikt 

worden als stok achter de deur bij mislukking van de dienstverlening. De sanctie maakt 

integraal deel uit van opvoeding en preventie. Men mag er niet van uitgaan dat jonge 

delinquenten nu strenger zullen worden aangepakt, de voornaamste doelstelling van deze 

sancties is minderjarigen bewust te maken van hun daden.
214

 Jongeren worden binnen de 

nieuwe jeugdwet ook aangespoord om actief hun verantwoordelijkheid op te nemen en om 

afstand  te nemen van de criminaliteit.   

Niet alleen vanuit het sanctiemodel zijn er punten opgenomen in de nieuwe wet, maar ook 

vanuit het herstelmodel. Dit model krijgt een prominente plaats in de hervorming, dit blijkt 

ook uit de aanvulling van de titel van de Jeugdwet ("....en het herstel van de door dit feit 

veroorzaakte schade"). Bij het opleggen van een maatregel moet de voorkeur uitgaan naar een 

herstelrechtelijk aanbod, en dient er rekening gehouden worden met het recht van de 

slachtoffers, de schade en de gevolgen van het misdrijf voor het slachtoffer. De procureur 

moet voorkeur geven aan herstelbemiddeling boven een gewoon proces. Ook kan de 

minderjarige samen met zijn raadsman een verbintenissenproject voorstellen, dit kan enkel ter 

zijde worden geschoven door de jeugdrechter  bij een gemotiveerde beslissing. 
215

 Er wordt 

dus impliciet van uit gegaan dat minderjarigen competenties hebben en hier ook moeten 

worden op aangesproken.  

Indien de maatregelen van opvoeding, zoals voorzien in het beschermingsmodel, niet meer 

doeltreffend zijn, dan dient de jeugdrechter de minderjarige te verwijzen naar een ander 

rechtscollege.
216

 De jeugdwet wordt dus ook deels gekenmerkt door het strafrechtsmodel.  
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Door de nieuwe wet wordt er ook voorzien in bijkomende waarborgen. Zo wordt de rechter 

nu verplicht om voorkeur te geven aan een herstelbemiddeling, en moet hij zo veel mogelijk 

rekening houden met de voorstellen van de minderjarige zelf. Ook is de motiveringsplicht van 

de rechter, bij het opleggen van opvoedende maatregelen, strenger naarmate de vrijheid van 

de minderjarige meer wordt beknot.  Indien er voldoende ernstige bezwaren bestaan tegen een 

minderjarige, kan de jeugdrechter voorlopige maatregelen bevelen. Deze voorlopige 

maatregelen moeten voor een zo kort mogelijk duur worden opgelegd en mogen niet als straf 

bedoeld zijn. Ook worden er strenge criteria gekoppeld aan de plaatsing van minderjarigen.
217

  

Deze bijkomende rechtswaarborgen zijn een tegemoetkoming aan de vraag van de 

voorstanders van het jeugdsanctierecht.  

Ook de rechten van het kind worden beter beschermd. De jongere beschikt nu verplicht over 

een advocaat, deze krijgt een centralere rol dan voorheen. Daarnaast heeft de jongere door de 

nieuwe jeugdwet ook sneller duidelijkheid over de duur van de maatregelen die getroffen 

worden.
218

  

3.9.2 Kritiek op het hybride model  

De wetgever maakte een duidelijke keuze voor het behoud van het beschermingsmodel. Dit 

ging echter gepaard met wetswijzigingen die in de tegenovergestelde richting lijken te gaan. 

Dit is te merken aan de verbeterde uithandengeving, en dus de verbeterde "bestraffing". Ook 

de verregaande  herstelrechtelijke initiatieven op elk niveau van de procedure wijst op een 

gebrek aan eenduidige filosofie. Door het bestaan van de verschillende modellen en 

doelstellingen in de nieuwe wet wordt het moeilijk om de hervorming en haar gevolgen in een 

toekomstperspectief te plaatsen.  De vraag is in welke doelstelling en wetswijziging de 

overheid en de gerechtelijke actoren daadwerkelijk zullen investeren.
219

  

Met de wetten van 2006 wou de wetgever, door aan de jeugdmagistraten een aantal nieuwe 

maatregelen ter beschikking te stellen, het aantal plaatsingen van minderjarigen 

verminderen.
220

 De wetgever spreekt echter zichzelf tegen doordat enkele van deze nieuwe 

maatregelen ook een plaatsing met zich meebrengen, dit is het geval bij de nieuwe 
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therapeutische maatregelen die kunnen genomen worden tegen jongeren die een psychische 

problematiek hebben. Een ander doel van Mevr. Onkelinx was de uithandengeving hervormen 

zodat minderjarigen niet langer met volwassenen in de gevangenis zou zitten, om 

contaminatie tegen te gaan.  Dit bracht het gevaar met zich mee dat de psychologische 

barrière in hoofde van de jeugdrechter zou weggenomen worden en de uithandengeving de 

nieuwe norm zou worden.
 221

  

De individuele maatregelen die in de vernieuwde wet tegenover minderjarigen worden 

genomen, pakken de onderliggende oorzaken van de jeugddelinquentie niet aan. De nieuwe 

wet is immers gericht op de minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben 

gepleegd, en op het afhandelen van de gevolgen van dit feit. Hierdoor werd jeugddelinquentie 

gekwalificeerd als een louter persoonlijk probleem, de socio-economische omstandigheden, 

waarin de delinquentie tot stand kwam, bleven daarbij onbesproken in de wet.
222

 

Doordat men drie verschillende modellen gaat combineren, is het heel onduidelijk wanneer 

men een maatregel of een sanctie oplegt.
223

 We moeten ook voor ogen houden dat 

verschillende maatregelen mogen worden gecombineerd. Ook wordt er, buiten de voorrang 

van een herstelgerichte maatregel, geen specifieke volgorde voorzien voor de verschillende 

modellen. Bij voorbeeld : 

Een minderjarige ouder dan 12 jaar kan in dit nieuwe systeem een opvoedende 

maatregel krijgen van onbepaalde duur wegens de persoonlijkheid, maar ook een vaste 

sanctie krijgen door de ernst van het misdrijf of een herstelgerichte maatregel met het 

oog op herstel van de schade. Indien het een minderjarige betreft die ouder is dan 16 

jaar kan er ook nog de weg van de uithandengeving bewandeld worden.  

Deze werkwijze zorgt ervoor dat dit antwoord voor de jongere allesbehalve klare taal is. 

Zodus is dit vanuit pedagogisch standpunt, geen adequaat antwoord op zijn delinquent 

gedrag.
224

 Essentieel bij dit alles is de vaststelling dat niet langer de wetgever, maar wel de 

jeugdrechter de finaliteit van het gerechtelijk optreden bepaalt. 
225
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Uit het gesprek met jeugdrechter Van Hecke blijkt dat er heel wat onvrede heerst over de 

manier waarop deze wet tot stand kwam. Volgens haar was het noodzakelijk dat er eerst 

overleg moest worden gevoerd met de jeugdmagistraten en andere praktijkwerkers. In theorie 

zijn de vernieuwde maatregelen wel goed maar in de praktijk blijkt het bijna onmogelijk om 

de nieuwe ambulante maatregelen op te leggen. Dit is te wijten aan het gebrek aan middelen 

binnen de diensten die moeten instaan voor de ambulante begeleiding. Een rechtstreeks 

gevolg hiervan is dat minderjarigen vaak een maatregel krijgen opgelegd, die niet aansluit bij 

de noden van de minderjarige.  

Zoals reeds aangegeven door de Commissie Cornelis leidt dergelijk gemengd systeem, waarin 

het beschermingsmodel nog gedeeltelijk zou worden toegepast tot deresponsabilisering van de 

jongeren en een rolverwarring tussen de betrokken partijen.  

3.10  Besluit 

Als we naar de geschiedenis van het jeugdrecht kijken dan zien we dat het jeugdsanctierecht 

zijn grote opkomst kent in de jaren ’70. In deze periode kreeg men steeds meer het gevoel dat 

het beschermingsmodel niet kon tegemoetkomen aan de ‘stijgende’ jeugddelinquentie. Om 

een goed afgelijnd sanctiemodel te creëren werden er verschillende commissies aangeduid. 

Het eerste uitgewerkte sanctiemodel werd gecreëerd door de Commissie Cornelis, zijn 

aanbevelingen werden gebruikt in de Wet van 2 februari 1994. Door de opkomst van het 

herstelmodel werd al snel een tweede opdracht uitgeschreven, om de mogelijkheid van een 

herstelgericht sanctiemodel te onderzoeken. Uiteindelijk is het Christian Maes geweest die 

een eerste voorontwerp tot hervorming van de jeugdbeschermingswet heeft neergelegd. Dit 

kwam, onder invloed van de Waalse Gemeenschap, er uiteindelijk toch niet door. Uiteindelijk 

werd het jeugdbeschermingsrecht dan toch gemoderniseerd in 2006, onder invloed van de 

moord op Joe Vanholsbeeck. Deze wet kiest uiteindelijk voor een hybride model, met 

elementen van het beschermingsmodel, het sanctiemodel en het herstelmodel. De pijlers van 

de jeugdbescherming bleven wel behouden. 
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4 De jeugdactoren en het huidige maatregelenpakket binnen 

de gerechtelijke jeugdbescherming  

Alvorens aanbevelingen te kunnen formuleren over hoe we een jeugdsanctierecht kunnen 

uitwerken, is het noodzakelijk een correct beeld te hebben over wat de huidige maatregelen 

zijn die kunnen opgelegd worden en hoe het institutioneel kader omtrent de jeugdbescherming 

eruit ziet. Op basis van de kritieken op de huidige jeugdrechtactoren en op het huidige 

maatregelenpakket kunnen we een mogelijk toekomstig jeugdsanctierecht voorstellen die 

tegemoet komt aan deze kritieken. 

4.1 De jeugdrechtactoren 

4.1.1 De jeugdrechter 

De jeugdrechtbank is een afdeling van de familierechtbank bij de rechtbank van eerste aanleg 

die bestaat uit één of meerdere kamers. In elke kamer zetelt een alleensprekende jeugdrechter. 

De jeugdrechter is belast met de bevoegdheid om, in het belang van het kind, maatregelen op 

te leggen aan ouders die niet voldoen in hun opvoedingsverplichting. Daarnaast is hij ook 

bevoegd voor het opleggen van maatregelen aan minderjarigen die een MOF hebben 

gepleegd. Een uitzondering hierop is de uithandengeving, waarbij de minderjarige wordt 

doorverwezen naar een bijzonder kamer binnen de jeugdrechtbank, hier worden er geen 

maatregelen opgelegd,  maar straffen.
226

 Indien het echter om niet-correctionaliseerbare 

misdaden gaat, komt hij voor het Hof van Assisen.
227

 Een andere uitzondering op de 

bevoegdheid van de jeugdrechter, is de bevoegdheid voor de vorderingen met betrekking tot 

overtreding van het wegverkeer gepleegd door minderjarigen boven 16 jaar. Deze worden 

bestraft door de politierechtbank .
228

 

4.1.1.1 De beoordelingsruimte van de jeugdrechter 

De beoordelingsruimte van de jeugdrechter bij het opleggen van een maatregel is zeer groot. 

Deze discretionaire bevoegdheid in hoofde van de jeugdrechter werd ook internationaal 

vastgelegd in de Beijing Rules.
229

 Met de hervorming van de Jeugdwet in 2006 werden de 
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keuzemogelijkheden van de jeugdrechtbank aanzienlijk uitgebreid. Hij beschikt nu over een 

heel arsenaal van maatregelen en de mogelijkheid om deze te cumuleren.
 230

  

De jeugdrechtbank beslist over de aard van de maatregel naargelang de omstandigheden. In 

de jeugdbeschermingswet van 1965 kon de jeugdrechter enkel rekening houden met de 

persoonlijkheid en leefomstandigheden van de minderjarigen, in de praktijk maakte men 

echter gebruik van meerdere factoren. Om de grote appreciatiebevoegdheid in te perken en 

om de beslissingen van de rechtbank te objectiveren, duidt de nieuwe wet van 2006 vanaf nu 

een aantal factoren waarmee er rekening moet gehouden worden bij het opleggen van 

maatregelen
231

: 

 De persoonlijkheid en de maturiteitsgraad van de betrokkene; 

 Zijn leefomgeving
232

; 

o De materiële leefsituatie van de minderjarige  

o De pedagogische vaardigheden van de ouders 

 De ernst van de feiten , de omstandigheden waarin zij zijn gepleegd, de schade en de 

gevolgen voor het slachtoffer; 

 De vroegere maatregelen die ten aanzien van de betrokkene werden genomen, en diens 

gedrag gedurende de uitvoering ervan; 

 De veiligheid van de betrokken; 

 De openbare veiligheid 

 De mate waarin de behandelingswijzen, de opvoedingsprogramma’s of enige andere 

middelen daartoe beschikbaar
233

 zijn, en het voordeel dat de betrokkene daaruit zou 

kunnen putten. 
234

 

De vraag is echter hoe de jeugdrechter met deze criteria rekening zal kunnen houden. Vaak 

beschikt de jeugdrechter bij een eerste beslissing over onvoldoende informatie over een aantal 
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van deze factoren.
235

 Naar de geest van de wet is het de bedoeling dat de jeugdrechter al deze 

criteria laat bezinken, en dan een maatregel kiest die het best beantwoordt aan alle criteria.
236

 

Het risico bestaat dat de jeugdrechters louter op een stereotype manier naar deze lijst zullen 

verwijzen.
237

   

Tussen de criteria bestaat geen hiërarchie.
238

 Dit bevestigt dat het beschermingsmodel niet 

meer de basis is van de nieuwe jeugdwet, ook al werd het tegendeel beweerd door Minister 

van Justitie Onkelinx. Voor de ene jeugdrechter zal de openbare veiligheid primeren, voor de 

andere de ernst van de feiten en voor een derde de persoonlijkheid van de minderjarige. De 

modellendiscussie wordt dus verlegd van de wetgever naar de jeugdrechter. Al naargelang de 

persoonlijkheid van de rechter zal er in de rechtbank geopteerd worden voor een 

jeugdbeschermings-, sanctie- of strafmodel. Zoals eerder aangehaald kan dit gemengd 

systeem leiden tot rolverwarring tussen de betrokken partijen. Dit is nefast voor het 

vertrouwen in het gerecht.
239

  

Wanneer we naar de praktijk kijken is de beschikbaarheid van bepaalde maatregelen nog de 

meest doorslaggevende factor. De jeugdrechters geven aan dat de persoonlijkheid van de 

dader voor hen het belangrijkst is, maar dat de maatregel die hier het best voor past vaak niet 

beschikbaar is. Als de maatregel niet beschikbaar is, kan daarmee geen rekening worden 

gehouden bij het bepalen van de op te leggen maatregel. 

Door deze opsomming heeft het proportionaliteitsprincipe, zij het in zeer beperkte mate, 

ingang gevonden in de jeugdwet. De sanctie wordt niet alleen proportioneel tot het gepleegde 

misdrijf bepaald, toch is de proportionaliteit een elementair beslissingscriterium geworden. 

Deze proportionaliteit is echter beperkt tot het moment van de straftoemeting, aangezien men 

met de invoering van art 60 Jeugdwet de herziening en aanpassing van maatregelen mogelijk 

maakt.
240
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De beslissingsvrijheid van de jeugdrechter wordt ook aan banden gelegd doordat hij voortaan 

ook de maximale duur van de opgelegde maatregelen moet bepalen
241

. Anderzijds krijgt de 

rechter dan weer de mogelijkheid om maatregelen te combineren, wat voor de hervorming 

van de jeugdwet niet mogelijk was. Deze cumul is, buiten de bijzondere 

motiveringsverplichting, niet aan verdere voorwaarden verbonden. Dit heeft een negatieve 

invloed op de rechtszekerheid van de minderjarige.
242

 

4.1.1.2 Hiërarchie der maatregelen 

Voor de komst van de nieuwe jeugdwet van 2006 was er geen vastgelegde gradatie in welke 

maatregelen er eerst moest worden overwogen. De nieuwe wet legt een duidelijk volgorde 

vast met betrekking tot de mogelijke maatregelen die kunnen worden opgelegd door de 

jeugdrechtbank
243

; 

1. Herstelrechtelijk aanbod 

2. Een geschreven project 

3. Ambulante maatregelen 

4. Plaatsing in een open afdeling 

5. Plaatsing in een gesloten afdeling 

Deze hiërarchie diende ervoor te zorgen dat het aantal plaatsingen werd verminderd. Hoewel 

deze hiërarchie wettelijk vaststaat, blijkt uit onderzoek van M. FRANSSENS dat niet iedere 

jeugdrechter even strikt omgaat met deze hiërarchie der maatregelen.
244

  

Door deze opsomming wordt het subsidiariteitsprincipe ingevoerd in de jeugdwet.  Echter 

doordat de rechter verschillende maatregelen mag cumuleren, wordt dit principe 

onderbouwd.
245

 Een ander heikel punt is dat er nergens bepaald wordt, wanneer de feiten 

ernstig genoeg zijn om geen herstelrechtelijk aanbod te doen. Wanneer zijn ambulante 

maatregelen prioritair op het herstel van de schade?  

Deze subsidiariteit wordt ook onderbouwd door het feit dat niet alle maatregelen beschikbaar 

zijn.  
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4.1.1.3 De motiveringsplicht van de jeugdrechter 

Bovenop de beslissingscriteria en de hiërarchie der maatregelen geldt er ook een 

motiveringsplicht voor de jeugdrechtbank: hij moet zijn beslissing op grond van de genoemde 

factoren en de specifieke omstandigheden motiveren, waarbij geopteerd moet worden voor de 

minst ingrijpende maatregel voor de jongere. Door de criteria te specifiëren die hierin een rol 

moeten spelen wordt de doorzichtigheid en dus ook de rechtszekerheid voor de minderjarige 

verbeterd.
246

  

Naast deze algemene motiveringsplicht bestaat ook de bijzonder motiveringsplicht. Deze 

geldt wanneer er een plaatsingsmaatregel genomen wordt of wanneer er een combinatie van 

maatregelen ,al dan niet met voorwaarden, wordt opgelegd.
247

 

De motiveringsplicht laat in de praktijk soms te wensen over. Er wordt zelden specifiek 

vermeld waarom ambulante maatregelen niet mogelijk zijn wanneer de jeugdrechter beslist 

om een plaatsingsmaatregel op te leggen. De noodzaak van de plaatsing in een gesloten 

afdeling wordt heel vaak met een typemotivering afgedaan. Motiveringen verwijzen ook vaak 

naar de hulpverleningsfinaliteit, dit wordt belangrijker geacht dan de toepassing van het 

subsidiariteit- en proportionaliteitsprincipe.
248

  

4.1.1.4 Snellere en uitgebreide antwoordmogelijkheden  

De hervorming zoals voorzien in de wetten van 2006, beoogt een versnelling van de 

antwoordmogelijkheden van de jeugdrechtbank. Hiermee wou de wetgever tegemoet komen 

aan de praktijk waarbij het accent steeds meer op een snelle reactie in de voorbereidende fase 

kwam te liggen. Daarnaast werd de jeugdrechter formeel bevoegd om tijdens de 

voorbereidende fase een prestatie van algemeen nut op te leggen.
249

 In de voorbereidende fase 

kan de jeugdrechter elke gewone maatregel als voorlopige maatregel opleggen, behalve de 

berisping. Hierdoor kan de jeugdrechter de nodige onderzoeken naar de persoon en het milieu 

uitvoeren. De bevoegdheden van de jeugdrechter worden dus uitgebreid. Het nadeel van deze 
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innovatie is dat ook onschuldige minderjarigen aan dwangmaatregelen kunnen worden 

onderworpen.
250

  

Nu beschikt de jeugdrechter over een in het strafrecht ongekend scala aan mogelijkheden: de 

jeugdrechter komt tussen als ' onderzoeksrechter' ( voor het onderzoek naar de persoonlijkheid 

van de minderjarige en het nemen van voorlopige maatregelen), rechter ten gronde en 

uitvoeringsrechter. Vanuit de praktijk wordt dit gerechtvaardigd doordat de jeugdrechter 

hierdoor alle facetten van de minderjarige leert kennen, en het dossier dan ook beter beheert.  

De evolutie die de minderjarige doormaakt wordt ook duidelijk doordat hij steeds voor 

dezelfde jeugdrechter verschijnt. Het blijft maar de vraag of we nog kunnen spreken van een 

onpartijdige rechter.
251

  

4.1.2 Het openbaar ministerie 

Het ambt van openbaar ministerie bij de jeugdrechtbank wordt uitgeoefend door een of meer 

magistraten van het parket, die door de procureur des Konings worden aangewezen.
252

 In 

België zijn er in totaal 14 parketten van eerste aanleg. Op elk parket is er een eerste substituut 

belast met de leiding van een afdeling, die (onder andere) gespecialiseerd is in de behandeling 

van jeugdzaken. Deze jeugdparketten bestaan uit de jeugdparketmagistraten en minstens één 

(deeltijdse) parketcriminoloog, één of meer parketjuristen, en eventueel gerechtelijke stagiairs 

en administratief personeel.
253

 In het Hof van beroep wordt de ambt van het openbaar 

Ministerie bij de jeugdkamer uitgeoefend door een ( of meerdere) magistraten van het Parket-

Generaal, daartoe aangewezen door de procureur-generaal.
254

 

Sinds de 1 september 2006 geniet elk jeugdparket ondersteuning van een jeugdcriminoloog. 

