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every country in the world.  Among these, the most common are the lack of proof of 

age and reliable age estimates; responses to children younger than MACRs that are 

substantially punitive in nature; and the absence of any appropriate response at all to 

children younger than MACRs in conflict with the law.  Overall, this study 

underscores the important role of the MACR, but finds that the age limit quickly 

loses value unless it is understood and implemented in a holistic children’s rights 

framework, which among other points requires coordination of law, policy, and 

practice regarding children both younger and older than the MACR’s limit. 

 

Kinderrechten en de Minimumleeftijd voor Strafrechtelijk Aansprakelijkheid.   

Een studie wereldwijd. 

 Deze studie biedt een uitgebreide analyse van de Minimum Leeftijd voor 

Strafrechtelijke Aansprakelijkheid (MLSA) vanuit het perspectief van de 

internationale rechten van het kind.  Onder deze MLSA wordt verstaan de jongste 

leeftijd waarop kinderen aansprakelijk kunnen worden gehouden in jeugd- of 

volwassenen rechtspraak voor het overtreden van het strafrecht van een land. 

 Bij het bestuderen van de MLSA toont de rechtsgeschiedenis een enorm 

verschil tussen welzijns- en justitiële benaderingen.  Maar beide benaderingen 

brengen ernstige problemen met zich mee waar het gaat om strafrechtelijke 

aansprakelijkheid.  Vanuit het perspectief van welzijn ligt mindernadruk op 

strafrechtelijke aansprakelijkheid en meer op het uitstellen ervan, terwijl de justitiële 

benadering op aansprakelijkheidsstelling juist is gebaseerd.  Ten behoeve van de 

internationale kinderrechten wordt geprobeerd om met deze spanningen en gebreken 

om te gaan door de verantwoordelijkheid voor de MLSA in de context te plaatsen 

van een aantal grondbeginselen, binnen het kader van materieel en formeel recht.  

Meer specifiek: regionale en internationale wetsinstrumenten geven verplichtingen 

en richtlijnen aan landen met betrekking tot het vaststellen en hanteren van een 

minimum aansprakelijkheidsleeftijd. 



 

 Voor het begrijpen en verklaren van de oorsprong van hedendaagse MLSA’s 

over de hele wereld, zijn uitgebreide historische gegroeide invloeden van groot 

belang.  Deze zijn nu voor het eerst gedocumenteerd per land, inclusief de 

belangrijkste voorzieningen, met bronvermeldingen en in de meeste gevallen 

ondersteund door fragmenten. 

 Men kan stellen dat het bijna uniforme bestaan van minimum 

aansprakelijkheidsleeftijden wereldwijd – een uiting van het grondbeginsel dat 

kinderen onder een bepaalde leeftijd nooit strafrechtelijke procedures of 

bestraffingen mogen ondergaan – bevestigt dat er in deze context een algemeen 

principe van internationaal recht bestaat met juridische verplichtingen voor alle 

landen. 

 Recente ontwikkelingen in de minimum aansprakelijkheidsleeftijd komen 

vooral voort uit het rapportageproces van de Conventie van de Rechten van het Kind, 

dat zich bezighoudt met het opzetten en de uitbreiding – of voorgestelde uitbreiding – 

van nationale minimum aansprakelijkheidsleeftijden in ongeveer eenderde van de 

landen in de wereld. 

 In veel landen geven felle debatten over jeugdcriminaliteit en de minimum 

aansprakelijkheidsleeftijd een indruk van de kwetsbaarheid van eenvoudige 

leeftijdswijzigingen.  Praktische implicaties en uitdagingen van de MLSA 

beïnvloeden het beleid overal ter wereld.  De meest voorkomende zijn het gebrek aan 

bewijs voor het vaststellen van de leeftijd of betrouwbare leeftijdschattingen; zware 

straffen voor kinderen die onder de minimum leeftijd vallen; en het ontbreken van 

elk adequaat antwoord op kinderen die onder de minimum leedtijd vallen en in 

aanraking komen met justitie. 

 Samenvattend laat deze studie zien wat het grote belang is van de Minimum 

Leeftijd voor Strafrechtelijke Aansprakelijkheid, maar ook dat een leeftijdslimiet 

zinloos is wanneer zij niet wordt begrepen en geïmplementeerd in het holistisch 

kader van rechten voor kinderen, waarvoor coördinatie van wet, beleid en praktijk 

noodzakelijk is voor kinderen onder en boven de minimumleeftijd. 
 