Deze verleent dossiergerichte en beleidmatige bijstand in het geval van jeugddelinquentie, 

spijbelen en kindermishandeling. Haar beleidsmatige taak bestaat erin om, in overleg met 

(buiten)gerechtelijke diensten, de samenwerking tussen deze diensten en het parket te 

verbeteren. Het takenpakket van de parketcriminoloog is niet wettelijk verankerd, thans is de 

functiebeschrijving van de parketcriminoloog geregeld in een omzendbrief, maar uit 
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onderzoek blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de taken van de 

parketcriminologen op de verschillende parketten.
255

 

Het OM oefent het vorderingsrecht uit ten aanzien van de minderjarige die een MOF heeft 

gepleegd. Het is dus de enige die een gerechtelijke tussenkomst kan uitlokken, ze oordelen 

over de noodzaak een jeugdbeschermingsmaatregel te vorderen. Zowel de ouders als de 

minderjarige hebben dus geen rechtstreekse toegang tot de jeugdrechter. Deze laatste kan ook 

niet uit eigen beweging een maatregel treffen.
256

 

De jeugdwet geeft een exhaustieve lijst van autonome afhandelingsbevoegdheden voor het 

parket.
257

 Hierdoor kwam de wetgever tegemoet aan de praetoriaanse praktijken die door de 

parketten waren ontwikkeld als antwoord op de beperkte mogelijkheden van voor de wet van 

2006. Voordien kon de jeugdmagistraat enkel seponeren en het aanhangig maken van zaken 

bij de jeugdrechter.  Nu kan de parketmagistraat, naast het vorderen van een maatregel voor 

de jeugdrechtbank, volgende acties ondernemen: een waarschuwingsbrief naar de 

minderjarige sturen, de herinnering aan de wet en de ouderstage.
258

 Deze laatste  werd echter 

op heel veel kritiek ontvangen, en daarom werd de financiering van de ouderstage kort na de 

inwerkingtreding stopgezet.
 259

  

Daarnaast kan het Openbaar Ministerie, vooraleer de jeugdrechter te vatten, een voorstel van 

herstelbemiddeling doen van zodra er een slachtoffer is geïdentificeerd en ze de zaak niet 

wensen te seponeren. Een leerproject, therapie en gemeenschapsdienst kunnen niet langer op 

parketniveau worden voorgesteld. Door het voorzien van autonome 

afhandelingsbevoegdheden kunnen de parketten, indien de feiten vaststaan, op een snelle en 

constructieve manier op een MOF reageren.  Daarnaast treed het OM ook op t.a.v. jongeren 

die in een VOS zitten wanneer ze van mening zijn dat (vrijwillige of gerechtelijke) 

hulpverlening noodzakelijk is.
260
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Het OM moet bij het vorderen van een bepaalde maatregel ook rekening houden met de 

hiërarchie der maatregelen die geldt voor de jeugdrechter.  

4.1.3 De jeugdadvocaat 

Op een relatief korte tijd zijn de proceswaarborgen, in het bijzonder het recht op juridische 

bijstand, van essentieel belang geworden voor minderjarigen.
261

 Minderjarigen die een partij 

zijn in een geding worden bijgestaan door een advocaat, indien dit niet het geval is krijgt de 

minderjarige er ambtshalve een toegewezen. Als een zaak voorkomt op initiatief van het 

openbaar ministerie, zal deze hiervan kennis geven aan de stafhouder van de orde van de 

advocaten. De stafhouder gaat dan over tot de toewijzing van een jeugdadvocaat.
262

  Om dit te 

verwezenlijken hebben de meeste balies een permanentie opgericht, op die manier kan elke 

minderjarige bij het eerste contact met het parket of de jeugdrechter bijgestaan worden door 

een jeugdadvocaat. Indien er strijdige belangen zijn tussen de minderjarige en zijn ouders, 

dient de stafhouder erop toe te zien dat de minderjarige wordt verdedigd door een andere 

advocaat dan die van de ouders.
263

 De advocaat moet een persoonlijke raadsman zijn van de 

minderjarige die zijn cliënt bijstaat, tot het einde van de maatregel of tot zijn 

meerderjarigheid.
264

  De bijstand van een advocaat is volledig gratis voor minderjarigen.
265

  

De rol die de advocaat aanneemt is die van " l'avocat défenseur". Dit houdt in dat de advocaat 

waakt over het respect voor de rechten van zijn cliënt en de belangen van de minderjarige 

zoals geformuleerd door de minderjarige verdedigt. Hij laat hierbij de zorg voor het bepalen 

wat het beste is voor het kind over aan de andere betrokkenen. 
266

 

De vraag naar een gespecialiseerde rechtsbijstand voor minderjarigen was reeds in 1999 

onderwerp van een wetsvoorstel, ingediend door Mevr. Lindekens.
267

 Dit wetsvoorstel werd 

echter nooit wet,  het bleef echter wel onderwerp van vele wetsvoorstellen in de legislaturen 

er na. In het wetsontwerp  Becq
268

 werd er ook geopteerd voor gespecialiseerde 

jeugdadvocaten. De wet kwam er uiteindelijk door, zonder de jeugdadvocaten. De balies 

waren tegen dergelijke specialisaties en wilden de vrijheid behouden om desnoods een andere 
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advocaat aan te duiden.
269

 De advocaten van minderjarigen moeten echter wel een specifieke 

en permanente opleiding inzake jeugdrecht hebben gehad.
270

 Het is echter ook noodzakelijk 

dat, en dit werd niet aangehaald in de wetsvoorstellen, deze naast de bijzondere kennis over 

het jeugdrecht ook een zekere kennis moeten hebben van de ontwikkelingspsychologie, 

pedagogiek, jeugdsubculturen en jeugdcriminologie. Bovendien moet hij leeftijdsadequaat 

met jongeren kunnen communiceren.
271

 

4.1.4 De sociale dienst gerechtelijke jeugdhulp (SDJ) 

Gerechtelijke jeugdhulp is jeugdhulpverlening die door een jeugdrechter wordt opgelegd. 

Men komt in deze hulpverlening terecht wanneer de minderjarige een MOF heeft gepleegd, 

wanneer de minderjarige zich in een POS bevindt en hulp op vrijwillige basis onmogelijk is, 

als er zich een acute crisissituatie voordoet waarbij meteen moet worden ingegrepen, of als de 

ouders niet doen wat van hen wordt verwacht. Met behulp van de sociale dienst voor 

gerechtelijke jeugdhulp, bepaalt de jeugdrechter welke hulpverlening is aangewezen en hoe 

lang deze zal duren. De SDJ is een overheidsdienst die deel uitmaakt van het agentschap 

Jongerenwelzijn binnen de Vlaamse overheid.
272

 Deze dienst bestaat uit consulenten, 

aangevuld met vrijwillige consulenten, onder leiding van een teamverantwoordelijke, en uit 

een administratief secretariaat. Deze dienst wordt voorzien per arrondissement.
273

 Hun 

kerntaken zijn  ; 

 maatschappelijk onderzoek uitvoeren naar de persoonlijkheid en milieu van de 

minderjarige, in opdracht van de jeugdrechters of parketmagistraten. 

 opmaak van een begeleidingsplan en een hulpverleningsprogramma (zoals 

gezinsbegeleiding) ;  

 Opdrachten van sociale aard ( zoals de ondertoezichtsstelling) 

 bewaking van de uitvoering van de opgelegde maatregelen. 
274
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4.2 Het maatregelenpakket van de jeugdrechter 

4.2.1 Algemeen 

In het huidige jeugdrecht kan de jeugdrechtbank  maatregelen van bewaring, behoeding en 

opvoeding opleggen aan minderjarigen.
275

 Hieruit blijkt dat het huidige jeugdrecht nog steeds 

ten gronde gebaseerd is op het beschermingsmodel. De maatregelen dienen dan ook niet als 

proportionele sanctie voor het gepleegde feit, maar eerder als straf vervangende maatregelen 

met als doel de onderliggende problematiek van de jongere aan te pakken, en een zo goed 

mogelijk herstel van de jongere te bereiken, de bedoeling is dat de minderjarige na deze 

maatregel toch een volwaardig leven kan uitbouwen. We kunnen ook elementen van het 

sanctiemodel afleiden uit het vooropgestelde doel van de maatregelen : bewustwording van 

hun daden en het aanleren van de leefregels die gelden in de maatschappij.  

Niettegenstaande deze beschermingsgrondslag van de jeugdwet, wordt er in de praktijk steeds 

meer gekozen voor een sanctiegerichte toepassing van de maatregelen en voor 

afhandelingswijzen die de jongere meer op zijn verantwoordelijkheid aanspreken.
276

 Dit kan 

doordat de jeugdrechter bij het nemen of motiveren van zijn beslissing ook rekening mag 

houden met de ernst en de omstandigheden van het misdrijf.  

Naast deze maatregelen ten aanzien van de delinquente minderjarige, is de jeugdrechtbank 

ook bevoegd om maatregelen ten aanzien van de ouders op te leggen. Het zijn immers deze, 

die in de eerste plaats verantwoordelijk worden gesteld voor de opvoeding van de 

minderjarige. Deze maatregelen komen hier niet aan bod, dit omdat we tot voorstellen willen 

komen voor een jeugdsanctierecht. Om deze voorstellen te kunnen formuleren is het 

noodzakelijk dat er vertrokken wordt van de kritieken op de huidige maatregelen voor 

minderjarigen die een MOF hebben gepleegd. We kunnen dit motiveren doordat het 

jeugdsanctierecht enkel van toepassing is op deze minderjarigen.  

Het is echter moeilijk om deze maatregelen in België te evalueren aangezien er (naar mijn 

weten) nog geen onderzoek is gevoerd naar de effectiviteit van maatregelen in België.  Wel 

kunnen we vaak gehoorde kritieken een plaats geven binnen de beschrijving van de 

maatregelen.  
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4.2.2 Het maatregelenpakket binnen de gerechtelijke Jeugdbescherming 

De lijst van maatregelen die de jeugdrechter kan opleggen worden, wordt hieronder 

besproken, in dezelfde volgorde als de door de wet voorgeschreven hiërarchie.
277

  

4.2.2.1 Herstelrechtelijk aanbod 

Door de hervorming van de jeugdbeschermingswet van 2006 kreeg herstelrecht een centrale, 

prioritaire plaats binnen het jeugdrecht. Dit kunnen we afleiden uit de gewijzigde titel van 

deze wet, die nu omschreven wordt als de wet van 8 april 1965 betreffende de 

jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit 

hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. 

Uit voorgaande blijkt dat jeugdrechter bij de keuze van een maatregel, onder andere, rekening 

moet houden met die schade die de minderjarige heeft veroorzaakt.
278

De jeugdrechter moet 

zelfs in eerste instantie een maatregel opleggen die erop gericht is  de schade te herstellen en 

zodoende de sociale bindingen te herstellen.
279

 Jongeren moeten door de schade te vergoeden 

leren dat zij over de schreef gingen en hun gedrag moeten aanpassen. De jongere die 

verantwoordelijk moet zijn of worden, zal moeten tonen dat hij actief deelneemt aan het 

herstellen van de schade die door zijn daden veroorzaakt werd.
280

   

Deze maatregelen zijn geen echte “maatregelen van opvoeding”, omdat de jeugdrechter ze 

niet kan opleggen tegen de wil van de partijen.
281

 Het is echter wel zo dat door het opleggen 

van een herstelgerichte maatregel ook een opvoedkundig signaal wordt gestuurd naar de 

jongere, wat de responsabilisering van de jongere in de hand werkt.
282

  Dit herstelrechtelijk 

aanbod werd op internationaal niveau al lange tijd aangemoedigd als reactie op 

jeugdcriminaliteit, dit omdat de minderjarige zo sneller kan re-integreren en omdat het de 

mogelijkheid biedt om snel te  reageren op het gepleegde misdrijf.
283

 

                                                 
277

 Art. 37, §2, Derde lid Jeugdwet 
278

 Art. 37, § 1 Jeugdwet; zie  3.1.1.1 beoordelingsruimte van de jeugdrechter bij het opleggen van een maatregel  
279

 Art. 37, § 2 derde lid jeugdwet   
280

 C. NAGELS,"De jongere, de delinquent en de sociale reactie op jeugddelinquentie" Orde dag 2006, afl. 36 

(29)31 
281

 B. DE SMET, Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 2010, 324-329; S. VAN 

RUMST, “ Herstelbemiddeling in de nieuwe Wet op de jeugdbescherming. De wettelijke verankering van een 

praetoriaanse praktijk”, TJK 2006, Afl. 4,(291)291  
282

 J. CHRISTIAENS, “De hervorming van de Belgische jeugdbescherming: à la recherche du modèle perdu” 

,Panopticon 2005, Afl. 5, (4) 10 
283

 Rec(87)20 of the committee of ministers to member states on social reactions on juvenile delinquency ; Art. 7 

Rec(2003)20 of the Committee of Ministers to member states concerning new ways of dealing with juvenile 



 

65 

 

Het herstelrechtelijk aanbod wordt uitgevoerd door de HCA-diensten, die ook instaan voor de 

uitvoering van de gemeenschapsdienst en de leerprojecten. Deze brengen de dialoog tussen 

dader en slachtoffer op gang en de lichten de jeugdrechter in via beknopte verslagen.
284

 

Vooraleer een herstelrechtelijk aanbod kan worden voorgesteld moet er aan bepaalde 

voorwaarden worden voldaan.
 285

 Er moet een benadeelde van het misdrijf geïdentificeerd 

zijn, en de deelnemers moeten uitdrukkelijk en zonder voorbehoud instemmen met dit 

aanbod, ze moeten dit blijven doen zolang het aanbod duurt. De beginselen van vrijwilligheid, 

vertrouwelijkheid en neutraliteit staan centraal. Zonder slachtoffer of zonder bereidheid van 

het slachtoffer om de confrontatie aan te gaan, kan er dus geen sprake zijn van een 

herstelgericht aanbod.
 286

  

Een herstelrechtelijk aanbod wordt vaak gecumuleerd met andere maatregelen. Hierbij is het 

echter noodzakelijk dat de feiten bewezen zijn. De jeugdrechter kan vrij kiezen tussen 2 

vormen van het herstelrechtelijk aanbod : herstelbemiddeling en herstelgericht groepsoverleg 

( HERGO). 

1. Herstelbemiddeling 

 De bemiddeling wordt als volgt gedefinieerd in de jeugdwet : "De bemiddeling heeft tot doel 

de persoon die ervan wordt verdacht een als misdrijf omschreven feit te hebben gepleegd, de 

personen die ten aanzien van hem het ouderlijk gezag uitoefenen, de personen die hem in 

rechte of in feite onder hun bewaring hebben alsook het slachtoffer, de mogelijkheid te bieden 

om samen en met hulp van een onpartijdige bemiddelaar, onder meer aan de relationele en 

materiële gevolgen van een als misdrijf omschreven feit tegemoet te komen". 
287

 

 Een eenvormige procedure voor de bemiddeling werd er niet uitgeschreven. De 

Ondersteuningsstructuur Bijzonder Jeugdzorg (OSBJ) bewaakt wel mee de eenvormigheid 

van de procedure en praktijk in Vlaanderen.  
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De bemiddeling kan plaatsvinden op het niveau van het parket als op het niveau van de 

jeugdrechter, in elke fase van de gerechtelijke procedure. De herstelovereenkomst moet 

worden goedgekeurd door het parket. Indien er geen akkoord bereikt wordt, kiest men ervoor 

zo weinig mogelijk informatie over te maken aan het gerecht, opdat het resultaat geen invloed 

zou hebben op het verdere verloop van de procedure.
288

  

2. Hergo 

 Bij een herstelgericht groepsoverleg komt de confrontatie met het slachtoffer meer op de 

voorgrond. De jeugdwet definieert een HERGO als volgt: "Het herstelgericht groepsoverleg 

strekt ertoe aan de persoon die ervan wordt verdacht een als misdrijf omschreven feit te 

hebben gepleegd, aan het slachtoffer, aan hun sociale omgeving, alsook aan alle dienstige 

personen, de mogelijkheid te bieden om in groep en met de hulp van een onpartijdige 

bemiddelaar, in overleg uitgewerkte oplossingen te overwegen over de wijze waarop het 

conflict kan worden opgelost dat voortvloeit uit het als misdrijf omschreven feit, onder meer 

rekening houdend met de relationele en materiële gevolgen van het als misdrijf omschreven 

feit".
289

 Doordat de personen uit de sociale omgeving van het slachtoffer en de minderjarige er 

worden bij betrokken, kunnen we spreken van een ruimer communicatieproces dan in de 

bemiddeling. Hierdoor is er meer ruimte voor het eigen verhaal van de achterban van zowel 

slachtoffer als minderjarige. Dit levert een eigen dynamiek op waarin emotionele aspecten 

ook een eigen plaats kunnen krijgen. 
290

 

HERGO is dan exclusief voorbehouden voor de ernstigere feiten, terwijl herstelbemiddeling 

zowel voor lichte als voor zware feiten kan worden toegepast. Dit herstelgericht 

groepsoverleg kan enkel worden voorgesteld door de jeugdrechter, na het advies in te winnen 

van een consulent van de SDJ.
291

 Een ander verschil is dat HERGO zowel gericht is op herstel 

van de schade van het slachtoffer als herstel ten opzichte van de maatschappij.
292

 Daarnaast 

verloopt HERGO, in tegenstelling tot de bemiddeling, ook volgens een vaste procedure.
293
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Belangrijk bij een herstelgericht aanbod is dat, als er een akkoord bereikt wordt tussen de 

partijen, de rechter dit akkoord homologeert.
294

 Bijgevolg ontstaat er een uitvoerbare titel die 

op gelijke voet staat met een rechterlijke uitspraak. Indien er geen akkoord bereikt wordt, kan 

de erkenning van de feiten, het verloop of het resultaat van het herstelrechtelijk aanbod nooit 

gebruikt worden ten nadele van de jongere. Hierna kan de jeugdrechter een aantal kanten op. 

Hij kan beslissen dat hij tegelijkertijd of achtereenvolgens een veelvoud van maatregelen 

oplegt. De jeugdrechter kan ook beslissen dat de jongere psychologische problemen heeft en 

in dat geval legt hij een maatregel om hem te genezen op. Als hij vindt dat de jongere openlijk 

met zijn voeten speelt, kan hij hem ook doorverwijzen naar het volwassenenstrafrecht.
295

  

3. Knelpunten 

Een belangrijke kritiek komt vanuit rechtsbeschermende hoek. Volgens hen wordt er bij de 

bemiddeling en HERGO, het misdrijf te veel als een intermenselijk of sociaal conflict gezien 

met te weinig aandacht voor de rechtsorde en de rechtswaarborgen van de minderjarige. Dit 

komt onder meer omdat tijdens informele procedures, zoals bij de bemiddeling, minder 

belang wordt gehecht aan de rechtswaarborgen. Een goed voorbeeld hiervan is het recht op 

juridische bijstand door een advocaat voor de minderjarige, dit kan niet uitgeoefend worden 

tijdens de bemiddeling. Wel ervoor of erna.
296

 Nochtans wijst de praktijk uit dat de 

aanwezigheid van een advocaat tijdens de bemiddeling het communicatieproces tussen de 

partijen aanzienlijk vergemakkelijkt. Ook het onweerlegbaar vermoeden van fout die we 

kunnen afleiden uit deelname aan het herstelgericht aanbod moet in vraag gesteld worden.
297

  

Niettegenstaande de huidige jeugdwet de herstelbemiddeling en HERGO definieert, is er niet 

veel duidelijkheid over het concrete verschil tussen de beide afhandelingsvormen. Indien men, 

door toekomstige wetgeving, meer duidelijkheid verschaft over de beide vormen, zal men 

gerichter en in een vroeger stadium de minderjarige naar de meest geschikte 

afhandelingsvorm sturen. Er is ook een gebrek aan  duidelijkheid over de goedkeuring van de 

herstelovereenkomst in het raam van een herstelbemiddeling door het parket.
298

 De 

goedkeuring houdt in dat de partijen mogen overgaan tot uitvoering van de overeenkomst. 
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Wettelijk gezien is er enkel bepaalt dat het parket de inhoud van de overeenkomst niet kan 

wijzigen, en hij de overeenkomst slechts mag weigeren indien ze in strijd is met de openbare 

orde. Dit is erg beperkt, een minimale toetsing aan de geldende rechtswaarborgen voor 

minderjarigen is zelf niet toegestaan.
299

 Ook over de homologatie van de jeugdrechter is er 

veel onduidelijkheid, nergens worden de gevolgen van deze homologatie gepreciseerd.  

De facultatieve aard van een herstelgericht aanbod op het parketniveau is ook punt van 

kritiek. Het OM moet wel steeds motiveren waarom een voorstel wel of niet wordt gedaan, 

maar een aanbod is dus niet verplicht. Daarnaast kan het ook enkel een voorstel tot 

bemiddeling doen en geen HERGO voorstellen.  

Uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie ( NICC) blijkt 

dat op het niveau van de jeugdrechtbank, slechts heel zelden een herstelrechtelijk aanbod 

wordt gedaan. Dit  omdat de jeugdrechters er van uitgaan dat dergelijk aanbod reeds door het 

OM werd overwogen, en ze het onnodig vinden dit opnieuw te doen.
 300

 

4.2.2.2 Het geschreven project 

Het is echter mogelijk dat een slachtoffer niet bereid is om de confrontatie aan te gaan met de 

dader. Indien dit het geval is kan er geen beroep worden gedaan op een herstelrechtelijk 

aanbod. Er bestaat dan een discriminatie tussen daders die met een "ongewillig" slachtoffer te 

maken hebben en daders waarbij er wel wordt ingestemd met een herstelgericht aanbod. Om 

hieraan tegemoet te komen voorziet de nieuw wet de mogelijkheid om op eigen initiatief  hun 

verantwoordelijkheid te nemen voor het gepleegde feit.
301

 Jongeren kunnen aan de 

jeugdrechtbank een geschreven project voorleggen, waarin zij een aantal maatregelen van 

opvoeding voorstellen. Hij kiest hiermee zelf welke opvoedingsmaatregelen en zelfs 

herstelgerichte maatregelen voor hem nuttig zijn en noodzakelijk zijn.
302

  Maatregelen worden 

dus niet langer van boven opgelegd maar ze worden in overleg met de jongere bepaald. De 

verantwoordelijkheidszin van de minderjarige wordt hierdoor versterkt.
303

 Door dit 
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geschreven project maken ze aan de maatschappij duidelijk dat ze willen breken met 

criminaliteit.
304

 De responsabilisering van de minderjarige staat op de eerste plaats. 

De jeugdrechtbank kan, na beslist te hebben over schuld of onschuld van de minderjarige, het 

geschreven project goedkeuren. Hierna zal de SDJ belast worden met het toezicht op de 

uitvoering van het verbintenissenproject, deze zal binnen een termijn van 3 maanden een 

bondig verslag opmaken over de inachtneming van de verbintenissen. 

Mogelijke verbintenissen die hij op zich kan nemen : 

 Schriftelijke of mondelinge verontschuldigingen aanbieden; 

 De veroorzaakte schade zelf herstellen in natura, indien deze beperkt is; 

 Deelnemen aan een herstelrechtelijk aanbod; 

 Deelnemen aan een programma gericht op de herintegratie in het schoolleven 

 Deelnemen aan welbepaalde activiteiten in het kader van een leer- en 

opleidingsproject, van ten hoogste 45 uur; 

 Een ambulante behandeling volgen bij een psychologische of psychiatrische dienst of 

andere gespecialiseerde diensten; 

 Zich aanmelden bij diensten voor jeugdhulpverlening ingericht door de bevoegde 

gemeenschapsdiensten.  

Deze opsomming is echter niet limitatief, de minderjarige kan altijd zelf met gegronde 

voorstellen komen. De jeugdrechtbank beoordeelt dan de opportuniteit van het geschreven 

project.
305

 Wanneer het project niet, of niet correct, wordt uitgevoerd kan de jeugdrechter op 

een latere zitting een andere maatregel opleggen. A contrario betekent dit dat, wanneer het 

geschreven project wel is uitgevoerd, de jeugdrechter geen andere maatregelen meer kan 

opleggen.
306

  

1. Knelpunten  

We moeten echter wel enkele kanttekeningen maken bij deze maatregel. Het 

verbintenissenproject is een kwetsbaar figuur, kwetsbaar omdat de jongere informatie en 

ondersteuning nodig heeft om het eigen project uit te werken. Het is niet ondenkbaar dat deze 
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ondersteuner (de jeugdadvocaat of de hulpverlener) dit project gaat “overnemen”.
307

  Een 

ander heikel punt is de vrijblijvendheid van het geschreven project. Vaak zal er dwang 

uitgeoefend worden bij het opstellen van het geschreven project. Ouders en advocaten zullen 

vaak de delinquente jongeren onder druk zetten om een geschreven project voor te leggen aan 

de jeugdrechter om geen bijkomende maatregelen opgelegd te krijgen. Hierdoor wordt teniet 

gedaan aan de essentie van het geschreven project, namelijk zelf verantwoordelijkheid 

opnemen.   

Uit onderzoek van de NICC blijkt dat het geschreven project zeer weinig wordt toegepast, 

ondanks dat deze maatregel, na het herstelgericht aanbod, voorrang moet krijgen op andere 

maatregelen.
308

 Volgens PUT en HESPEL is dit te wijten aan verschillende factoren. Ten 

eerste is er de onbekendheid van de maatregel. De minderjarigen en zelfs de advocaten, SDJ 

en de jeugdrechters, weten niet dat dergelijk project kan worden voorgelegd aan de 

jeugdrechtbank. Ten tweede kan de gebrekkige toepassing van het persoonlijk project 

toegeschreven worden aan de slechte omkadering rond dit project. Geen enkele dienst staat in 

voor de begeleiding bij het opstellen en het uitvoeren van het project. De SDJ staat enkel in 

voor controle van de uitvoering van het project, niet voor de begeleiding. De laatste factor die 

hierin een rol speelt, is de plaats van deze maatregel in de procedure, dit project kan enkel 

maar goedgekeurd worden in de fase ten gronde, door de jeugdrechtbank.
309

  

Het grootste probleem van het geschreven project is dat er heel veel informatie nodig is over 

welke mogelijkheden die er bestaan en welke begeleiding effectief beschikbaar is. Deze 

informatie is vaak niet beschikbaar voor de advocaat die samen met de minderjarige het 

project uitwerkt.  

In de praktijk haalt men aan dat het geschreven project geen deel uitmaakt van de cultuur die 

heerst binnen de jeugdrechtbank. Jeugdrechter Van Hecke stelt dat er wel veel sprake is van 

oneigenlijke geschreven projecten. Bij het toezicht onder voorwaarden worden er vaak 

voorwaarden opgelegd die voorgesteld worden door de minderjarige. Dus eigenlijk is het idee 

wel aanwezig, maar dan in een andere vorm.  

Een laatste knelpunt is de vermelding van het geschreven project in het strafregister van de 

betrokken minderjarige. In tegenstelling tot andere maatregelen, is er hier sprake van een 
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vrijwillig engagement. Dit engagement kan vergeleken worden met  een herstelbemiddeling 

of een HERGO, dat een vrijwillig aanbod is en derhalve ook niet wordt vermeld in het 

strafregister. Het lijkt logischer dat deze vermelding in de toekomst wordt afgeschaft.
310

 

4.2.2.3 Ambulante Maatregelen 

1. De berisping 

De jeugdrechtbank kan een jeugdige delinquent berispen als de jeugdrechter de feiten 

bewezen acht, en indien er geen problemen meer bestaan rond het gedrag en de sociale 

context van de minderjarige.
311

 Een berisping houdt een vermaning in met betrekking tot het 

verleden, en een aanmaning om in de toekomst anders te handelen. Dit kan zowel over het 

gedrag van de minderjarige gaan als over de gebrekkige opvoeding door ouders gaan.
312

 Een 

jeugdrechter kan het dossier afsluiten met een berisping. De berisping wordt vaak 

uitgesproken als een bekroning van een intensieve begeleiding van de jeugdrechter. Vaak 

heeft de minderjarige voorafgaand aan de berisping reeds een hele resem aan maatregelen 

opgelegd gekregen.
313

  

Het doel van de berisping is de verantwoordelijkheidszin van de jongere en van de ouders aan 

te scherpen. De effectiviteit van de berisping is  afhankelijk van de pedagogische kwaliteiten 

van de betrokken jeugdrechter en van de vatbaarheid voor gezag van de minderjarige. 

Op de berisping staat geen minimumleeftijdsgrens. Het GwH aanvaardt ook dat deze 

maatregel aan minderjarigen jonger dan 12 jaar wordt opgelegd.
314

 Vaak wordt deze 

maatregel opgelegd aan meerderjarigen waarvan het misdrijf, dat ze pleegden toen ze 

minderjarig waren, laattijdig wordt ontdekt. De jeugdrechter heeft dan enkel de keuze tussen 

de berisping en de uithandengeving.
315
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2. Ondertoezichtstelling 

De jeugdrechter kan de minderjarige ook onder toezicht van de sociale dienst bij de 

jeugdrechtbank plaatsen.
316

 Indien de jeugdrechter ervoor opteert om geen bijkomende 

maatregelen op te leggen, betekent dit dat de sociale dienst van de jeugdrechtbank verder 

informatie verzamelt over de opvoeding van de minderjarige en desnoods nieuwe maatregelen 

aanbeveelt.
 317

  

Het toezicht van de sociale dienst is een maatregel van hulp onder dwang in het milieu van de 

minderjarige. Men kan de minderjarige in zijn gezin laten en toch een aangepaste begeleiding 

opleggen.
318

 

Ook hier besliste het GwH dat er geen minimumleeftijdsgrens diende verbonden te zijn met 

deze maatregel, en dat deze dus ook aan minderjarigen jonger dan 12 jaar kunnen worden 

opgelegd.
319

 Indien de minderjarige ouder is dan 12 jaar kan de jeugdrechter beslissen om dit 

toezicht van de sociale dienst te verbinden aan bepaalde voorwaarden
320

 :  

 geregeld een school voor gewoon of buitengewoon onderwijs bezoeken 

 een prestatie van opvoedkundige aard en van algemeen nut leveren van ten hoogste 

150 uur, onder toezicht van een door de gemeenschappen aangewezen dienst. De 

prestatie moet in verhouding tot hun leeftijd en hun vaardigheden staan.  

 Betaalde arbeid verrichten van hoogstens 150 uur met als doel de benadeelde te 

vergoeden, enkel indien de betrokkene tenminste zestien jaar oud is.  

 de pedagogische of medische richtlijnen van een centrum voor opvoedkundige 

voorlichting of geestelijke gezondheidszorg in acht nemen; 

 deelnemen aan een of meer opleidingsmodules of modules ter bewustwording van de 

gevolgen van de gestelde handelingen, alsook van de invloed daarvan op de eventuele 

slachtoffers 

 deelnemen aan een of meer begeleide sportieve, sociale of culturele activiteiten 

 niet omgaan met bepaalde personen of niet komen op bepaalde plaatsen die een band 

hebben met het als misdrijf omschreven feit dat werd begaan; 

 het naleven van een huisarrest  
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 andere voorwaarden of specifieke verbodsmaatregelen die de rechtbank bepaalt, in 

acht nemen 

Deze voorwaarden moeten niet steeds gekoppeld worden aan een maatregel van toezicht van 

de SDJ. Het behoud in het gezinsmilieu is immers een autonome maatregel, waarbij controle 

van de SDJ kan, maar niet noodzakelijk is.  Dergelijke voorwaarden kunnen dus ook opgelegd 

worden als autonome maatregelen.
321

 De minderjarige moet deze voorwaarden dan naleven 

zonder toezicht van de SDJ.
322

  

Alle genoemde ambulante maatregelen kunnen gecumuleerd worden met één of meerdere van 

de voorwaarden die hierboven worden genoemd. Ze kunnen echter niet gecumuleerd worden 

met een plaatsingsmaatregel, dit omdat de voorwaarden gekoppeld zijn aan het behoud van de 

jongere in zijn leefomgeving.  

De controle op de uitvoering van het omgangs- en het plaatsverbod en het huisarrest kan enkel 

worden toevertrouwd aan de lokale politiedienst.
 323 

3. Intensieve educatieve begeleiding 

Dit is een voorbeeld van een maatregel van opvoeding waarbij de minderjarige thuis wordt 

begeleid zonder een intensieve controle van de sociale dienst. 
324

 De jongere wordt, in een 

geïndividualiseerde omkadering, onder een intensieve educatieve begeleiding van een 

referentieopvoeder geplaatst.
325

 De bedoeling is dat deze opvoeder de minderjarige van nabij 

opvolgt en een programma uitwerkt dat op maat van de minderjarige is gesneden. Dit heeft 

meer impact op de minderjarige en zijn gezin dan de ondertoezichtstelling.
326

 Deze maatregel 

kan ook aan minderjarigen onder de leeftijd van 12 jaar worden opgelegd.
327
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4. De gemeenschapsdienst 

De jeugdrechtbank kan een jongere opleggen een prestatie van opvoedkundige aard en van 

algemeen nut te leveren, van ten hoogste 150 uur. Deze prestatie moet in verhouding met zijn 

leeftijd staan en moet binnen de vaardigheden van de minderjarige liggen. 
328

 

De prestatie moet van algemeen nut zijn, dit wil zeggen dat ze de schade moet vergoeden die 

door het gepleegde feit aan de maatschappij is veroorzaakt. Daarnaast moet ze ook educatief 

zijn en dus zin hebben ten aanzien van de persoonlijke situatie van de betrokken 

minderjarige.
329

  

De jongere kan zich ook verbinden tot het uitvoeren van een prestatie als voorwaarde om de 

uitvoering van een plaatsingsmaatregel uit te stellen voor een termijn van 6 maanden, te 

rekenen van de datum van het vonnis. In de praktijk wordt deze maatregel zowel door de 

minderjarige als door de jeugdrechter zeer positief ervaren.
330

 

In tegenstelling met de werkstraf in het volwassenenstrafrecht, is toestemming van de 

minderjarige voor het opleggen van gemeenschapsdienst  niet vereist. 

5. Knelpunten 

Het grootste probleem bij ambulante maatregelen is de onduidelijkheid in welk geval de 

jeugdrechtbank kiest voor een autonome maatregel en in welk geval voor het formuleren van 

voorwaarden bij het behoud in het gezinsmilieu. Nochtans had de Raad van State duidelijk 

geadviseerd om de redenen te preciseren waarom sommige punten ingedeeld worden bij de 

autonome maatregelen en andere bij de aanvullende voorwaarden.
331

 

Wanneer we er de jeugdwet op naslaan, valt op te merken dat alle ambulante maatregelen 

behoorlijk summier en op een zeer gefragmenteerde wijze worden uitgewerkt. Dit schept 

weinig duidelijkheid en laat veel ruimte over voor interpretatie.
332

  

Ambulante maatregelen zoals de ondertoezichtstelling in het thuismilieu is vaak 

problematisch vanwege het tekort aan middelen en personen bij de diensten die 
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verantwoordelijk zijn voor de begeleiding bij de ambulante maatregelen. Vanwege de lange 

wachttijden voor de ambulante maatregelen en de noodzaak van een snelle reactie op 

jeugddelinquentie, wordt er sneller geopteerd voor een plaatsing.
333

  Hiermee komt de 

hiërarchie van de maatregelen, zoals voorzien door de jeugdwetten van 2006, en de 

subsidiariteit van de opsluiting in het gedrang.  

4.2.2.4 Plaatsingsmaatregelen  

In de nieuwe jeugdwet worden er verschillende soorten van plaatsing voorzien.
334

 Deze 

plaatsingen op grond van een MOF-vordering zijn nooit mogelijk voor minderjarigen onder 

de leeftijd van 12 jaar.
335

  De voorwaarden die bij de ondertoezichtsstelling worden 

besproken, kunnen niet gecombineerd worden met een plaatsingsbeslissing, aangezien deze 

uitgaan van het behoud van de jongere in zijn leefomgeving.
336

 Zoals hierboven aangehaald 

kan de jongere de plaatsingsmaatregel uitstellen voor een termijn van 6 maanden na het 

vonnis, op voorwaarde dat hij zicht verbindt tot het uitvoeren van de gemeenschapsdienst.
337

 

Slechts in laatste instantie moet de jeugdrechter een plaatsing van een minderjarige 

overwegen.
338

 Het subsidiariteitsprincipe staat voorop, dit is onder meer te merken aan de vele 

alternatieven die geboden worden in de nieuwe jeugdwet om een plaatsing te vermijden. Om 

dit principe te versterken werd er een selectieve toegang tot de plaatsing ingebouwd.   

De SDJ houdt toezicht op de minderjarige gedurende de periode van de plaatsingsmaatregel 

en de tijd daarna, totdat de jeugdrechter het toezicht intrekt naar aanleiding van de procedure 

tot herziening. De SDJ brengt verslag uit over het gedrag van de minderjarige en de kansen op 

verbetering.
339

   

1. Toevertrouwen aan een betrouwbaar persoon of een geschikte inrichting 

De jeugdrechter kan de minderjarige die een misdrijf gepleegd heeft toevertrouwen aan een 

betrouwbaar persoon (een pleeggezin) of plaatsen in een geschikte inrichting met het oog op 

huisvesting, behandeling, opvoeding, onderricht of beroepsopleiding. De gemeenschappen 
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dienen de verdere voorwaarden te bepalen die gelden voor de personen of voorzieningen 

waarbij een dergelijke residentiële plaatsing mogelijk is.
340

  

1.1 Toevertrouwen aan een betrouwbaar persoon 

In Vlaanderen is het noodzakelijk dat de aangezochte persoon vooraf zijn toestemming geeft.  

De aangezochte persoon kan zowel een familielid zijn, als een persoon die zich heeft 

aangeboden bij de sociale dienst  als pleegouder.  De enige voorwaarde die gesteld wordt is 

dat de filosofische of religieuze overtuiging van de pleegouders nauw aansluit bij deze van de 

ouders, zodat de continuïteit van de opvoeding behouden blijft.
341

  

Deze maatregel is tijdelijk, het geldt slechts voor één jaar. Ze kan wel worden verlengd na een 

procedure op tegenspraak voor de jeugdrechtbank.
342

  Het is de bedoeling dat de sociale dienst 

en de dienst voor de pleeggezinnen ernaar streven om het contact tussen het kind en zijn 

biologische ouders te herstellen, zodat een terugkeer naar het oorspronkelijk gezin mogelijk 

wordt. 

1.2 De geschikte inrichting 

De plaatsing is mogelijk in een privé-instelling en een instelling die door de openbare 

overheid is opgericht, de enige voorwaarde die gesteld wordt is dat het om een erkende 

instelling gaat. De jeugdrechter moet de voorkeur geven aan de instelling die het dichtst bij de 

woon- of verblijfplaats van de ouders ligt, en die ook de filosofische of religieuze opvatting 

van de ouders eerbiedigt.  

Deze maatregel is geldig voor een periode van één jaar, die bij vonnis kan verlengd worden 

met een nieuwe termijn van één jaar.
343

 De jeugdrechter kan dus niet bevelen dat de jongere 

als “straf” in een instelling moet verblijven gedurende een bepaalde periode, zoals dit voor de 

volwassenen wel het geval is. De plaatsing is ook niet puur leedtoevoegend maar gericht op 

opvoeding en bescherming van de minderjarige.   

In tegenstelling tot wat velen denken, houdt een plaatsing in een instelling niet in dat de 

minderjarige dag en nacht daar moet verblijven. De jeugdrechter kan de minderjarige ook 
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laten verblijven op een ander adres onder toezicht van de begeleiders van de instelling. Ook 

kan de minderjarige worden geplaatst in een dagcentrum.
344

  

2. Plaatsing in een openbare gemeenschapsinstelling 

Door de jeugdwet van 2006 zijn de plaatsingsmaatregelen in de openbare 

gemeenschapsinstellingen
345

 voor jeugdbescherming ingrijpend gewijzigd. De jeugdrechter 

dient een maximumduur vast te stellen, zij het dat deze termijn bij vonnis kan worden 

verlengd om ‘uitzonderlijke redenen’, die verband houden met ‘aanhoudend wangedrag’ of 

gevaarlijk gedrag van de minderjarige.
346

 De plaatsingsmaatregel moet steeds opnieuw 

onderzocht worden voor er 6 maanden verstreken zijn.
347

 Het is opmerkelijk dat de Jeugdwet 

geen vaste maximumduur voor dergelijke maatregelen bevat. 

De jeugdwet voorziet in een aantal criteria om te bepalen of een minderjarige al dan niet in 

een open of gesloten opvoedingsafdeling moet terechtkomen. Hiermee tracht de wetgever het 

moeilijke evenwicht te bereiken tussen enerzijds de educatieve maatregelen van het 

beschermingsmodel en de responsabilisering van de jongere uit het sanctiemodel anderzijds. 

De jongere moet in deze opvoedingsafdelingen bewust worden van zijn daden, de leefregels 

van de maatschappij aanleren en weten welke verantwoordelijkheid hij moet nemen. 
348

 Het 

misdrijfcriterium is het voornaamste selectiecriterium om te bepalen of een jongere kan 

gesplaatst worden. Deze herintroductie van strafrechtelijke criteria ten aanzien van een 

beschermingsmaatregel is een eigenaardige zaak binnen de beschermingsgedachte van de wet 

van 2006. We kunnen stellen dat deze wet niet meer als jeugdbeschermingsrecht kan 

beschouwd worden maar als een hybride model met delen van het sanctie-,beschermings- en 

herstelmodel. 

Bij het opleggen van een plaatsingsmaatregel in een gemeenschapsinstelling is het 

noodzakelijk dat de jeugdrechter specificeert of hij een plaatsing in een gesloten, dan wel een 

open, opvoedingsafdeling voor ogen heeft. Hij moet in zijn vonnis ook vermelden in welke 

Gemeenschapsinstelling de minderjarige zal terecht komen.   
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2.1 Plaatsing in een open afdeling . 

De plaatsing in een open afdeling is al mogelijk vanaf de jongere de leeftijd van twaalf jaar 

heeft bereikt op het moment van de oplegging van de maatregel. De jeugdwet voorziet in een 

aantal limitatief opgesomde voorwaarden die een plaatsing in een open opvoedingsafdeling 

van een gemeenschapsinstelling mogelijk maken
349

 :  het als misdrijf omschreven feit moet, 

indien het gepleegd zou zijn door een meerderjarige, een correctionele hoofdgevangenisstraf 

van 3 jaar of een zwaardere straf tot gevolg kunnen hebben of een als slagen en verwondingen 

omschreven feit zijn. De plaatsing in een open afdeling kan ook opgelegd worden aan een 

minderjarige die reeds het voorwerp was van een plaatsingsmaatregel en die een nieuw 

misdrijf heeft gepleegd, of aan de minderjarige waarvan de maatregel conform art. 60 

jeugdwet werd herzien omwille van de niet-naleving van een eerder opgelegde maatregel of 

waarvan de plaatsingmaatregel in een gesloten afdeling herzien werd.  

2.2 Plaatsing in een gesloten afdeling. 

“Een opvoedingsafdeling wordt geacht gesloten te zijn wanneer zij haar opdracht van 

opvoeding en observatie onder toezicht vervult op een wijze die voldoende waarborgen biedt 

opdat de betrokken jongere de instelling niet zou kunnen verlaten.” 
350

 

De criteria die bepalen of een afdeling al dan niet gesloten is, zijn : aantal ontvluchtingen, 

gestructureerd karakter van het opvoedingsregime, personeelsbezetting per leefgroep… 
351

 

De plaatsing in een gesloten opvoedingsafdeling van een gemeenschapsinstelling kan pas 

bevolen worden wanneer de jongere minstens veertien jaar oud is en behoort tot een van de 

volgende categorieën
352

: een MOF gepleegd hebben dat, indien gepleegd door een 

meerderjarige, strafbaar is met hoofdgevangenisstraf van 5 jaar of meer of een minderjarige 

die een als aanranding van de eerbaarheid met geweld, criminele organisatie of bedreigingen 

van personen omschreven feit zou gepleegd hebben. Daarnaast kunnen ook minderjarigen die 

eerder onderworpen werden aan een plaatsingsmaatregel en een nieuw misdrijf plegen dat 

omschreven wordt als slagen en verwonding dat, indien gepleegd door een meerderjarige, 

strafbaar is met een hoofgevangenisstraf van 3 jaar of meer, geplaatst worden in een gesloten 

opvoedingsafdeling. Indien ze met voorbedachten rade een als slagen en verwondingen 
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omschreven feit hebben gepleegd dat een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van 

arbeid, hetzij een volledig verlies van een orgaan of een zware verminking tot gevolg heeft of, 

in vereniging of in bende en met behulp van gewelddaden, feitelijkheden of bedreigingen, 

vernielingen hebben aangericht aan bouwwerken of stoommachines, of met wapens of met 

geweld weerspannigheid hebben gepleegd, kan de jeugdrechter ook een plaatsing in een 

gesloten afdeling bevelen. Dit kan ook  indien de minderjarige het voorwerp is van een 

herziening van de maatregel conform artikel 60 van de Jeugdbeschermingswet om reden dat 

een eerder opgelegde maatregel niet werd nageleefd door de betrokkenen. 

Een uitzondering op de leeftijdsgrens is dat een plaatsing in een gesloten opvoedingsafdeling 

ook mogelijk is ten aanzien van een persoon vanaf 12 jaar indien deze een ernstige aanslag 

heeft gepleegd op het leven of op de gezondheid van een persoon en van wie het gedrag 

uitzonderlijk gevaarlijk is.
353

  

De plaatsing in een gesloten opvoedingsafdeling kan enkel als er plaats beschikbaar is in de 

instelling.
354

 Om te garanderen dat jongeren die een misdaad begaan hebben wel geplaatst 

kunnen worden,  worden er bufferplaatsen voorzien in gesloten instellingen.
355

   

3. Toekomstige plaatsingsmaatregelen  

Naast deze twee plaatsingsmaatregelen bevat de jeugdwet nog enkele andere 

plaatsingsmaatregelen die nog niet in werking zijn getreden. Zo is er de plaatsing in een 

ziekenhuisdienst
356

, plaatsing in een dienst deskundig op het gebied van alcohol- en 

drugsverslaving
357

 of de plaatsing in een jeugdpsychiatrische dienst.
358

   

4. Knelpunten  

Een eerste knelpunt is het feit dat in de nieuwe jeugdwet slechts sommige voorwaarden van 

ambulante maatregelen gecombineerd kunnen worden met plaatsingsmaatregelen, terwijl 

sommige combinaties wel zinvol kunnen zijn. Bijvoorbeeld een plaatsverbod gecombineerd 

met een plaatsing in een voorziening.
359
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Daarnaast worden er in het huidige jeugdrecht enkel de termen open en gesloten aangewend, 

zonder verdere duiding van de betekenis daarvan. Wat de begrippen open en gesloten 

inhouden en wat de verschillende uitvoeringsmodaliteiten zijn van de verschillende 

afdelingen is dus niet geregeld. Wat een gesloten afdeling juist inhoudt kunnen we afleiden uit 

de parlementaire voorbereiding van de wet
360

, daarnaast is het ook in heel beperkte mate 

uitgewerkt in een Ministeriële Omzendbrief.
361

  

De gesloten plaatsing dient een ultimum remedium te zijn. In de praktijk is dit echter vaak 

anders. Men beslist om tot plaatsing over te gaan omdat beter geachte interventies niet of pas 

na heel lange wachttijd voorhanden zijn. Soms willen de jeugdmagistraten wel een gesloten 

plaatsing opleggen maar kan dit niet uitgevoerd worden en wordt er daarom naar alternatieven 

gegrepen.  Uit onderzoek blijk dat deze oneigenlijke plaatsingen, zeventig procent van het 

gehele aantal plaatsingen in een gemeenschapsinstelling uitmaakt.
362

   

Het subsidiariteitsbeginsel van de gesloten plaatsing wordt ook vaak geschonden door 

herkwalificatie van het als misdrijf omschreven feit. Zo worden misdrijven creatief 

gekwalificeerd, zodat toch voldaan zou zijn aan de plaatsingsvoorwaarden.  Ook de plaatsing 

uit andere motieven dan de bedoeling van de wetgever of plaatsing van bepaalde categorieën 

van jongeren, waarvoor er geen geschikte opvangplaats bestaat, brengen het 

subsidiariteitsprincipe in het gedrang. Dit zijn de zogenaamde spin-offeffecten. Daarnaast 

kunnen we ook de autonomisering van de plaatsing in een Centrum voor voorlopige plaatsing
 
 

opmerken. Deze plaatsingmaatregel wordt verzelfstandigd en wordt niet gezien als een 

uiterste voorlopige maatregel in geval van plaatsgebrek.  

Een andere kritiek, en dit is er een die eigenlijk geldt voor het gehele jeugdrecht, is de 

uitbreiding van de plaatsingsmogelijkheden, zonder verantwoording door een parallel 

stijgende jeugddelinquentie. Deze uitbreiding is, zoals veel maatregelen in het jeugdrecht, niet 

wetenschappelijk onderbouwd.
363
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De rechtspositie van een geplaatste minderjarige is ook een knelpunt voor velen. Deze wordt 

grotendeels bepaald door het Decreet Rechtspositie Minderjarigen, maar is deels ook  

afhankelijk van een intern, en hierdoor makkelijk wijzigbaar document. Het kan zijn dat dit 

intern reglement nu wel lijkt mee te vallen, maar indien er een andere minister bevoegd wordt 

met een andere persoonlijke en partijpolitieke visie kan de inhoud heel snel omslaan. 

Bovendien bestaat er geen wettelijke uitwerking die de gemeenschapsinstelling zou toelaten 

bepaalde politionele bevoegdheden (zoals identiteitscontroles, kamercontroles, fouillering…)  

uit te oefenen. Desalniettemin zijn deze politionele bevoegdheden vaak noodzakelijk in de 

dagelijkse werking van een gemeenschapsinstelling. De instellingen hebben echter wel eigen 

richtlijnen hieromtrent opgesteld. Deze bestaande “schemerzone” dient verduidelijking en de 

bevoegdheid van de gemeenschapsinstellingen moeten duidelijker afgelijnd worden.
364

 Het is 

noodzakelijk dat er, in navolging van het volwassenenstrafrecht, in een externe en interne 

rechtspositie voor geplaatste minderjarigen wordt voorzien.  

Als laatste kritiek kunnen we het feit vermelden dat minderjarigen die geplaatst worden met 

het oog op hulpverlening en jongeren die geplaatst worden vanwege een MOF in dezelfde 

instellingen terecht komen. Het is aangewezen dat er in de toekomst een duidelijk onderscheid 

wordt gecreëerd tussen de (afdelingen van) instellingen voor minderjarigen met een VOS en 

minderjarigen die een MOF hebben gepleegd. De reacties hebben immers een andere 

finaliteit.  

4.2.3 De uithandengeving 

De uithandengeving is ontstaan doordat de strafrechtelijke meerderjarigheid werd verhoogd 

van zestien naar achttien jaar met  de wet van 1965.
365

 De uithandengeving moest als 

tegengewicht voor deze verhoging dienen. De wetgever wou rekening houden met het feit dat 

sommige minderjarigen toch vroegtijdig rijp kunnen zijn, jeugdbeschermingsmaatregelen 

voor deze minderjarigen zijn dan ontoereikend.
366

 Het is als het ware een soort 

veiligheidsklep die toelaat het gewone strafrecht toe te passen op minderjarigen.
367

 Deze 

uithandengeving werd eerder vanwege pragmatische overwegingen, de verhoging van de 

strafrechtelijke meerderjarigheid kende voor- en tegenstanders, dan vanuit praktische 
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noodzaak voorzien.
368

 Het debat rond deze maatregel heeft voornamelijk een symbolisch 

karakter, waar de vraag of jeugddelinquenten gestraft of beschermd moeten worden centraal 

staat.
369

 

De uithandengeving is een beslissing van de jeugdrechtbank waarbij een verdachte die de 

volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt ten tijde van het misdrijf ongeschikt wordt 

verklaard voor maatregelen van de jeugdbescherming.
370

 Deze minderjarige verdachte wordt 

dan bij vonnis toevertrouwd aan het OM, die dan een strafvervolging kan uitoefenen zoals 

voor een meerderjarige verdachte.
371

 Het is niet ondenkbaar dat de jongere die uit handen 

werd gegeven niet wordt veroordeeld voor de feiten waarvoor hij voor de jeugdrechter moest 

verschijnen. Deze jongeren waarvoor de jeugdbescherming niet werkt worden bij de 

wetswijzigingen van 2006 beschreven als jonge delinquenten die vaak recidiveren of 

betrokken zijn bij zware criminele feiten
372

, het zijn als het ware de harde kern-jongeren die 

immuun lijken voor begeleiding. Het gaat om jongeren die de ene na de andere overval plegen 

en zich veilig wanen in het jeugdbescherming.
373

 

De jeugdrechter moet uit het dossier of uit het onderzoek ter terechtzitting kunnen afleiden dat 

beschermingsmaatregelen niet meer geschikt zijn, vooraleer hij een uithandengeving kan 

opleggen. De persoonlijkheid van de minderjarige moet de doorslaggevende factor zijn bij het 

bepalen of beschermingsmaatregelen nog geschikt zijn.
374

 Hij mag hierbij geen rekening 

houden met de ernst van de feiten, wel kan hij rekening houden met de wijze waarop het 

misdrijf is gepleegd.
 375

  

De uithandengeving moet worden gezien als een eindbeslissing van de jeugdrechter, die een 

voorafgaand onderzoek veronderstelt naar de leefomstandigheden van de minderjarige.
376

 

Ook een medisch-psychologisch onderzoek over de persoonlijkheid van de minderjarige, 
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uitgevoerd door een psychiater-deskundige, is noodzakelijk vooraleer men uit handen kan 

geven.
377

  

Deze uithandengeving moet niet worden opgelegd na behandeling van de zaak ten gronde 

vandaar dat zij niet besproken wordt in de voorgaande titel. De jeugdrechter kan bij vonnis de 

uithandengeving bevelen als hij een maatregel van opvoeding niet geschikt acht, ook al is het 

onderzoek naar de feiten nog niet afgerond.
378

 Het is slechts een 'met reden omklede' 

beslissing waarbij de jeugdrechter oordeelt over de bevoegdheid om de minderjarige te 

berechten. Het debat over de grond van de zaak vindt pas op een later tijdstip plaats, ofwel 

voor de strafrechter in het Hof van Assisen ofwel voor de bijzondere kamer in de 

jeugdrechtbank.
379

  

Sinds de hervorming van 2006 worden er ook strafrechtscriteria gebruikt om uit te maken of 

een minderjarige die nog nooit eerder veroordeeld is, uit handen kan worden gegeven. Dit kan 

enkel indien hij een bepaald misdrijf
380

 gepleegd heeft of  indien hij gepoogd heeft om een 

bepaald feit
381

 te plegen.  

Indien de jeugdrechter al een maatregel ten gronde heeft opgelegd, dan dient de jeugdrechter 

geen rekening te houden met de ernst van de misdrijven.
382

  

Het is belangrijk dat we benadrukken dat de jeugdrechter zowel in deze, als in de versnelde 

procedure, kan overgaan tot een beslissing van uithandengeving. Hij kan dus nog steeds 

kiezen om een jeugdbeschermingsmaatregel op leggen.
383

  

4.2.3.1 De versnelde procedure  

Naast de gewone procedure waarbij een maatschappelijk onderzoek en een medisch-

psychologisch onderzoek noodzakelijk is, kan de jeugdrechter in de versnelde procedure ook 

uit handen geven zonder over deze verslagen te beschikken. Dit kan wanneer de minderjarige 

zich aan deze onderzoeken onttrekt of wanneer de minderjarige weigert er aan mee te werken. 

Ook indien de minderjarige reeds veroordeeld is voor bepaalde feiten
384

 die hij heeft gepleegd 

nadat hij de leeftijd van 16 jaar had bereikt, en die minderjarige opnieuw wordt vervolgd, 

                                                 
377

 J. PUT, Handboek Jeugdbeschermingsrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 324 
378

 Art. 57bis, §1 Jeugdwet 
379

 B. DE SMET, ”Uithandengeving” Comm. Straf. 2007, Afl. 56, 142 
380

 Art. 373; 375; 393 tot 397; 400 en 401; 417ter-quater; 471 tot 475 Sw. 
381

 Art.393 tot 397 Sw 
382

 Art. 57Bis Jeugdwet; B. DE SMET, ”Uithandengeving” Comm. straf. 2014, Afl. 78, 107 
383

 B. DE SMET, Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 2010,334 
384

 Art. 323;373-378;392-394;401;468-476 Sw 



 

84 

 

omdat hij weer een van deze misdrijven heeft begaan. Indien een meerderjarige wordt 

vervolgd voor een als misdaad omschreven feit, gepleegd nadat hij de leeftijd van zestien jaar 

heeft bereikt, maar voor de meerderjarigheid, waarop een straf staat die hoger ligt dan 20 jaar 

opsluiting, kan hij ook versneld uithanden gegeven worden.
385

  

4.2.3.2  Gevolgen van de uithandengeving 

Indien de minderjarige wordt uit handen gegeven is het gewone strafrecht van toepassing op 

hem. De levenslange opsluiting of levenslange hechtenis kan echter niet worden uitgesproken 

ten aanzien van minderjarigen.
386

 Ook voor latere feiten is de minderjarige onderworpen aan 

de rechtsmacht van de gewone rechter.  

Indien de minderjarige verdacht wordt een wanbedrijf of een correctionaliseerbare misdaad te 

hebben gepleegd, wordt hij berecht voor een bijzondere kamer binnen de jeugdrechtbank. In 

het geval van een niet-correctionaliseerbare misdaad moet hij voor het Hof van Assisen 

verschijnen. 

Indien de minderjarige reeds was toevertrouwd aan een gesloten opvoedingsafdeling van een 

gemeenschapsinstelling kan hij, na de dagvaarding tot uithandengeving, overgebracht worden 

naar een opvoedingsafdeling van een gesloten federaal centrum. Dit na een bijzondere 

motivering van de jeugdrechter. De minderjarige die het voorwerp is van een 

aanhoudingsbevel als gevolg van een uithandengeving, zal worden geplaatst in een gesloten 

federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. 

Bij veroordeling tot een gevangenisstraf zal hij deze ook in dit centrum uitzitten. Wanneer er 

geen plaats meer is in deze centra en de persoon is meerderjarig, kan hij een strafinrichting 

voor volwassenen geplaatst worden.
 387

   

4.2.3.3 Knelpunten  

Een eerste knelpunt is dat de stelling waarop de verdere uitwerking van de uithandengeving in 

de jeugdwetten van 2006 gebaseerd is, namelijk de ineffectiviteit van het 

jeugdbeschermingsrecht voor een bepaalde groep jongeren, niet wetenschappelijk 
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onderbouwd is.  Er zijn in België immers nog geen onderzoeken gedaan naar de effectiviteit 

van de opgelegde maatregelen van de jeugdrechter.
388

  

De uithandengeving heeft een grote invloed op de latere criminele carrière van de 

minderjarige. Uit onderzoek van NUYTIENS blijkt dat minstens de helft van de jongeren 

minstens één nieuw correctionele veroordeling oplopen in een korte periode na hun 

uithandengeving. De uit handen gegeven jongeren recidiveren meer, sneller, en aan een 

hogere frequentie dan minderjarigen die niet uit handen werden gegeven.
389

   

Doordat het OM ook kan beslissen de jongere niet te vervolgen, kan het zijn dat jongeren die 

voorheen geen enkele strafrechtelijke veroordeling hebben gehad, toch voor de gewone 

strafrechter moeten verschijnen nadat ze een nieuw feit hebben gepleegd. Zo wordt de 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de minderjarige op oneigenlijke wijze uitgebouwd. 

Het valt op te merken dat de uithandengeving in strijd is met het IVRK. Art. 40 van het IVRK 

bepaalt dat voor alle minderjarigen, zonder uitzondering, in een volledig categoriaal 

strafrechtelijk systeem moet worden voorzien. De uithandengeving is hiermee in strijd.
390

  

Net als bij een plaatsingsmaatregel, is de beslissing tot uithandengeving ook onderhevig aan 

de beschikbare plaatsen in het hulpverleningsaanbod. Ten gevolge van dit plaatsgebrek 

hebben de jeugdrechters het gevoel dat de middelen van de jeugdrechtbank sneller uitgeput 

zijn. Hierdoor komt men sneller tot de conclusie dat de beschikbare beschermingsmaatregelen 

niet effectief zijn.
391

 Onkelinx wou het aantal uithandengevingen verminderen door 

voorwaarden in te bouwen omtrent de delicten en eerder genomen maatregelen. Het zou 

echter beter geweest zijn om meer middelen te voorzien binnen het jeugdrecht zodat de 

minderjarigen niet het slachtoffer worden van oneigenlijke uithandengevingen.
392

 

 Jongeren worden hierdoor niet naar het strafrecht verwezen omdat dit meer geschikt is, maar 

omdat het jeugdbeschermingsrecht tekortschiet.
393

  Indien men de keuze had gemaakt voor 

een jeugdsanctierecht, waarin de gespecialiseerde jeugdrechter zelf alle nodige en wenselijk 
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instrumenten in handen geeft om jeugddelinquentie een afdoend antwoord te kunnen bieden, 

zou deze opening naar het strafrecht overbodig geweest zijn.
394

  

In de praktijk heerst het gevoel dat wanneer men minderjarigen uit handen geeft men de 

minderjarigen opgeeft. Mochten er meer plaats zijn in de voorzieningen zou men toch blijven 

proberen om de minderjarige met beschermingsmaatregelen te verbeteren, voor zo lang ze 

kunnen. 

4.3 Conclusie 

De uitbreiding van het maatregelenpakket die werd verwezenlijkt door de hervorming van 

2006 was een goede zaak, het was immers noodzakelijk dat er meer in reacties op maat kon 

worden voorzien. Desalniettemin merken we dat door de versnelde totstandkoming van de 

wetten van 2006, als gevolg van de zaak Joe van Holsbeeck, bepaalde bepalingen niet goed 

werden uitgedacht. Door de moral panic die heerste in de nasleep van deze tragische 

gebeurtenis ontstond er een jeugdbeleid die gebaseerd was op enkele foutieve en 

ongenuanceerde uitgangspunten. Dit beleid was dus niet wetenschappelijk onderbouwd.  

Uit de bespreking van het maatregelenpakket mogen we concluderen dat alle kritieken op het 

maatregelenpakket en de actoren van de gerechtelijke jeugdbescherming terug te brengen zijn 

tot 3 algemene kritieken.  

De eerste kritiek is dat er te weinig rechtswaarborgen voor de minderjarigen zijn. Hoewel ze 

vaak wel deels worden voorzien in de jeugdwet, zijn er teveel bepalingen die deze 

rechtswaarborgen ondermijnen. Dit wordt gerechtvaardigd omdat men in het 

jeugdbeschermingsrecht vanuit een volledige andere visie dan in het volwassenenstrafrecht 

vertrekt, namelijk het belang van het kind. 

De tweede kritiek is dat de maatregelen in theorie wel goed zijn, maar dat ze in de praktijk 

vaak gewoon niet toe te passen zijn vanwege de hoge werklast voor de diensten en het gebrek 

aan middelen van deze diensten 

De laatste en meteen ook de grootste kritiek komt er op de zeer summiere wettelijke 

uitwerking van de maatregelen. Dit zorgt voor heel wat onduidelijkheid. Dit kan te wijten zijn 

aan de snelle manier waarop deze wet werd goedgekeurd. Deze wettelijke gebreken blijken 

ook uit het grote aantal bepalingen dat 10 jaar na invoering nog steeds niet in werking zijn 
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getreden. Daarnaast is ook het gebrek aan een éénduidige visie vaak oorzaak van verwarring. 

Zo werd de vermindering van het aantal plaatsingen en uithandengevingen door de wetgever 

vooropgesteld, tegelijkertijd worden er met de wet extra mogelijkheden voor plaatsing 

ingevoerd en wordt de procedure voor de uithandengeving versoepeld.  

.  
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5 Een jeugdsanctierecht voor Vlaanderen  

Uit de beschrijving van de geschiedenis van het jeugdrecht in Vlaanderen kunnen we 

vaststellen dat de vraag naar een jeugdsanctierecht reeds geruime tijd weerklinkt in het debat 

omtrent de hervorming van het jeugdrecht. In het debat dat nu reeds sinds het einde van de 

jaren ’70 wordt gevoerd staat het idee van een volwaardig jeugdrecht voor alle minderjarigen 

centraal.   

 Desondanks werd er met de hervorming van 2006 geopteerd door de wetgever om het 

beschermingsmodel te behouden. Men was er zich echter ten volle van bewust dat dit voor 

bepaald groepen jongeren niet werkte. Daarom voorzag men in een hybride model waarbij het 

beschermingsmodel de basis is. Deze basis wordt aangevuld met elementen uit het herstel- , 

sanctie- en zelfs strafrechtsmodel. Deze aanvullingen waren nodig om een afdoende antwoord 

te kunnen bieden op jeugddelinquentie.
 
De moed om met een dergelijk project van een 

volwaardig jeugdrecht te beginnen, ontbrak blijkbaar.
395

   

Uit de beschrijving van het huidige maatregelenpakket blijkt dat in de nabije toekomst een 

grondige hervorming van het jeugdrecht noodzakelijk is. In wat volgt worden er 

aanbevelingen geformuleerd in welke richting het jeugdrecht zou moeten evolueren om 

tegemoet te komen aan de kritieken op het huidige jeugdrecht. Eerst wordt de zesde 

staatshervorming besproken die het mogelijk maakt om op het niveau van de Vlaamse 

gemeenschap te kiezen voor een jeugdsanctierecht.  

5.1 De zesde staatshervorming 

5.1.1 Inhoud 

Het federale regeerakkoord van oktober 2011 stelt een verdere communautarisering van het 

jeugdsanctierecht voor.
396

 Hierbij worden de gemeenschappen autonoom bevoegd voor het 

materiële jeugdrecht.
397

  Deze bevoegdheidsoverdracht werd geconcretiseerd in de bijzondere 

wet met betrekking tot de Zesde staatshervorming.
398

 Dit gebeurde door de federale 
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restbevoegdheid om de opgave te bepalen  van maatregelen die kunnen worden genomen in 

het geval van jeugddelinquentie, zoals beschreven in art. 5, §1, II,6°,d BWHI, op te heffen.  

Hierbij wordt de federale bevoegdheid om de aard van de maatregelen te bepalen die worden 

opgelegd aan minderjarigen die een als strafbaar omschreven feit hebben gepleegd 

overgedragen aan de gemeenschappen. Deze bevoegdheidsoverdracht zorgt er voor dat de 

gemeenschappen de inhoud en de aard van de maatregelen zelf kan bepalen. Ze kunnen een 

nieuwe hiërarchie tussen de maatregelen vastleggen en de criteria bepalen die door de 

jeugdrechter in acht moeten worden genomen bij de keuze van de te bevelen maatregel. De 

Vlaamse gemeenschap is nu ook bevoegd om de voorwaarden te bepalen waaronder 

maatregelen genomen kunnen worden, dit is van belang voor de keuze van de leeftijd vanaf 

wanneer maatregelen kunnen worden opgelegd, voor de inbreuken die het opleggen van een 

bepaalde maatregel rechtvaardigen, en ook voor de termijnen van bepaalde maatregelen. De 

gemeenschappen kunnen nu dus de sociale reactie op jeugddelinquentie bepalen. Naast de 

maatregelen inzake opleiding, responsabilisering en resocialisatie van minderjarigen die een 

als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, vallen nu ook de maatregelen ter bescherming 

van de openbare veiligheid tegen jeugdige delinquenten onder de bevoegdheid van de 

Gemeenschappen. 

Ingevolge art.10 BWHI zijn de gemeenschappen ook bevoegd voor de procedurele bepalingen 

die onlosmakelijk met de bepaling van de maatregelen verbonden zijn. Hierdoor kunnen ze 

niet op zichzelf bestaan zonder dat de maatregelen zouden moeten worden aangepast. 

Daarnaast kunnen de gemeenschappen nu ook deelnemen aan het strafrechtelijk beleid
399

, 

waaronder het jeugdsanctierecht ook moet worden begrepen. Deze participatie realiseert zich 

door de mogelijkheid om mee te werken aan de uitwerking van richtlijnen voor het 

opsporings- en vorderingsbeleid, door deelname aan de uitwerking van de Kadernota 

Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan of door deelname aan de vergaderingen 

van het College van Procureur-Generaals.   

De bevoegdheidsoverdracht blijft niet enkel beperkt tot de maatregelen zoals voorzien in de 

jeugdwet, ook de plaatsing op basis van de Everbergwet valt nu onder de bevoegdheid van de 

Gemeenschappen. De nieuw verkregen bevoegdheid heeft echter geen betrekking op de 
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administratieve sanctiesystemen.
400

 De bevoegdheid voor de gesloten federale centra in 

Everberg, Tongeren en Saint-Hubert wordt overgedragen aan de gemeenschappen.
401

  De 

gemeenschappen staan in voor het beheer van deze centra. Dit is een 

gemeenschapsuitzondering op de federale bevoegdheid. 

De andere uitzondering op de gemeenschapsbevoegdheid zoals opgenomen in art.5, §1, II,6° 

BWHI blijven behouden. De federale overheid blijft wel bevoegd voor de procedureregels 

(zoals de  organisatie, de territoriale bevoegdheid en de rechtspleging) voor de 

jeugdgerechten.
402

 Ook de burgerrechtelijke en strafrechtelijke regels blijven een federale 

bevoegdheid.
403

  

5.1.2 Gevolgen van de zesde staatshervorming voor Vlaanderen 

Naar aanleiding van de bevoegdheidsoverdracht werd er een  ‘ Groenboek’ van de Vlaamse 

overheid opgesteld. Dit is een reflectie- en consultatiedocument die de 

bevoegdheidsoverdrachten in het raam van de zesde staatshervorming analyseert en mogelijke 

opties voor het toekomstig beleid op die terreinen voorstelt. Ook de nieuwe bevoegdheid voor 

het materieel jeugdrecht werd hierin voorbereid. 
404

  

In dit Groenboek werden er drie opties voor het jeugdsanctierecht in Vlaanderen naar voor 

geschoven. Men kon ofwel de huidige federale jeugdwet volledig behouden, de huidige 

jeugdwet optimaliseren en de bepalingen die nog niet in werking zijn getreden in werking 

stellen. De derde optie was de wet aanpassen aan een nieuwe beleidsvisie op 

jeugddelinquentie.
405

 Hierbij werd gedacht aan een volwaardig jeugdsanctierecht voor 

minderjarigen, waarbij er afstand wordt gedaan van het beschermingsmodel. De belangrijkste 

doelstelling van deze nieuwe beleidsvisie zou zijn om een constructieve, proportionele en 

rechtswaarborgenconforme reactie op jeugddelinquentie te ontwikkelen.
406
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De hervorming van 2006 werd aan Vlaamse zijde kritisch geëvalueerd, het is dan ook niet 

geheel onlogisch dat er in het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 deels wordt gekozen voor 

optie drie.  

 “We maken werk van een nieuw jeugdsanctierecht in Vlaanderen. Hierbij ontwikkelen we 

continuïteit in een gedifferentieerd aanbod van duidelijke en constructieve reacties op 

delicten met aandacht voor herstel van de schade, een duidelijke maatschappelijke reactie en 

ondersteuning van de jongere in zijn ontwikkeling binnen een brede, integrale aanpak van 

jeugddelinquentie en zijn oorzaken. Bij het opleggen van maatregelen houden we rekening 

met de ernst van de feiten en de maturiteit van de minderjarige en respecteren we het 

proportionaliteitsbeginsel. We verbinden de reactie op delicten gepleegd door minderjarigen 

met de jeugdhulp in een duidelijk onderscheiden traject [....]De benedengrens van 12 jaar 

voor een maatregel uit het jeugd(sanctie)recht blijft behouden evenals de uithandengeving 

vanaf 16 jaar.”
407

 

Uit deze dubieuze formulering kunnen we afleiden dat er geopteerd wordt voor de 

ontwikkeling van een nieuw jeugdsanctierecht. Een volwaardig specifiek systeem voor alle 

minderjarige delictplegers wordt het echter niet, want de omstreden uithandengeving vanaf 

zestien jaar blijft behouden.
408

 De voorwaarden voor uithandengeving worden echter ook naar 

de gemeenschappen overgedragen. Op termijn moet er een jeugdsanctiedecreet worden 

uitgewerkt waarbij visie en bijkomende mogelijkheden om gediversifieerd te reageren op 

delicten wettelijk mogelijk moeten worden.
409

  

In de derde optie, zoals geformuleerd in het Groenboek, heeft men de krachtlijnen die de 

Vlaamse regering heeft uitgeschreven met betrekking tot het jeugdrecht, geactualiseerd. Men 

formuleert 3  krachtlijnen : 1) het belang van het geven van een duidelijke reactie, deze moet 

normbevestigend zijn met respect voor de rechtswaarborgen; 2) de reactie moet constructief 

zijn voor alle partijen; 3) er moet een gedifferentieerd aanbod komen, aangepast aan de ernst 

van de feiten, de persoonlijke situatie van de dader, de schade van het slachtoffer en de 

veiligheid van de samenleving.
410
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Doordat er nog steeds uitzonderingen op de bevoegdheid van de gemeenschappen blijven 

bestaan, zoals de organisatie van de jeugdrechtbanken, wordt de uitwerking van een coherent 

en evenwichtig beleid inzake de reactie op jeugddelinquentie bemoeilijkt. Nu zijn de 

bevoegdheden immers zo verdeeld dat Vlaanderen wel kan beslissen om op een sanctiemodel 

over te stappen, maar is de gemeenschap onbevoegd voor de oprichting van rechtswaarborgen 

die daar onlosmakelijk mee verbonden zijn. In de toekomst zal er hier een verregaande 

samenwerking voor nodig zijn. 
411

 

Hoe deze algemene opties uit het Vlaamse regeerakkoord zullen worden uitgewerkt in een 

toekomstig Vlaams jeugdsanctiedecreet valt af te wachten. Vlaanderen gaat in de nabije 

toekomst, oktober van dit jaar, thinktanks en werkgroepen op richten om de mogelijkheid naar 

een nieuw jeugdrechtssysteem te onderzoeken. Het staat reeds vast dat de jeugdrechters hier, 

voor het eerst, zullen worden bij betrokken.  

5.2 Basisbeginselen van een  jeugdsanctiemodel voor Vlaanderen 

Vooraleer we een mogelijk jeugdsanctiemodel voorleggen is het noodzakelijk te benadrukken 

dat dit pleidooi voor het sanctioneren van jongeren die een als misdrijf omschreven feit 

hebben gepleegd, geen pleidooi is waarbij eenzijdig wordt gefocust op de harde en kordate 

aanpak van jeugddelinquentie. Het moet worden opgevat als een vraag naar meer 

duidelijkheid en rechtswaarborgen voor de jongere naar aanleiding van de reactie op een 

misdrijf. Het is geen pleidooi , zoals tegenstanders van het sanctiemodel vaak beweren, voor 

het meer en strenger sanctioneren van minderjarigen waarbij welzijnsaspecten uit het oog 

worden verloren.
 412

  Dit is echter niet zo, vanuit het sanctiemodel wordt het beleid omtrent 

jeugddelinquentie gezien als een piramide, waarbij het sanctiemodel slechts de top vormt. De 

sanctionerende reactie moet dus ingebed zijn in een groter welzijnsbeleid met betrekking tot 

de minderjarigen. Het is de bedoeling dat elke sanctionerende of herstelrechtelijke 

tussenkomst kansen laat aan een welzijnsgerichte interventie.
413

 Het jeugdsanctierecht moet 
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kaderen binnen een breder sociaal welzijnsbeleid dat ook de structurele oorzaken van 

jeugddelinquentie aanpakt en de tolerantie ten aanzien van jongeren verhoogt.
414

 

Bij de uitwerking van een jeugdsanctierecht voor Vlaanderen werd er voornamelijk gebruik 

gemaakt van de  verslagboeken van de Werkgroep Jeugdsanctierecht
415

, die reeds geruime tijd 

bezig zijn met het jeugdsanctierecht. Daarnaast waren ook de kritieken op het huidige 

jeugdbeschermingsmodel een goed startpunt. Dit werd aangevuld met ideeën uit het 

Groenboek Zesde Staatshervorming, het Voorontwerp van wet van de Minister van Justitie 

Marc Verwilghen houdende antwoorden op delinquent gedrag door minderjarigen en ideeën  

uit het Nederlandse Jeugdstrafrecht.  

In wat volgt wordt besproken hoe een toekomstig jeugdrecht er zou moeten uitzien.  

5.2.1 Definitie sanctie 

Wanneer we aanbevelingen en beperkingen van een mogelijk toekomstig jeugdsanctierecht 

moeten formuleren is het noodzakelijk dat we van in het begin een duidelijke definitie 

hanteren over wat het begrip “sanctie” juist inhoudt. Ik koos hier, in navolging van de 

Werkgroep Jeugdsanctierecht, voor de definitie die werd gegeven door de Commissie 

Cornelis
416

: 

 "De sociale reactie op de schending, door een minderjarige, van een strafbepaling. Deze 

schending laat de  uitoefening van dwang toe, met het oog op opvoeding tot het integreren 

van de maatschappelijke normen."
417

 

We dienen te benadrukken dat deze sancties niet enkel repressief zijn, zoals de tegenstanders 

van een sanctiemodel vaak beweren. De toekomstige jeugdwet  moet een jeugdsanctierecht 

zijn, geen jeugdstrafrecht. Heropvoeding is de grootste bekommernis in het 

jeugdsanctiemodel. De sanctie wordt gezien als een dwangmiddel om de waarden en de 

normen van de maatschappij te integreren en dit omdat er een normovertreding is door de 

minderjarige. De klemtoon ligt op de verantwoordelijkheid van de minderjarige en de 
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noodzaak tot de bescherming van de maatschappij.
418

  De jeugdrechter moet de jongeren op 

de vingers kunnen tikken omwille van de ernst van het misdrijf niet omwille van de tekorten 

in de opvoeding.   

De sanctie moet, in tegenstelling tot in het beschermingsmodel, van bepaalde duur zijn en in 

verhouding met het gepleegde delict staan. De sanctie moet uitgaan van de 

verantwoordelijkheid van de minderjarige en moet beroep doen op de betrokkenheid van alle 

partijen.
419 

 De minderjarigen moeten door deze reacties een signaal krijgen dat ze zelf keuzes 

moeten maken, en dat ze de oorzaken van hun gedrag niet mogen doorschuiven naar hun 

ouders.
420

  

Een goede constructieve sanctie is ook een begrepen sanctie. Het is noodzakelijk dat de 

jongere begrijpt waarom hij gesanctioneerd wordt en wat de sanctie precies inhoudt.  

Wanneer de jeugdrechter een psychosociale problematiek bij de jeugddelinquent of zijn 

omgeving vaststelt, dan moet de jongere worden doorverwezen naar de jeugdhulpverlening. 

Doordat sancties in het jeugdsanctierecht normbevestigend en beperkt in duur moeten zijn, 

worden maatregelen met een expliciete hulpverlenende finaliteit in de toekomst geen 

mogelijke reactie meer op een als misdrijf omschreven feit. Deze hulpverlening kan wel een 

plaats krijgen in het sanctiemodel als probatievoorwaarde bij het uitstel of de opschorting van 

de sanctie. 

Het is noodzakelijk dat de opgelegde sancties constructief zijn in de breedste zin van het 

woord met maximale kansen voor een herstelrechtelijk aanbod. Dit houdt in dat ze 

constructief voor de dader, het slachtoffer en de ruimere samenleving moeten zijn. De sanctie 

moet ten goede komen van elk van deze partijen.
421

 Voor de dader houdt dit in dat de 

invulling van de reactie aangepast moet zijn aan de mogelijkheden van de minderjarige om 

zijn verantwoordelijkheid te nemen, en dat ze gericht moet zijn op de verdere ontwikkeling 

van zijn capaciteiten. Het slachtoffer wordt ook herkend in zijn slachtofferschap, en krijgt 

inspraak in de procedure. Hij/zij wordt zo veel mogelijk betrokken in de reactie op het delict. 
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Daarnaast omvat de sanctie ook een symbolisch herstel van de schade geleden door de 

samenleving of, indien nodig, een beveiliging van de samenleving.
422

  

Het weze duidelijk dat de huidige plaatsingsmaatregelen niet voldoen aan de hierboven 

aangehaalde eisen. Detentie kan in het sanctiemodel slechts worden opgelegd ter bescherming 

van de maatschappij, bij ernstige verstoring van de maatschappelijke orde of wanneer de 

minderjarige aan zijn sancties onttrekt. Het moet steeds als ultimum remedium beschouwd 

worden.
423

 

5.2.2 Doel van de sanctie 

Het doel van dergelijke sancties is driedelig. Ten eerste moet een sanctie het normbesef van 

delinquente minderjarigen versterken, ze moeten beseffen dat ze wel degelijk 

verantwoordelijkheid voor hun criminele daden dragen.
424

 Het moet duidelijk gemaakt 

worden aan de jongere en aan de rest van de maatschappij dat dergelijk gedrag niet door de 

beugel kan. Ten tweede moet een sanctie de jongere ondersteunen in zijn ontwikkeling. Het is 

noodzakelijk dat er ingespeeld wordt op de specifieke individuele noden van de minderjarige 

delinquent. Enkel zo zal de integratie van de waarden en de normen van de maatschappij 

succesvol kunnen zijn.
425

 Het laatste doel van de sanctie is het herstel van de schade 

veroorzaakt door het misdrijf.
426

  

5.2.3 Toepassingsgebied 

5.2.3.1 Personeel toepassingsgebied 

Bij de uitwerking van een mogelijk jeugdsanctierecht voor Vlaanderen is het belangrijk om te 

bepalen op welke personen dit van toepassing zou zijn. In het huidige jeugdbeschermingsrecht 

is er geen echte minimumleeftijdgrens. Het is aan het OM om te oordelen of een vervolging al 

dan niet wenselijk is. Wel wordt het aantal maatregelen die kunnen worden opgelegd aan deze 

zeer jonge kinderen beperkt. Het Kinderrechtenverdrag
427

 stelt dat er een minimumleeftijd 

moet vastgesteld worden onder welke kinderen niet in staat worden geacht een strafbaar feit te 

begaan. Wanneer we dit artikel samen lezen met Commentaar nr.10 van het VN-Comité voor 
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de Rechten van het Kind
428

, mogen we besluiten dat deze niet lager mag liggen dan 12, dit 

vanwege het gebrek aan emotionele, psychische en intellectuele maturiteit onder deze 

leeftijd.
429

 Onder deze grens zijn delictspecifieke reacties op een misdrijf uit den boze, het 

jeugdsanctierecht is dus niet van toepassing op hen.  Het hoeft geen betoog dat voor de 

jongeren onder deze minimumleeftijd een pedagogische benadering meer is aangewezen. Er 

moet voor deze jongeren een oplossing gezocht worden binnen de hulpverlening. 

Net zoals er in een minimumleeftijd wordt voorzien moet er ook een maximumleeftijdgrens 

worden voorzien. Deze strafrechtelijke meerderjarigheid moet volgens de voorstanders van 

een sanctiemodel, overeenkomen met de leeftijd van de burgerlijke meerderjarigheid. Het 

jeugdsanctierecht moet van toepassing zijn op iedereen die een misdrijf pleegt voor de leeftijd 

van achttien jaar. Het opleggen van de sanctie kan gebeuren na het bereiken van de 

meerderjarigheid.
430

  

Vlaanderen koos er echter voor, in strijd met het internationaal recht
431

, om toch de 

uithandengeving te behouden. Sommige minderjarigen worden, niettegenstaande ze nog geen 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid hebben, toch onderworpen aan het volwassenen 

strafrecht. Daarnaast wordt er in de huidige regelgeving ook voorzien in een verlenging van 

de maatregelen tot 20 jaar. 

We moeten echter voor ogen houden dat dergelijk jeugdsanctierecht, waarin er geen 

uithandengeving meer kan zijn, enkel kan gerealiseerd worden indien er voldoende 

alternatieven voor de uithandengeving bestaan. Een sanctie die in verhouding staat met de 

ernst van het misdrijf en waarvan de duur bepaald is door de jeugdrechter kan een goed 

alternatief zijn. Dit op voorwaarde dat, in tegenstelling met het huidige 

jeugdbeschermingsrecht, deze sanctie blijft doorlopen na de meerderjarigheid tot de bepaalde 

duur is afgelopen en niet stopt bij het bereiken van de leeftijd van achttien jaar.
432
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In navolging van het volwassenenstrafrecht is het aangewezen dat er bij minderjarigen die 

geestesziek waren op het moment van de feiten geen sprake van schuld kan zijn. De 

jeugdonderzoeksrechter kan een psychiatrisch onderzoek bevelen om dit  vast te stellen. 

Sancties zijn uitgesloten in deze situatie.  

Wanneer de minderjarige echter geestesziek is op het moment van de berechting is en indien 

de kans reëel is dat hij ten gevolge van zijn geestesstoornis opnieuw misdrijven zal plegen, is 

het noodzakelijk dat de jeugdrechter een internering kan opleggen. Tot op heden kan de 

jeugdinternering enkel worden opgelegd voor zeer ernstige feiten.   

Wanneer de minderjarige wel ernstig geestesziek is, maar geen gevaar vormt voor de 

maatschappij, moeten sancties noch internering mogelijk zijn.
433

  

5.2.3.2 Materieel Toepassingsgebied 

We dienen af te stappen van het begrip ' als misdrijf omschreven feit', dit omdat men in het 

jeugdsanctierecht vertrekt vanuit de idee van verantwoordelijkheid voor de minderjarige. Het 

is dus niet nodig om andere termen dan in het volwassenenstrafrecht te hanteren.
434

  

Het jeugdsanctierecht is van toepassing op alle misdrijven gepleegd door minderjarigen, dus 

ook de gemengde inbreuken die zowel een sanctierechtelijke als een administratieve inbreuk 

uitmaken. In dit laatste geval moet de jeugdrechtbank, naast de gewone sancties, ook sancties 

kunnen opleggen die ingeschreven zijn in de gemengde of administratieve sanctiesystemen 

voor zover deze verenigbaar zijn met de basisfilosofie van het jeugdsanctierecht. De 

sanctionerende ambtenaar zal niet langer bevoegd zijn om de sancties voor gemengde 

inbreuken af te handelen. Hierdoor blijft de beoordeling van normoverschrijdend gedrag 

gepleegd door minderjarigen in één hand en wordt het antwoordenpalet uitgebreid.
435

 

Daarnaast is het ook aangewezen om verkeersmisdrijven onder de bevoegdheid van de 

jeugdrechter te laten vallen. Dit komt de coherentie van de reactie op zowel lichte als zware 

feiten gepleegd door minderjarigen ten goede.
436
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In de praktijk wordt dit voorstel heel positief onthaald. Indien deze bevoegdheden terug in 

hoofde van de jeugdrechter worden gecentraliseerd kan je door op te treden tegen de kleine 

overtredingen vaak verhinderen dat de minderjarige later zwaardere feiten gaat plegen. 

Over de noodzaak om het bestuurlijk sanctiesysteem ook op te nemen in een constructief 

jeugdsanctierecht is er nog heel wat onduidelijkheid in de literatuur. Wanneer er echter zou 

besloten worden om deze niet op te nemen in het jeugdsanctierecht, moet dit systeem grondig 

worden gewijzigd om het rechtswaarborgenconform te maken.
437

   

5.2.4 Gedragen verantwoordelijkheid 

Verantwoordelijkheid opnemen betekent  in de context van het sanctiemodel dat de 

minderjarige schuldbewust is en bereid is tot een tegenprestatie. Dit kan enkel als de 

minderjarige een onderscheidingsvermogen heeft, als hij een correct onderscheid kan maken 

tussen goed en fout.
438

 Niet iedere minderjarige is op dezelfde leeftijd in staat om de 

strafrechtelijke procedures voor volwassenen te begrijpen, daarom laat de procedure binnen 

het sanctiemodel zich kenmerken door een zekere mate van informaliteit.  

We mogen er niet van uit gaan dat de verantwoordelijkheid van een minderjarige ouder dan 

12 jaar volledig kan gelijkgesteld worden met de verantwoordelijkheid van een volwassene, 

maar ze moeten wel de kans krijgen om hun verantwoordelijkheid actief te leren dragen. De 

jongere moet op zijn verantwoordelijkheid worden gewezen, het is belangrijk om hem te 

ondersteunen in het zoeken naar manieren om verantwoordelijkheid te leren nemen voor zijn 

gedrag. Daarom spreken we binnen het jeugdsanctierecht van een gedragen 

verantwoordelijkheid.
439

 Het is de bedoeling dat de jongere aangesproken wordt op zijn 

actieve verantwoordelijkheid, dit is een bevestiging van het vertrouwen in de mogelijkheden 

en de capaciteiten van de jongere.
440

  

De mogelijkheid om verantwoordelijkheid op te nemen voor de door hen gepleegde feiten, 

moet voorzien worden doorheen het optreden naar aanleiding van deze feiten. Hierom is het 
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noodzakelijk om ook in het jeugdsanctierecht in een voorrang voor het herstelrechtelijk 

aanbod te voorzien en in ondergeschikte orde ook het eigen project. Als dit niet mogelijk is 

moet er op zitting maximale ruimte gelaten worden voor participatie tussen de delinquent en 

het slachtoffer. 
441

 

Ten opzichte van delinquente minderjarigen die nog niet de volle leeftijd van twaalf jaar 

hebben bereikt,  bestaat er een vermoeden van niet-verantwoordelijkheid. 

We kunnen ook, in navolging van Nederland, kiezen om naast een sanctierechtelijke 

verantwoordelijkheid vanaf 12 jaar ook een situationele verantwoordelijkheid in te voeren. 

Deze situationele verantwoordelijkheid neemt af naarmate men ouder wordt. Dit is ook 

logisch, voor een kind van 12 jaar zijn de ouders meer aansprakelijk dan voor een 

minderjarige, de situationele verantwoordelijkheid zal dus veel lager zijn dan van een 17-

jarige die een misdrijf pleegt. De sanctierechtelijke verantwoordelijkheid neemt toe naarmate 

men de leeftijd van 18 jaar nadert.
442

  

5.2.5 Belang van rechtswaarborgen 

De jeugdbescherming zoals we deze nu kennen, bevat heel weinig procedurele 

rechtswaarborgen. Dit omdat de huidige jeugdwet, zoals hervormd door de wetten van 2006, 

nog steeds gebaseerd is op het beschermingsmodel van de wet van 1965. Dit gebrek aan 

rechtswaarborgen wordt vaak gelegitimeerd door het feit dat men in het beschermingsmodel 

handelt vanuit het belang van het kind. Onder druk van de voorstanders van het sanctiemodel 

en onder internationale druk zijn er toch enkele proceswaarborgen ingebouwd door de 

hervorming van 2006. De essentiële principes van proportionaliteit, subsidiariteit, vermoeden 

van onschuld, recht op juridische bijstand en recht op toegang tot de rechter zijn in de 

jeugdwet niet of onvoldoende gewaarborgd.  

Het arrest Bouamar betekende de start van het realiseren van “beginselen van behoorlijke 

rechtsbedeling” in het jeugdrecht. In het sanctiemodel moeten deze beginselen, alsook de 

rechts- en proceswaarborgen van het strafrecht geïntroduceerd worden in het jeugdrecht, 

zonder afbreuk te doen aan de pedagogische benadering van de jongere.
443
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Er is nood aan een uitgebreide rechtspositie voor de minderjarige zodat deze 

verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Je kan immers niet klein gehouden worden, en 

tegelijkertijd ten volle verantwoordelijk gesteld worden.
444

 De Raad van Europa formuleert 

zeer ondubbelzinnig de basisbeginselen van een “child friendly justice”. 

“Alle procedurele waarborgen, zoals de principes van legaliteit en proportionaliteit, het 

vermoeden van onschuld, het recht op een eerlijk proces, het recht op juridische bijstand,het 

recht op de toegang tot de rechtbanken, het recht van beroep moet gewaarborgd zijn voor 

kinderen net zoals voor volwassenen; ze mogen niet geminimaliseerd of geweigerd worden 

onder voorwendsel van het hoger belang van het kind. Dit is van toepassing op alle 

juridische, niet- juridische en administratieve procedures."
445

(Vertaling door Geert 

Decock)
446

 

Deze gelijkschakeling op formeel vlak verhoogt ook de druk om verschillende principes van 

het materieel strafrecht in te voeren.
447

   

Men moet, indien men wil evolueren naar een jeugdsanctierecht, voldoende rechtswaarborgen 

voorzien. De sanctie moet in verhouding staan tot de gepleegde feiten. Het optreden mag niet 

strenger of ingrijpender zijn dan dat gerechtvaardigd wordt door de aard en de ernst van het 

misdrijf, de veroorzaakte maatschappelijke schade en de objectieve gevaarlijkheid van de 

minderjarige voor de maatschappij.
448

 De duurtijd van de sanctie moet bij het opleggen 

uitdrukkelijk door de jeugdrechter worden bepaald en moet in verhouding staan tot het 

gepleegde misdrijf. Dit bevordert de rechtszekerheid en creëert ook duidelijkheid voor de 

minderjarige, hierdoor zal de sanctie sneller als billijk worden ervaren en zal de minderjarige 

deze gemakkelijker aanvaarden.
449

 

Naast dit proportionaliteit- en subsidiariteitsbeginsel moet men ook voorzien in het 

legaliteitsbeginsel. Er moet een aangepast jeugdsanctierecht komen voor minderjarigen, 

                                                 
444

M. BERGHMANS, "Verantwoordelijkheid" in G. DECOCK& J. PUT(eds.), Jeugdsanctierecht gewikt en 

gewogen ; toetsing van beleid en praktijk aan de principes van het jeugdsanctierecht, Gent, Larcier, 2012, (19) 

26; J. CHRISTIAENS & E. DUMORTIER, " De aanpak van jeugddelinquenten in tijden van onveiligheid" 

,Orde dag 2006, Afl. 36,(7) 9 
445

 Guidelines of the committee of Ministers of the coucil of Europe on Child Friendly Justice, 17 november 

2010, III, E.2   
446

 G. DECOCK, "Rechtswaarborgen", in G. DECOCK & J. PUT(eds.), Jeugdsanctierecht gewikt en gewogen: 

toetsing van beleid en praktijk aan de principes van het jeugdsanctierecht, Larcier, Gent, 2012,(37) 37 
447

 B. DE SMET, " De strafprocedure voor minderjarigen na de wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 2006: 

Jeugdbeschermingsrecht met een vleugje jeugdsanctierecht", RW 2006-07,(342) 343 
448

 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965, Parl. St. Kamer 2001-02, nr. 1964, 5 
449

 ORDE VAN VLAAMSE BALIES, Standpunt jeugdsanctierecht, 25 november 2014, te raadplegen op 

www.advocaat.be/standpunten 



 

101 

 

waarin minstens de maximum straf moet vermeld worden voor een inbreuk. Ook het recht op 

een eerlijk proces, het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechter en het recht van 

verdediging moet binnen het sanctiemodel worden verzekerd.  

Daarnaast is ook het vermoeden van onschuld een belangrijk principe voor de minderjarigen. 

Dit betekent dat men niet gesanctioneerd kan worden zonder dat er een vonnis is waarin 

uitdrukkelijk de schuld van de verdachte wordt vastgelegd.
450

 Dit valt echter moeilijk te 

rijmen met het jeugdbeschermingsrecht. Minderjarigen worden in dit systeem immers als 

strafrechtelijk onverantwoordelijk gezien. Deze onverantwoordelijkheid bracht ook een 

neutralisering van het schuldbegrip met zich mee, het vermoeden van onschuld kan dus niet 

toegepast worden in het beschermingsmodel.
451

  

Er moet ook voorzien worden in bijkomende waarborgen, ten opzichte van de positie van de 

volwassenen, die voortvloeien uit de minderjarigheid.
452

 Minderjarigen hebben recht op een 

aan hun leeftijd aangepaste procedure en reactie naar aanleiding van door hen gepleegde 

misdrijven. De dader heeft recht op een blijvende erkenning als rechtspersoon, en op een 

interventie die zijn eventuele toekomst niet meer in het gedrang brengt dan nodig voor het 

herstel van de rechtsorde en voor de compensatie aan het slachtoffer. Deze bijkomende 

waarborgen slaan ook op de gespecialiseerde aanpak in alle echelons van de 

strafrechtsketen.
453

 Zo dienen de advocaten die instaan voor de minderjarigen, de 

jeugdmagistraten, consulenten en praktijkwerkers een specifieke, multidisciplinaire en 

permanente vorming inzake jeugdrecht, de leefwereld van jongeren, de ontwikkeling van 

kinderen en jongeren, de verklaring van en antwoorden op jeugddelinquentie en het omgaan 

met minderjarigen volgen. 

De minderjarigen die een misdrijf heeft gepleegd en hun slachtoffers hebben steeds recht op 

informatie omtrent hun rechten en omtrent het verdere verloop van de procedure in een voor 

hen begrijpelijke taal.
454
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5.2.6 Aansluiting met de jeugdhulp 

Het onderscheid tussen een sanctie en de interventie van de jeugdhulpverlening moet steeds 

duidelijk zijn. Daarnaast moet een sanctie zo weinig mogelijk ingrijpen op en maximale 

kansen laten voor de hulpverlening. De vrijwilligheid en continuïteit van deze hulpverlening 

moet steeds als uitgangspunt gelden.  De actoren van het jeugdsanctierecht kunnen de 

minderjarige steeds doorverwijzen naar de buitengerechtelijke hulpverlening. Beide systemen 

zijn complementair en moeten goed op elkaar worden afgestemd.  

Door middel van een maatschappelijk onderzoek - dat in de toekomst zowel door het OM als 

door de jeugd(onderzoeks)rechter kan worden aangevraagd- kan een onderliggende 

hulpverleningsproblematiek worden blootgelegd.  

Op niveau van het parket kan de minderjarige worden doorverwezen naar de hulpverlening in 

de onderzoeksfase, als er naar aanleiding van het onderzoek naar het misdrijf vermoed wordt 

dat er een hulpverleningsvraag is. Het parket oefent haar bevoegdheden gewoon verder uit na 

de doorverwijzing.
455

 Enkel wanneer het gepleegde misdrijf een duidelijke uiting van 

symptoomdelinquentie is, kan het parket seponeren om de hulpverlening maximale kansen te 

geven. Ook in de fase ten gronde kan het parket de minderjarige doorverwijzen naar de 

hulpverlening. Het gaat steeds om vrijwillige hulpverlening of op zijn minst vrijwillig 

aanvaarde hulpverlening. 

Het is heel belangrijk dat de jeugdrechter in de fase ten gronde rekening houdt met de reeds 

geleverde inspanningen van de minderjarige binnen de hulpverlening. In de uitvoeringsfase 

blijft de reeds aanwezige hulpverlening doorlopen in de mate van het mogelijke. Indien dit 

onmogelijk is, heeft de uitvoering van de sanctie voorrang op de hulpverlening. Ook indien er 

voor de sanctie werd opgelegd nog geen hulpverlening aanwezig was, en tijdens de uitvoering 

blijkt dat dit noodzakelijk is, kan de minderjarige worden doorverwezen naar de 

hulpverlening. 
456

   

5.2.7 Een evidence-based beleid voor jeugddelinquentie 

Het is verontrustend vast te stellen dat een beleid over jeugddelinquentie en 

jeugdbescherming naar aanleiding van de sterk gemediatiseerde zaak van Joe van Holsbeeck 
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allerlei wendingen krijgt. Na jarenlang de noodzaak tot een hervorming van het 

jeugdbeschermingsrecht te hebben genegeerd gaat ineens alle aandacht naar het fenomeen 

jeugdcriminaliteit en de harde aanpak van jonge daders. Door de grote media-aandacht kwam 

de bespreking van de hervorming van de jeugdbescherming 'plots' weer op gang in Kamer en 

Senaat. Dit resulteerde in de heel snelle totstandkoming van de jeugdwetten van 2006.
457

  

De beleidskeuzes werden gebaseerd op stereotiepe en ongenuanceerde argumenten inzake het 

fenomeen en de aanpak van jeugdcriminaliteit. Voorop staat de uitspraak dat 

jeugdcriminaliteit een stijgend fenomeen is. Het feit dat ernstige jeugddelinquenten zware 

criminelen zijn en dat de harde aanpak de enige optie is voor deze jongeren zijn vaak 

terugkomende argumenten.
458

  

Waarop deze uitspraken gebaseerd zijn blijft voor ons een raadsel. In België kunnen we in 

tegenstelling tot de andere Europese landen geen kwalitatief onderbouwde uitspraken doen 

over het fenomeen jeugddelinquentie. Dit omdat er geen officiële cijfers zijn die een 

genuanceerd en gefundeerd debat mogelijk maken. We beschikken immers niet over een 

bruikbare jeugdstatistiek. Nochtans wordt een wetenschappelijke opvolgen van het 

jeugdbeleid op internationaal niveau aanbevolen.
459

  

Om in de toekomst een evidence-based beleid mogelijk te maken is het noodzakelijk dat er  

een Vlaams onderzoekscentrum voor maatschappelijk kwetsbare jeugd wordt opgericht. De 

taak van dit centrum zou erin bestaan om op een systematische manier data te verzamelen en 

statistieken te verspreiden omtrent de gepleegde misdrijven en de reactie die daarop volgde. 

Daarnaast moet het ook instaan voor een jaarlijkse evaluatie van het jeugdsanctierecht en het 

gevoerde beleid inzake jeugddelinquentie.   
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5.3 Actoren in een mogelijk toekomstig sanctierecht 

Nadat we in deel drie de (kritiek op de) actoren en het maatregelenpakket in het huidige 

jeugdrecht hebben besproken zullen we hier bespreken welke jeugdrechtactoren idealiter 

moeten worden voorzien om een jeugdsanctierecht werkbaar te maken. De Vlaamse 

Gemeenschap is echter niet bevoegd voor deze materie. Het is echter onmogelijk om een 

coherent jeugdsanctierecht voor Vlaanderen uit te werken zonder ook op niveau van de 

organisatie van actoren ook grondige hervormingen door te voeren.  

Hoewel het hier niet verder besproken wordt is het niet onbelangrijk te melden dat ook de 

politie een belangrijke rol moet spelen in een toekomstig jeugdrecht. Tot op heden is er geen 

verplichting tot oprichting van een gespecialiseerde jeugdpolitiedienst. We zien echter wel dat 

reeds heel wat politiezones ervoor hebben geopteerd om minstens één iemand aan te stellen 

die specifiek bevoegd is voor jeugdzaken. Een wettelijke verankering van de jeugdpolitie is 

naar de toekomst toe zeker aangewezen. Ook moet er  voor deze personen in een 

gespecialiseerde opleiding worden voorzien.  

5.3.1 De figuur van de jeugdrechter in het sanctiemodel 

Nu beschikt de jeugdrechter over een in het strafrecht ongekend scala aan mogelijkheden: de 

jeugdrechter komt tussen als ' onderzoeksrechter' ( voor het onderzoek naar de persoonlijkheid 

van de minderjarige en het nemen van voorlopige maatregelen), rechter ten gronde en 

uitvoeringsrechter. Dit is omdat de jeugdrechter de minderjarige zo beter leert kennen en het 

dossier dan ook beter beheert. Het blijft maar de vraag of we nog kunnen spreken van een 

eerlijk proces en een onpartijdige en onafhankelijke rechter zoals vastgelegd in Art. 6 

EVRM.
460

   

Het is weinig waarschijnlijk dat de jeugdrechter voorlopige maatregelen aan de minderjarige 

oplegt en hem dan, in de fase ten gronde, alsnog vrijspreekt. Dit in tegenstelling tot bij 

volwassenen die voorlopige maatregelen van een onderzoeksrechter kregen opgelegd, maar 

die door een andere rechter ten gronde worden berecht, deze worden soms nog vrijgesproken. 

In het volwassen strafrecht is het ondenkbaar dat een rechter die in de voorlopige fase heeft 

geoordeeld, ook zou kunnen zetelen als rechter ten gronde. Het is ook uitgesloten dat een van 

deze rechters zou zetelen in de strafuitvoeringsrechtbank. Een andere rechter in iedere fase 
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van de afhandeling is een vereiste om te kunnen spreken van een onafhankelijk en 

onpartijdige rechter.
461

 

In een mogelijk toekomstig jeugdsanctierecht moet er, in navolging van het arrest De Cubber 

v. België
462

, een opsplitsing gemaakt worden tussen de jeugdonderzoeksrechter en de 

jeugdrechter ten gronde. Het dossier verschuift dus van de jeugdonderzoeksrechter naar een 

jeugdrechter ten gronde en vervolgens  (eventueel? ) naar de jeugduitvoeringsrechter. 

5.3.1.1 De jeugdonderzoeksrechter  

In het model van een ‘constructief jeugdsanctierecht’ wordt de jeugdonderzoeksrechter 

bevoegd om voorlopige maatregelen van opvoeding op te leggen. Daarnaast is deze 

onderzoeksrechter uitsluitend bevoegd voor het onderzoek in jeugdzaken. Hij oefent dus de 

bevoegdheden uit inzake het onderzoek die overeenkomstig het volwassen strafrecht  door de 

onderzoeksrechter worden uitgeoefend, zoals de dwangmaatregelen en afsluiting van het 

onderzoek.
463

  Hij onderzoekt à charge en à decharge. Dit onderzoek dient zo kort mogelijk te 

zijn.  

De jeugdonderzoeksrechter treedt enkel op na adiëring van het OM. Dit kan enkel  indien het 

parket van mening is dat er voorlopige maatregelen van maatschappelijke beveiliging of 

onderzoeksmaatregelen die tot de exclusieve bevoegdheid van de onderzoeksrechter behoren 

noodzakelijk zijn. Dit laatste betekent de start van een gerechtelijke onderzoek en zijn 

dezelfde als diegene die gelden voor volwassenen. Er zijn echter twee bijzondere 

onderzoeksmaatregelen die betrekking hebben op de persoonlijkheid van de minderjarige  : 

het deskundigenonderzoek en de observatie van de minderjarige als residentiële 

onderzoeksmaatregel. 

 In tegenstelling tot in het huidige jeugdrecht kan in de visie van het sanctiemodel enkel 

maatschappij beveiligende maatregelen als voorlopige maatregel opgelegd worden, dit vloeit 

voort uit het vermoeden van onschuld.  We moeten hieronder de voorlopige detentie verstaan. 

De enige alternatieven die hiervoor in het jeugdsanctierecht kunnen bestaan zijn: het 
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huisarrest, de beperkte detentie en vrijheid onder voorwaarden.
464

 Men wil echter de 

uitzonderlijke lange duur van deze voorlopige maatregelen, zoals bij volwassenen, vermijden 

door een maximumduur in te voeren.  

Bij de afhandeling van het gerechtelijk onderzoek kan hij de minderjarige doorverwijzen naar 

de jeugdrechter of de minderjarige buiten vervolging stellen.  

Net zoals voor de gewone jeugdmagistraten is het noodzakelijk dat hij hier een 

gespecialiseerde opleiding voor heeft gevolgd waarin ontwikkelingspsychologie, pedagogiek, 

herstelrecht en communicatietechnieken met minderjarigen uitgebreid aan bod komen.  

5.3.1.2 De (uitgebreide) jeugdrechtbank  

De jeugdrechtbank is een onderdeel van de rechtbank van eerste aanleg en bestaat uit een 

alleenzetelende rechter.  

1. De beoordelingsruimte van de jeugdrechter  

Het is duidelijk dat de ernst van de feiten de voornaamste beslissingscriteria moeten zijn 

binnen het jeugdsanctierecht, daar het uitgangspunt proportionaliteit is. Dit wil echter niet 

zeggen dat er geen ruimte meer is om rekening te houden met de persoonlijkheid van de 

dader. In ondergeschikte orde kan hiermee rekening worden gehouden, alsook met de 

omstandigheden van de minderjarige en of hij al dan niet een eerder misdrijf heeft gepleegd. 

Zoals eerder aangehaald is ook de geleverde inspanning van de jongere binnen de 

hulpverlening zeer belangrijk. De jeugdrechter houdt met deze factoren rekening bij het 

bepalen van de sanctie die hij wenselijk acht, het gaat nog steeds over een sanctie op maat.
465

 

De jeugdrechter mag in een hervormd jeugdrecht geen sancties meer combineren. Dit brengt 

immers de proportionaliteit van de opgelegde  sanctie in het gedrang. Hij moet steeds een 

bepaalde sanctie van bepaalde duur opleggen.  

De jeugdrechter beschikt in het jeugdsanctierecht niet over de mogelijkheid om gedwongen 

jeugdhulpverlening op te leggen wanneer hij gevorderd wordt voor een als misdrijf 

omschreven feit door het openbaar ministerie, althans niet uit eigen beweging.
466

  

                                                 
464

 S. HESPEL & J. PUT, Jeugdsanctierecht voorgesteld: naar een constructief jeugdsanctierecht, Gent, Larcier,  

2014, 49-56 
465

 S. HESPEL & J. PUT, Jeugdsanctierecht voorgesteld: naar een constructief jeugdsanctierecht, Gent, Larcier,  

2014, 75 
466

 S. HESPEL & J. PUT, Jeugdsanctierecht voorgesteld: naar een constructief jeugdsanctierecht, Gent, Larcier,  

2014, 75 



 

107 

 

2. Hiërarchie der maatregelen 

Net als in het jeugdbeschermingsrecht is het noodzakelijk dat er een zekere hiërarchie van 

maatregelen wordt gehanteerd binnen het jeugdsanctierecht.  De volgorde uit het 

jeugdbeschermingsrecht blijft behouden: 1. Herstelrechtelijk aanbod; 2. Geschreven project; 

3. Constructieve sancties uitgevoerd in de maatschappij(ambulante sancties); 4. 

Vrijheidsberoving met een zo constructief mogelijke invulling (jeugddetentie). 

Deze hiërarchie moet strikter worden nageleefd in de toekomst. Om dit te verzekeren wordt 

de cumulatie van sancties verboden.  

3. De uitgebreide jeugdrechtbank 

In het ontwerp Maes werd er gepleit om naast de alleenzetelende jeugdrechter ook, de 

uitgebreide jeugdrechtbank in te voeren .
467

 Deze zou moeten bestaan uit een college van drie 

rechters en is enkel bevoegd voor minderjarigen die zeer ernstige misdrijven hebben 

gepleegd. De materiële bevoegdheid van deze rechtbank moet, net zoals voor de gewone 

jeugdrechtbank, duidelijk afgebakend zijn. Men kan ervoor opteren om de zaken die vroeger 

voor het Hof van Assisen werden gebracht door deze uitgebreide jeugdrechtbank te laten 

behandelen.  

5.3.1.3 De jeugduitvoeringsrechter 

Wanneer we de logica van het jeugdsanctierecht doortrekken lijkt het noodzakelijk om naast 

een jeugdonderzoeksrechter en een jeugdrechter ook een aparte jeugduitvoeringsrechter in te 

voeren. Een aparte jeugdrechter zou moeten kunnen nagaan of de sanctie een gunstige invloed 

heeft op het gedrag van de minderjarige en zou zich moeten kunnen uitspreken over de 

herziening van sancties. Het zou de enige rechter moeten zijn die kan geconfronteerd worden 

met het resultaat van de sanctie en die zou kunnen ingrijpen in de fase na het vonnis.
 468

 Hij 

kan de uitvoering van de sanctie moduleren rekening houdend met de gewijzigde 

omstandigheden in het levensparcours van de veroordeelde en van zijn milieu.
469

 

 De Werkgroep Jeugdsanctierecht kiest echter, tegen de verwachtingen in, niet voor een 

jeugduitvoeringsrechter. Ze verantwoorden deze keuze door te stellen dat art. 6 EVRM (het 
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recht op een eerlijke proces) niet van toepassing is op de strafuitvoering, daarnaast motiveren 

ze hun keuze ook door te stellen dat het probleem van de scheiding der machten, zoals in het 

volwassenenstrafrecht het geval is indien de rechter ten gronde ook de strafuitvoeringsrechter 

is, zich niet voordoet in het huidige jeugdrecht.
470

  

Uit het gesprek met jeugdrechter VAN HECKE kwam ook duidelijk naar voor dat de huidige 

situatie,waarbij de jeugdrechter ook de uitvoeringsrechter is, juist een van de sterke punten 

van de huidige jeugdwet is. Ze kunnen immers zelf vaststellen of de jongere echt veranderd is 

door het opleggen van een maatregel. Dit zou onmogelijk zijn mocht de minderjarige voor een 

andere rechter moeten verschijnen. Het feit dat jeugdrechters die sancties opleggen minder 

snel geneigd zullen zijn om deze sancties te herzien,werd ook weerlegd door haar.  

5.3.2 Het openbaar ministerie  

Een eerste verandering die het jeugdsanctierecht op het niveau van het OM voorop stelt is een 

beperking van de duur van het onderzoek. Om een positieve pedagogische impact te hebben 

op een minderjarige is het noodzakelijk dat de reactie op een misdrijf zo snel mogelijk op het 

misdrijf volgt. Daarom is het noodzakelijk om, net zoals voor het onderzoek van de 

jeugdonderzoeksrechter, een maximumtermijn voor het onderzoek van het OM in te 

voeren.
471

 Om de redelijke termijn te bepalen voor een efficiënte afhandeling van de meest 

uiteenlopende zaken is er nood aan wetenschappelijk onderzoek van de huidige praktijk. In 

Nederland worden de doorlooptijden reeds geruime tijd onderzocht, ze opteerden ervoor om 

bepaalde normen in te voeren  die aangeven welk percentage van de zaken binnen een 

bepaalde termijn moeten afgehandeld worden in één deel van de keten alvorens overgedragen 

te worden aan de volgende in de keten van de gerechtelijke afhandeling.
472

  

Doordat men op zoek gaat naar een snelle en efficiënte procedures waarbij de minderjarige zo 

snel mogelijk voor de jeugdrechter ten gronde verschijnt, kan men de praetoriaanse probatie 

op parketniveau tegengaan. Vaak zijn deze geïnspireerd op een snellere reactie op misdrijven. 

Deze praetoriaanse maatregelen passen niet binnen de visie van het jeugdsanctiemodel: 

sancties kunnen enkel door worden opgelegd door de rechter.
473

  Dit wil echter niet zeggen 
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dat het OM niet meer over autonome afhandelingsbevoegdheden zou kunnen beschikken. De 

waarschuwingsbrief en de herinnering aan de wet moeten behouden blijven.  De ouderstage, 

die wegens gebrek aan financiële middelen bijna nooit gebruikt is, zou niet langer moeten 

kunnen worden opgelegd.  

Door de hervorming van 2006 kan het openbaar ministerie ook een herstelrechtelijk aanbod 

doen. Dit was echter beperkt tot de bemiddeling. In een nieuw jeugdrecht moet het parket ook 

een HERGO kunnen opleggen. Het is aangewezen dat het parket verplicht wordt om  een 

herstelrechtelijk aanbod in de toekomst te formuleren.  

Een tweede verandering die zou moeten plaatsvinden door een toekomstige hervorming is de 

afschaffing van het vorderingsmonopolie van het OM. Met de oprichting van de 

jeugdonderzoeksrechter, wordt immers ook de burgerlijke partijstelling ingevoerd.  

Om tegemoet te komen aan het hiaat in de wetgeving omtrent de functie van de 

parketcriminologen is het noodzakelijk dat hun takenpakket wettelijk wordt verankerd. Dit 

moet gebeuren na een grondige evaluatie van de taken die ze tot op heden uitvoeren.
474

 Naast 

deze wettelijke verankering is het ook noodzakelijk dat er meer parketcriminologen worden 

aangesteld. Ieder parket zou op zijn minst moeten kunnen beschikken over één voltijdse 

parketcriminoloog. 

5.3.3 Gespecialiseerde jeugdadvocaten 

Bij de uitwerking van de actoren van een jeugdsanctierecht kunnen we de jeugdadvocaten niet 

over het hoofd zien. Het recht op bijstand wordt reeds goed gewaarborgd in het huidige 

jeugdrecht. De automatische of ambtshalve aanstelling van een advocaat moet in het 

toekomstig jeugdrecht verankerd worden.  Het probleem in het huidige jeugdrecht ligt in de 

opleiding van deze advocaten. Binnen de juridische opleiding wordt het jeugdrecht vaak 

onderbelicht. Dit is niet anders in de latere opleiding aan de balie, vaak wordt het 

opleidingsonderdeel jeugdrecht gekozen omdat dit onderdeel veel punten oplevert en er geen 

examen of evaluatiesysteem binnen deze opleiding is, advocaten die dus ook helemaal geen 

interesse hebben in het jeugdrecht worden permanent jeugdadvocaten genoemd, en op de lijst 

met jeugdadvocaten van de lokale Orde van Advocaten geplaatst. Aan sommige balies, zo ook 
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in Dendermonde, kan je pas op deze lijst terechtkomen na het pleitten van een aantal 

jeugdzaken.
475

  

Het is noodzakelijk dat de huidige opleiding tot jeugdadvocaat grondig wordt gewijzigd. 

Gespecialiseerde rechtsbijstand vereist immers dat de advocaat naast de inhoud van de wetten 

ook inzicht heeft in de ontwikkelingspsychologie, de pedagogie van de minderjarige en dat hij 

kan communiceren met de minderjarige. Het is immer noodzakelijk dat de minderjarige 

begrijpt wat er gebeurt  en dat hij de betekenis kent van elke sanctie die hem mogelijk kan 

worden opgelegd. 
476

 Hij moet de graad van de maturiteit en de intellectuele en emotionele 

capaciteiten van de minderjarige kunnen inschatten.
477

 Deze specialisatie kan gewaarborgd 

worden door de aanwezigheid bij een aantal permanente vormingen voor jeugdadvocaten te 

verplichten. Ook een jaarlijkse inhoudelijke controle zou de kwaliteit van de bijstand kunnen 

verhogen, een negatief advies zou dan betekenen dat hij van de lijst met jeugdadvocaten 

wordt geschrapt.
478

  

5.4 Sanctiepakket in een mogelijk toekomstig jeugdsanctierecht 

Hoewel de rechter bij het opleggen van sancties de ernst van de feiten als uitgangspunt moet 

hanteren, blijft het onderzoek naar de persoon van de minderjarige en zijn omgeving 

uitermate belangrijk. Sanctioneren gebeurt nog steeds op maat. Aan de hand van het 

maatschappelijk onderzoek kan de wenselijkheid en de haalbaarheid van bepaalde sancties 

bepaald worden.  

De volledige inhoud van alle maatregelen die in een nieuw jeugdrecht zouden kunnen  

worden opgelegd, wordt hier niet besproken
479

, we beperken ons tot de nieuwe maatregelen 

en tot  hoe er in de toekomst tegemoet kan worden gekomen aan de kritieken op de bestaande 

maatregelen. 

Wanneer we over sancties spreken, spreken we over dwang. Het herstelrechtelijk aanbod en  

het geschreven project zijn gebaseerd op vrijwilligheid en zijn dus geen sancties. Voor de 

volledigheid worden ze hier toch besproken omdat de verhouding tussen het jeugdsanctierecht 

en het herstelrecht uit deze 2 opties optimaal dient te zijn.  
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5.4.1 Een duidelijker herstelgericht aanbod  

Net zoals in het jeugdbeschermingsmodel van 2006 moet in de toekomst een herstelrechtelijk 

aanbod prioritair worden overwogen. Dit herstelrechtelijk aanbod kan zowel een bemiddeling 

als een herstelgericht groepsoverleg zijn. Hoewel deze beiden in de huidige  wet gedefinieerd 

worden is het onderscheid heel onduidelijk. Door middel van nieuwe wetgeving moet dit 

onderscheid worden verduidelijkt.  Ook de termen "goedkeuring door het parket" en 

"homologatie door de jeugdrechter" moet in de toekomst worden verduidelijkt. 

 Het is aangewezen dat de huidige controlebevoegdheid van  het parket en de jeugdrechter 

wordt uitgebreid. Men moet een herstelovereenkomst kunnen toetsen aan de 

rechtswaarborgen. De strijdigheid met het principe van vrijwilligheid moet een bijkomende 

weigeringsgrond worden, dit werd reeds voorzien in het Voorontwerp Maes.
480

  

Het is noodzakelijk dat minderjarigen kunnen worden bijgestaan door hun gespecialiseerde 

advocaat tijdens de bemiddeling en HERGO, dit dient dan ook uitdrukkelijk in de wet bepaald 

te worden.
481

  

Men wil binnen het jeugdsanctierecht dat de minderjarige sneller een passend herstelrechtelijk 

aanbod krijgt, door het mogelijk te maken om op parketniveau een HERGO voor te stellen.
482

 

Dit wordt ook bevorderd door het feit dat de onduidelijkheden in de wet worden weggewerkt.  

Tot op heden kon het parket, mits een motivering, ervoor kiezen om geen herstelrechtelijk 

aanbod te doen. In de toekomst moet het parket verplicht worden om een herstelrechtelijk 

aanbod te doen indien aan de wettelijke criteria zijn voldaan. In geval van een gerechtelijk 

onderzoek is het aan de jeugdonderzoeksrechter om dit aanbod te formuleren indien het parket 

dit nog niet gedaan had. Slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden, zoals mentale 

handicap, kan het gerechtvaardigd zijn om geen aanbod te doen. Op niveau van de 

jeugdrechtbank moet er, indien een herstelrechtelijk aanbod niet werd gerealiseerd op niveau 

van het parket, een verplichting worden opgelegd om na te gaan of het aanbod nu wel 
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gerealiseerd kan worden. Ook de mogelijkheid van het opleggen van een herstelrechtelijk 

aanbod in de uitvoeringsfase moet mogelijk blijven.
 483

  

Naar de geest van de wetgever moest een HERGO worden voorbehouden voor de zwaardere 

feiten, voor lichte feiten is het minder geschikt.  In een jeugdsanctierecht zou een HERGO 

eerst moeten worden overwogen bij bepaalde misdrijftypes of recidive, wanneer dit niet 

succesvol is kan de mogelijkheid worden onderzocht of bemiddeling mogelijk is.  

5.4.2 Een populairder geschreven project 

Het geschreven project past binnen het gedachtegoed van een jeugdsanctierecht omdat de 

verantwoordelijkheidszin van de minderjarige dader hierdoor wordt versterkt.
484

 Via dit 

project kunnen andere, meer vrijheidsberovende maatregelen, worden vermeden.  De grootste 

beperking van het geschreven project is de onbekendheid ervan, niettegenstaande men in de 

praktijk wel overtuigd is van de effectiviteit van dit project. Dit probleem kan worden 

opgelost door de figuur van het geschreven project een grotere plaats te geven in de opleiding 

van jeugdadvocaten en -magistraten.  

Deze maatregel zou ook populairder worden indien een bepaalde dienst, zoals de HCA 

diensten, bevoegd zouden worden voor de begeleiding bij het opstellen en uitvoeren van het 

project. Om de toepassing van het geschreven project te verbeteren kan er in de toekomst 

geopteerd worden om het parket verplicht een voorstel tot geschreven project te laten 

formuleren. Dit enkel indien het herstelrechtelijk aanbod niet lukt. 

Een voorwaarde om tot een uitvoerbaar geschreven project te kunnen komen is het voorzien 

van voldoende informatie voor de advocaat en de minderjarige. Zo kunnen ze tot een haalbaar 

project komen, die rekening houdt met de feitelijke mogelijkheden en de beschikbaarheid van 

de begeleiding.
485

  

5.4.3 Ambulante Sancties 

Hoewel een herstelrechtelijk afhandeling en een persoonlijke project prioritair moeten worden 

overwogen is het noodzakelijk dat er complementair hieraan ook een gerechtelijke reactie met 

dwang mogelijk moet zijn. Deze reactie moet als hoofddoel normbevestiging hebben en 
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constructief worden ingevuld. De maatregelen die de jeugdrechter in het huidige jeugdrecht 

kan opleggen die enkel een hulpverlenende finaliteit hebben vallen hier dus niet meer onder.  

Hieraan wordt tegemoetgekomen doordat sancties in de toekomst met uitstel,opschorting en 

probatievoorwaarden kunnen worden uitgesproken. Dit idee werd ingevoerd door het 

Voorontwerp Maes. Door hierin te voorzien kan de reactie op jeugddelinquentie aangepast 

worden naar de persoonlijkheid en de situatie van de minderjarige. In tegenstelling tot de 

sanctie, die gericht moet zijn op het gepleegde feit, zijn de probatievoorwaarden gericht op de 

persoonlijkheid van de minderjarige. Er wordt een overheidsoptreden op maat gecreëerd. 

Hierdoor kan een hulpverlenend traject als alternatief voor de sanctie aan de minderjarige 

worden voorgesteld. De voorwaarden die mogen opgelegd worden moeten op limitatieve 

wijze worden omschreven.  

Binnen de gerechtelijke afhandeling is het noodzakelijk dat er voldoende ruimte wordt 

voorzien voor de partijen om het conflict gezamenlijk te bespreken. Tot op heden is tijdens 

het proces ten gronde weinig ruimte voor het eigen verhaal van de minderjarige. De 

jeugdrechter gaat eerder op zoek naar de bevestiging van zijn eigen visie op de feiten en de 

oplossing.
486

 Het is noodzakelijk dat er meer ruimte wordt ingebouwd voor open dialoog, de 

minderjarige moet kunnen inbrengen wat hij zelf wenst in te brengen. Ook voor het 

slachtoffer moet er een recht op participatie en aanwezigheid bij de behandeling ten gronde 

worden ingeschreven. 

De sancties die hierna worden besproken vereisen sanctierechtelijke schuldbekwaamheid, de 

rechter moet zich dus eerst uitspreken over de schuld van de minderjarige alvorens hij 

sancties kan opleggen. De minderjarigheid die de oorzaak van de schuldonbekwaamheid is, 

belet niet dat het feit aan de minderjarige moet worden toegeschreven. Omdat hij minderjarig 

is wordt dit hem niet strafrechtelijk verweten maar moet hierop worden gereageerd met 

sancties in plaats van straffen.
487

 Deze schuld moet niet worden bewezen bij het voorstel tot 

herstelrechtelijk aanbod en het geschreven project.  

De mogelijke sancties die uitgevoerd worden in de maatschappij in het jeugdsanctierecht zijn 

de berisping (zoals we deze kennen in het huidige jeugdbeschermingsrecht), de geldboete en 

de gemeenschapsdienst. 
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5.4.3.1 De constructieve geldboete? 

 In navolging van Nederland moet er in België worden nagedacht over een systeem van 

geldboetes voor minderjarigen. Deze geldboete zou moeten worden beperkt tot een bepaald 

bedrag en er moet worden voorzien in de mogelijkheid van het opleggen  van een 

vervangende jeugddetentie bij de niet-betaling van de boete.
488

 De rechter kan bepalen dat het 

bedrag in delen kan worden betaald.
489

  

In België pleit de Werkgroep Jeugdsancierecht ervoor om deze sanctie te gebruiken om lichte 

misdrijven, zoals overtredingen en wanbedrijven, te sanctioneren. Deze straf moet 

voorbehouden worden voor minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Ze zijn 

van oordeel dat deze sanctie ook constructief is als het geld een uitdrukkelijk bestemming 

krijgt, zoals het slachtoffer- of vereffingsfonds.
490

  

Vanuit de praktijk komt hier echter veel kritiek op. De minderjarige zal slechts in heel weinig 

gevallen de boete zelf betalen, zelf indien de rechter rekening zou houden met de eigen 

financiële middelen van de minderjarige. Het is maar de vraag of er vanuit een geldboete  een 

positieve impuls voor de jongere en zijn rehabilitatie kan uitgaan. De geldboete is dan wel 

constructief voor de maatschappij, voor de dader is ze dit alvast niet.  

Een andere kritiek die we kunnen formuleren op dit voorstel is het feit dat minderjarigen 

handelingsonbekwaam zijn, en de persoon die het ouderlijk gezag heeft over de minderjarige 

dus burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de kosten die voortvloeien uit de daden van de 

minderjarige. De band tussen de sanctie en het plegen van de overtreding verdwijnt dus.  

Een mogelijkheid om aan de twijfel tegemoet te komen is het opleggen van een geldboete 

afhankelijk maken van een bijzondere voorwaarde. De wetgever kan er voor opteren om de 

geldboete enkel mogelijk te maken indien de minderjarige een studentenjob uitvoert, een 

leerovereenkomst heeft of deeltijds werkt en deeltijds studeert. Een systeem van geldboetes 

dat geen rekening houdt met de economische draagkracht van de jongere veroorzaken een 

fundamentele ongelijkheid.
491
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5.4.3.2 De gemeenschapsdienst 

In navolging van het voorontwerp Maes kan ook de gemeenschapsdienst worden gehanteerd 

als ambulante sanctie.
492

 Het is echter noodzakelijk dat de jongere deze gemeenschapsdienst 

uitdrukkelijk aanvaard. In het huidige jeugdrecht is dit niet verplicht, dit is een schending van 

het verbod op dwangarbeid.  

Bij de uitwerking van een nieuw jeugdrecht is het noodzakelijk dat er een uitgebreide en 

allesomvattende beschrijving wordt gegeven van wat deze sanctie juist inhoudt. In het huidige 

jeugdrecht is de gemeenschapdienst op zeer diverse wijze geregeld.
493

  

Door de gemeenschapsdienst in de toekomst toepasbaar te maken op misdrijven waarvoor aan 

volwassenen een minimumstraf van 1 maand kan worden opgelegd, wordt deze sanctie uit de 

“bagatel”-sfeer gehaald.
494

 Er kan in een sanctie op maat worden voorzien door de aard, de 

werkplaats en de omvang van de gemeenschapsdienst aan te passen aan de leeftijd van de 

minderjarige. Het is noodzakelijk dat er, rekening houdend met de ernst van de feiten en de 

leeftijd van de dader, voor iedere situatie een maximumduur wordt bepaald. Daarnaast moet 

er ook een absolute maximumduur worden vastgelegd.
495

 

Vanaf de minderjarige de volle leeftijd van 16 jaar bereikt kan men er ook voor opteren, mits 

toestemming, om de minderjarige betaald werk te laten leveren. Het bedrag dat men hiermee 

verdient mag echter niet bij de jongere terechtkomen maar moet rechtstreeks naar de 

benadeelde gaan als vergoeding voor de geleden schade.
496

  

5.4.4 Jeugddetentie  

Wanneer we de huidige jeugdwet analyseren is het duidelijk dat de plaatsingsmaatregelen aan 

herziening toe zijn. Hoewel er een breed scala aan plaatsingsmogelijkheden in de wet worden 

voorzien, zijn er tot op heden slechts enkele van in werking getreden. De mogelijkheden die 

in werking zijn getreden zijn zeer onduidelijk en summier uitgewerkt in de wet. Zo worden de 

begrippen gesloten en open afdeling nergens gedefinieerd, waardoor de verschillende 
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uitvoeringsmodaliteiten ook nergens worden geregeld.
497

 Het is aangewezen dat er in de 

toekomst slechts één vorm van vrijheidsberoving komt, de jeugddetentie. Door middel van 

verschillende uitvoeringsmodaliteiten kan de jeugddetentie het constructiefst worden 

ingevuld.
498

 

 Wanneer men in de toekomst er voor opteert om de plaatsingsmaatregelen te vervangen door 

jeugddetentie, is het noodzakelijk dat deze sanctie als ultimum remedium wordt gehanteerd. 

De jeugdrechters moeten deze detentie pas overwegen indien echt alle andere interventies 

geprobeerd of overwogen hebben. Dit kan worden bevorderd door de beperkte efficiëntie van 

detentie aan in de opleiding van jeugdmagistraten aan bod te laten komen. 
499

  

Het is noodzakelijk dat, naar  het Nederlands voorbeeld, de jongeren die worden geplaatst 

omdat ze een misdrijf gepleegd hebben, gescheiden worden van de jongeren die worden 

geplaatst omdat ze zich in een verontrustende situatie bevinden. 

Daarnaast moet er in een selectieve toegangspoort worden voorzien: de omstandigheden 

waarin men jeugddetentie kan opleggen moet op een limitatieve manier worden omschreven. 

De jeugddetentie mag ook niet langer opgelegd worden op basis van de persoon van de 

minderjarige of omdat hij zich in een VOS bevindt, maar wel om de feiten die hij heeft 

gepleegd en het gevaar voor de maatschappij dat daaruit voortvloeit. Het is niet omdat de 

jeugddetentie vertrekt vanuit de idee van normbevestiging en maatschappijbeveiliging 

betekent dit niet dat er geen plaats kan zijn voor hulpverlening tijdens de jeugddetentie 

 De duur mag niet langer zijn dan noodzakelijk en gerechtvaardigd door de ernst van de 

feiten.  

 Net zoals in het volwassenenstrafrecht is het noodzakelijk dat er in de toekomst wordt 

voorzien in en interne rechtspositie van de gedetineerden. Deze interne  rechtspositie is 

georiënteerd op de situatie van de gedetineerde minderjarige als inwoner van de inrichting.
500

 

Door deze interne rechtspositie worden al de rechten van de gedetineerde minderjarige 

gewaarborgd door de gemeenschap. Enkel het recht op vrijheid mag worden beperkt. 
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Daarnaast is het ook noodzakelijk om vanaf het moment dat de jongere  in de instelling 

terecht komt om actief te gaan werken naar de positieve terugkeer naar de maatschappij. Een 

Decreet interne rechtspositie voor de minderjarige is noodzakelijk om te ontsnappen aan de 

politieke invloeden waaraan een intern reglement van de gemeenschapsinstelling gevoelig 

voor was.  

In de toekomst zal er ook nood zijn aan een regelgeving omtrent de externe rechtspositie van 

de minderjarige. Deze rechtspositie stelt de relatie van het individu en de samenleving 

centraal. Regelgeving hieromtrent moet de graduele integratie in de samenleving mogelijk 

maken door in verschillende uitvoeringsmodaliteiten en in een automatische herziening te 

voorzien. In navolging van het volwassenenstrafrecht kunnen we volgende 

uitvoeringsmodaliteiten onderscheiden: de beperkte detentie, de weekenddetentie,het 

penitentiair verlof, de vrijheid onder voorwaarden. Het wordt afgeraden om elektronische 

toezicht op te leggen aan minderjarigen, dit is een heel ingrijpende en stigmatiserende 

maatregel. Daarnaast moet er ook worden voorzien in voldoende nazorg en in een vlotte 

samenwerking met de hulpverlening in verband met het vervolgtraject.
501

  

5.5 Voor- en nadelen van een nieuw jeugdsanctierecht 

Wanneer we in de toekomst ervoor zouden kiezen om een jeugdsanctierecht te ontwikkelen 

op basis van de voorstellen die hier geformuleerd worden dan kunnen we vaststellen dat dit 

enkele voordelen heeft ten opzichte van het huidige jeugdrecht.  

Door het invoeren van één model wordt er duidelijkheid in hoofde van de minderjarige en in 

hoofde van de jeugdrechter gecreëerd. Tot op heden heeft de jeugdrechter de keuze om de 

minderjarige vanuit verschillende modellen te benaderen, dit zorgt niet alleen voor 

onduidelijkheid over de finaliteit van de opgelegde maatregel, maar werkt ook de 

rechtsonzekerheid in de hand. Indien men gebruik maakt van de delictspecifieke sancties, dan 

weet de minderjarige waaraan hij zich kan verwachten als hij crimineel gedrag stelt. Er wordt 

dus een duidelijk kader gecreëerd waarbinnen jeugdrechters meer eenduidige beslissingen 

kunnen nemen. Daarnaast wordt ook de positieve zijde van het beschermingsmodel, zijnde de 

maatregelen aangepast aan de minderjarige, verwerkt in het jeugdsanctierecht. Door sancties 

met uitstel of opschorting op te leggen kan er in een reactie op maat worden voorzien.  
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Er worden ook nieuwe mogelijkheden om gediversifieerd te reageren op delicten, zeker voor 

jongeren die specifieke zorgbehoeften hebben zoals geesteszieke minderjarigen. Daarnaast 

worden door de complementariteit van de  reactie op delicten met de reactie op 

verontrustende situaties dwarsverbanden, continue trajecten en vermaatschappelijking van de 

zorg mogelijk.  

De rechtswaarborgen van zowel de dader als het slachtoffer worden door de invoering van 

bovenstaande voorstellen verhoogd en in lijn gebracht met internationale verplichtingen en 

regelgeving.  

Met het jeugdsanctierecht wordt een snellere reactie op het misdrijf mogelijk. Doordat men 

vanuit een evidence-based beleidsvisie vertrekt in het sanctiemodel kan men, na een grondige 

studie over de doorlooptijden, op termijn maximumtermijnen voor de onderzoeksfase 

formuleren. Daarnaast kan het onderzoekscentrum ook aanbevelingen formuleren om de 

reactie op het misdrijf te versnellen. Daarnaast draagt de wetenschappelijke onderbouw ook 

bij tot de kwaliteit van de maatregelen.
502

  

Het is duidelijk dat een evolutie naar een jeugdsanctierecht voordelig zou zijn voor alle 

partijen. We moeten echter ook de werkelijkheid voor ogen durven zien,zelf het 

jeugdsanctierecht kent zijn nadelen.  

De idee van de strafrechtelijke niet-verantwoordelijkheid  van de minderjarige staat op 

gespannen voet met de idee van de gewenste toenemende bekwaamheid en 

verantwoordelijkheid van de minderjarige dader.  De minderjarige is immers strafrechtelijk 

onverantwoordelijk, maar hij kan wel actief verantwoordelijkheid opnemen om de schade te 

herstellen, of om de nodige verbintenissen aan te gaan in het geschreven project. 

Onverantwoordelijke jongeren moeten dus verantwoordelijkheid opnemen. Het is een 

contradictio in terminis. 

Een ander probleem dat zal blijven bestaan is het spanningsveld dat gecreëerd wordt door 

tegelijkertijd te willen sanctioneren en op te voeden. Sanctioneren vertrekt immers van een 

proportionele reactie op het feit, beperkt in tijd, terwijl opvoeden een proportionele aanpak 

naar gelang van de intellectuele en de culturele mogelijkheden van de dader impliceert, deze 

eindigt pas wanneer het pedagogische doel is bereikt.
503
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Een groot nadeel van de opsplitsing van de figuur van de jeugdrechter zoals voorzien in het 

sanctiemodel is dat twee verschillende rechters zich moeten inwerken in de problematiek van 

de minderjarige. Het overzicht over het dossier dreigt verloren te gaan, met als risico dat niet 

tijdig wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen.
504

  

Het grootste nadeel is dat de voorgestelde hervormingen zich niet enkel situeren op het 

bevoegdheidsniveau van de Vlaamse Gemeenschap.  We beperkten onze voorstellen en 

aanbevelingen niet enkel tot het materiële jeugdrecht, maar we voorzagen ook wijzigingen 

aan de procedures en aan de organisatie van de jeugdrechtbank. De mogelijkheid om de 

regelgeving hieromtrent te wijzigen is een federale bevoegdheid. Overleg tussen de 

verschillende overheden zal in de toekomst zeker noodzakelijk zijn. Een correcte afstemming 

van het materiële jeugdsanctierecht en het procedurerecht blijven essentieel.  

Een ander nadeel is de tegenkanting van de jeugdmagistratuur, hoewel de huidige voorstellen 

theoretisch onderbouwd zijn is er nog geen onderzoek gedaan naar de praktijk. In een eerste 

summiere standpuntbepaling over het Groenboek Jeugdsanctierecht kiest de 

jeugdmagistratuur voor optie 2. Een verdere inwerkingtreding van de huidige federale 

bepalingen en het optimaliseren van de huidige jeugdwet. Ze zijn voornamelijk gekant tegen 

de opsplitsing van de figuur van de jeugdrechter, van de duidelijkere afbakening van de 

sancties en hulpverlening, en aan de afschaffing van de uithandengeving, gekoppeld aan de 

mogelijkheid om langere sancties op te leggen.
505

 

Daarnaast zal het ook noodzakelijk zijn dat de beschikbare middelen om een functioneel 

jeugdsanctierecht te ontwikkelen, worden vrijgemaakt. Het is noodzakelijk dat in, 

tegenstelling tot de hervorming van 2006, de hervorming geen lege doos is. Er moet niet enkel 

in theoretische mogelijkheden worden voorzien om bepaalde sancties op te leggen, de 

middelen van de praktijk moeten ook tegelijkertijd worden uitgebreid zodat de sanctie ook 

effectief opgelegd en uitgevoerd kunnen worden. 
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6 Conclusie 

Het doel van deze thesis was om gefundeerde voorstellen en aanbevelingen te formuleren 

voor een toekomstig jeugdsanctierecht. Daarbij werd eerst een beschrijving gegeven van de 

heersende modellen in het jeugdrecht, gevolgd door een analyse van de totstandkoming van 

de vraag naar een jeugdsanctierecht. Gezien de ontwikkelingen van het laatste jaar naar 

aanleiding van de nieuwe bevoegdheidsverdeling, lijkt het waarschijnlijk dat de wetgever, 

althans aan Vlaamse zijde, zal opteren voor een jeugdsanctierecht.  

Wanneer we de verschillen tussen het sanctie- en het beschermingsmodel bekijken kunnen we 

besluiten dat deze zich voordoen op het niveau van hun algemene uitgangspunten, hun 

proceskenmerken, hun institutionele kenmerken en de maatschappijkenmerken. In het 

sanctiemodel kiest men voor een actieve verantwoordelijkheid voor de minderjarige en een 

rechtswaarborgenconforme delictspecifieke reactie op jeugddelinquentie. Het hoofddoel  is  

normbevestiging. In het beschermingsmodel staat de onverantwoordelijkheid van de 

minderjarige voorop en tracht men door middel van maatregelen van opvoeding, bewaring en 

behoeding de minderjarige te heropvoeden.  

Als we de evolutie van het jeugdrecht bestuderen, dan merkt men dat de vraag naar een 

jeugdsanctiemodel zijn grote opkomst kent in de jaren '70-'80. In deze periode kreeg men 

steeds meer het gevoel dat het beschermingsmodel van de wet van 18 april 1965 betreffende 

de jeugdbescherming niet kon tegemoetkomen aan de 'stijgende' jeugddelinquentie. Het is 

opmerkelijk vast te stellen dat deze 'stijgende' jeugddelinquentie die aan de basis lag bij het 

besluit om af te stappen van strafrechtsmodel voorafgaand aan de wet op de 

kinderbescherming van 15 mei 1912, vandaag opnieuw wordt gebruikt als legitimering om 

naar een sanctiemodel over te stappen. We kunnen een pendelbeweging tussen de modellen 

vaststellen doorheen de evolutie van het jeugdrecht. 

Om een wetsvoorstel te kunnen voorleggen die vertrok vanuit een goed afgelijnd 

sanctiemodel werden er verschillende commissies en onderzoeksgroepen belast om een 

duidelijk jeugdsanctierecht uit te werken. De eerste commissie die hiermee werd belast was 

de Commissie Cornelis, de voorlopige aanbevelingen van deze commissie werden ten dele 

opgenomen in de wet van 2 februari 1994. In navolging van het eindverslag van deze 

commissie, werd al snel een tweede opdracht uitgeschreven om de mogelijkheid van een 

herstelrechtelijk jeugdsanctiemodel te onderzoeken. Uiteindelijk was het Christian Maes die 

een eerste voorontwerp tot hervorming van de jeugdbescherming ontwierp. Dit federaal 
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jeugdsanctierecht kwam er wegens een kritische evaluatie door de Waalse gemeenschap toch 

niet door.  

Het was wachten tot 2006 vooraleer het jeugdrecht gemoderniseerd werd. Deze wet koos 

uiteindelijk voor een hybride model met elementen van het beschermingsmodel, het 

sanctiemodel en het herstelmodel. De pijlers van de jeugdbescherming werden wel behouden. 

De hervorming kwam echter niet tegemoet aan de vraag naar een jeugdsanctierecht. Deze 

hervorming werd dan ook zeer kritisch geëvalueerd aan Vlaamse zijde. Met name het feit dat 

de modellendiscussie werd verlegd van de wetgevende macht naar de rechterlijke macht, was 

een knelpunt voor Vlaanderen. De rechter kan in het huidig jeugdrecht kiezen of hij het 

herstel van de schade, de ernst van de feiten of de persoonlijkheid van de minderjarige laat 

primeren bij zijn beslissing. De rechter krijgt nu de keuze uit een grote lijst aan mogelijke 

beslissingscriteria bij het opleggen van een maatregel. De onduidelijkheid die hierdoor 

gecreëerd werd, had een negatieve invloed op de rechtszekerheid van de minderjarige.  

De hervorming streefde een diversifiëring van de antwoorden op jeugdcriminaliteit na. Zo 

werd een herstelrechtelijk aanbod ingevoerd die prioritair moet worden overwogen. Een echte 

autonome maatregel was dit niet, het was eerder een aanvulling op de maatregel opgelegd 

vanuit de beschermingsgedachte. Daarnaast werden ook de plaatsingsmaatregelen en 

mogelijkheden voor ambulante maatregelen uitgebreid. Het voornaamste probleem van het 

huidig maatregelenpakket is dat er voornamelijk aanbodgestuurde in plaats van 

vraaggestuurde maatregelen worden opgelegd. Door het gebrek aan middelen bij de 

voorzieningen, die moeten instaan voor de ambulante maatregelen, wordt er vaak gekozen om 

een minder passende maatregel op te leggen die wel snel kan worden uitgevoerd.  

De voornaamste kritiek op de hervorming was het gebrek aan rechtswaarborgen voor de 

minderjarige. Hoewel het subsidiariteits- en het proportionaliteitsbeginsel door de hervorming 

werd ingebouwd in de jeugdwet, worden deze ondermijnd door de mogelijkheid om 

maatregelen te cumuleren en maatregelen te herzien. Daarnaast wordt ook het recht op 

gespecialiseerde bijstand, het vermoeden van onschuld en het legaliteitsbeginsel niet 

voldoende gewaarborgd in de jeugdwet.  

 Doordat Vlaanderen nu bevoegd is voor de uitwerking van het materiële jeugdrecht lijkt het, 

in het licht van de hierboven aangehaalde kritieken, niet onlogisch dat er werk wordt gemaakt 

van een jeugdsanctierecht. Het is noodzakelijk om te benadrukken dat het jeugdsanctiebeleid 

gepaard moet gaan met een breder welzijnsbeleid. De vraag naar een jeugdsanctierecht mag 
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niet geïnterpreteerd worden als een vraag naar een repressiever aanpak van jeugddelinquentie. 

Het moet worden opgevat als een vraag naar meer duidelijkheid en rechtswaarborgen voor de 

jongere naar aanleiding van de reactie op een misdrijf. 

Het is noodzakelijk dat we in Vlaanderen evolueren naar een jeugdrecht waar proportionele 

delictspecifieke sancties worden opgelegd door een onafhankelijke en onpartijdige rechter 

met het oog op normbevestiging. Om deze onafhankelijkheid te verzekeren is het 

noodzakelijk dat voorlopige maatregelen, en de maatregelen ten gronde worden opgelegd 

door twee verschillende rechters. Dit jeugdsanctierecht moet van toepassing zijn op alle 

minderjarigen vanaf 12 jaar en voor alle misdrijven gepleegd door minderjarigen. De 

uitzonderingen van de politierechter en het Hof van Assisen moeten in de toekomst worden 

afgeschaft. 

Dit jeugdrecht moet vertrekken vanuit een gedragen verantwoordelijkheid voor de 

minderjarige, hij moet ondersteund worden in het actief leren opnemen van zijn 

verantwoordelijkheid. Daarnaast is het noodzakelijk dat er voldoende rechtswaarborgen 

worden voorzien om tegemoet te komen aan de kritieken op het huidig 

jeugdbeschermingsrecht. De cumulatie van sancties moet worden afgeschaft en 

proportionaliteit moet worden verzekerd, doordat de jeugdrechter verplicht de duurtijd van de 

opgelegde sancties dient te bepalen. Door de exhaustieve omschrijving van delicten zoals in 

het volwassenenstrafrecht wordt ook het legaliteitsbeginsel verzekerd.  

Daarnaast wordt het noodzakelijk dat het jeugdsanctietraject en het hulpverleningstraject 

duidelijk wordt onderscheiden. Om dit onderscheid mogelijk te maken worden de 

maatregelen die geen normbevestiging nastreven, maar enkel een expliciete hulpverlenende 

finaliteit hebben uit het sanctiepakket van de jeugdrechter geweerd. Beide trajecten dienen 

complementair te zijn en moeten optimaal op elkaar afgestemd worden. Dit wil niet zeggen 

dat hulpverlening niet belangrijk wordt geacht in het jeugdsanctiemodel, integendeel, de 

actoren van het jeugdsanctierecht moeten de minderjarige steeds doorverwijzen naar de 

hulpverlening wanneer een hulpverleningsvraag aanwezig is.  

Naar de toekomst toe is het noodzakelijk dat men beleidskeuzes gaat maken op basis van een 

wetenschappelijk onderbouwd debat. We hebben ons bij het formuleren niet enkel beperkt tot 

het materiële jeugdsanctierecht, ook voorstellen van procedures waar men op federaal niveau 

voor bevoegd is, werden niet geschuwd. Het wordt daarom noodzakelijk dat er een goede 

samenwerking tussen de Federale Staat een de Vlaamse Gemeenschap wordt opgezet. Of dit 
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in de toekomst mogelijk wordt, blijft giswerk. Op federaal niveau werd de idee van een 

jeugdsanctierecht, reeds in het verleden verworpen. Dit is, naast het grote aantal middelen die 

in de toekomst nodig zullen zijn om deze hervorming werkzaam te maken in de praktijk, de 

grootste beperking van het toekomstige jeugdsanctierecht. 

Er liggen alvast enkele goed onderbouwde voorstellen op tafel. Nu is het aan Vlaanderen om 

ze om te zetten in een jeugdsanctiedecreet.  
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Wet 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, BS 15 april 1965 (afgekort: 

Jeugdbeschermingswet). 

Ontwerp van Bijzondere wet tot hervorming der instellingen,Parl. St., Kamer,1979-1980, nr. 

627/10 

Bijzondere wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, BS 15 augustus 1980. 

Decreet 27 juni 1985 inzake bijzondere jeugdbijstand, BS 5 juli 1986. 

Bijzondere wet 8 augustus 1988, BS 13 augustus 1988. 

Wet 19 januari 1990 tot verlaging van de leeftijd van de burgerlijke meerderjarigheid tot 

achttien jaar, BS 30 januari 1990. 

Internationaal verdrag 20 november 1989 inzake de rechten van het kind opgemaakt te New-

York, BS 17 januari 1992 (afgekort: IVRK). 

Koninklijk Besluit 9 oktober 1991 tot oprichting van de Nationale Commissie voor de 

hervorming van de wetgeving inzake jeugdbescherming, BS 9 november 1991 

MvT. bij het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de 

jeugdbescherming,Parl. St. Kamer 1991-92, nr. 532/1 

Wet 24 december 1992 tot wijziging van de artikelen 36, 4° en 37 en tot opheffing van artikel 

37bis van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en tot invoering van 

artikel 43bis in dezelfde wet, BS 31 december 1992.  
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Wet 2 februari 1994 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de 

jeugdbescherming, BS 17 december 1994. 

Min. Omz. 14 oktober 1994, nr. WEL/ B.J. 94/7 betreffende de gerechtelijk jeugdbijstand 

voor minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie, BS 4 februari 1995 

Wetsvoorstel tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen,Parl. St. Senaat 1999-

2000, nr 256/1 

MB 18 december 2001 tot regeling van het gebruik van buffercapaciteit in de 

Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand, BS. 12 december 2001 

Voorontwerp van wet van de Minister van Justitie Marc Verwilghen houdende antwoorden op 

delinquent gedrag door minderjarigen, Parl. St. Kamer 2001-02, nr. 1964 

Wet 1 maart 2002 betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf 

omschreven feit hebben gepleegd, BS 1 maart 2002 (afgekort: Everbergwet). 

KB 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke 

kostenloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand, BS 24 december 

2003 

Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe 

gemeentewet, BS 25 juni 2004  

Wet 17 juni 2004 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet, BS 23 juli 2004 

Mvt bij het wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en 

het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. 

Parl. St Kamer 2004-05, nr. 1467/001 

Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen,BS 29 juli 2005 

Wet 15 mei 2006 tot wijziging van de Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, 

het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de Nieuwe 

Gemeentewet en de Wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, BS 2 juni 2006. 

Wet 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten 

laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, BS 19 

juli 2006. 
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Ministriële omzendbrief nr. 1/2007 betreffende de wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 2006 tot 

wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van 

minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, BS 8 maart 2007 

COL 8/2007 van het college van procureurs-generaal bij de hoven van beroep betreffende de 

functieomschrijving van de parketcriminologen aangeworven bij de afdeling "jeugd en gezin", 

1 juli 2007 

KB 12 november2009 tot oprichting van een gesloten federaal centrum voor minderjarigen 

die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, BS 18 november 2009 

Wetsontwerp betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank, Parl. St. Kamer 

2010-11 nr 682/18 

MvT bij het Voorstel van bijzondere wet met betrekking tot de zesde staatshervorming, Parl, 

St. Senaat, 2012-13, nr 2232/1 

Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, BS 1 juli 2013 

Bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde staatshervorming, BS 31 

januari 2014 

Guidelines of the committee of Ministers of the coucil of Europe on Child Friendly Justice, 17 

november 2010, III, E.2 

General Comment no. 10 of the Committee on the Rights of the Child on Children’s Rights in 

Juvenile Justice (25 april 2007), UN Doc CRC/C/GC/10 

Rec(87)20 of the committee of ministers to member states on social reactions on juvenile 

delinquency, http://ww.coe.int 

Rec(2003)20 of the Committee of Ministers to member states concerning new ways of dealing 

with juvenile delinquency and the role of juvenile justice; http://ww.coe.int 
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8 Bijlagen 

8.1 Vragenlijst interview jeugdrechter Van Hecke 

Opleiding 

Hoe lang bent u al een jeugdrechter?  

Heeft u hiervoor een gespecialiseerde opleiding voor gevolg?  

Vindt u dat u aan het einde van deze opleiding  klaar was om in het werkveld te stappen?   

De hervorming van 2006 

Nu zou ik u graag enkele vragen willen stellen over de - in 2006 hervormde - jeugdwet 

Bent u over het algemeen tevreden over de huidige jeugdwet? Wat vindt u positief? Wat zou 

anders mogen ?  

Vindt u het een goede zaak dat bij de hervorming gekozen werd voor het behoud van het 

beschermingsmodel als basis voor de wet? 

Vindt u dat er voldoende rechtswaarborgen voorzien zijn voor de minderjarigen in het huidig 

model? 

Heeft u het gevoel dat de door u opgelegde maatregelen effectief zijn?  

Heeft u bij het opleggen van plaatsingsmaatregelen, steeds een ambulante maatregelen 

overwogen? Vermeld u steeds in uw motivering voor een plaatsingsmaatregel waarom u 

ambulante maatregelen niet  noodzakelijk zijn ?  

Welke factor is voor u meest  doorslaggevend bij het opleggen van maatregelen? De 

persoonlijkheid van de minderjarige of de ernst van de feiten?  

Maakt u veel gebruik van een bemiddeling of een herstelgericht groepsoverleg? Zo, nee 

waarom niet ? Acht u het een betere oplossing om eerst het parket verplicht een herstelgericht 

aanbod te doen.   

Het jeugdsanctierecht 

Het zou wel eens kunnen dat we in de nabije toekomst evolueren in de richting van een 

jeugdsanctierecht. Wat betekend dit voor u ? Zou u dit een goede evolutie vinden?   
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In dit jeugdsanctierecht worden er niet langer maatregelen maar delictspecifieke sancties van 

bepaalde duur opgelegd.  De persoonlijkheid van de minderjarige is van ondergeschikt belang 

bij het opleggen van maatregelen.  Hoe staat u hier tegenover? 

Positie van de jeugdrechter binnen dit vernieuwd jeugdsanctierecht. 

Een vaak gehoorde mogelijkheid van het jeugdsanctierecht is dat de huidige figuur van de 

jeugdrechter zal worden ontdubbeld. Dit om de een onpartijdige en onafhankelijke rechter te 

verzekeren 

Maatregelen opgelegd door jeugdrechter in het nieuwe jeugdsanctierecht 

Wat is uw ervaring met het geschreven project? 

Wat is uw ervaring (positief/negatief) aangaande de berisping? 

Wat is uw ervaring (positief/negatief) aangaande de gemeenschapsdienst?  

Hoe staat u tegenover beperkte  geldboetes als bestraffing voor minderjarigen ouder dan 16 

jaar die lichte misdrijven , met name overtredingen en wanbedrijven ,hebben gepleegd?  

Denkt u dat dit nieuw jeugdsanctierecht er in de nabije toekomst zal komen? Zo ja ziet u er de 

voor- en nadelen van in ?  

 


