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SAMENVATTING
(SUMMARY IN DUTCH)

VRIJHEIDSBENEMING VAN KINDEREN IN HET LICHT VAN 
INTERNATIONALE MENSENRECHTEN

Naar schatting zijn wereldwijd meer dan een miljoen kinderen gedetineerd in
gevangenissen, politiecentra of andersoortige (gesloten) inrichtingen. Deze
kinderen zijn beperkt in de uitoefening van hun fundamentele recht op persoonlijke
vrijheid, zoals erkend in internationale mensenrechtelijke verdragen. Detentie of
vrijheidsbeneming van kinderen heeft plaats binnen verschillende juridische kaders,
zoals dat van het (jeugd)strafrecht, de kinderbescherming, het vreemdelingenrecht
of de geestelijke gezondheidszorg. Ook zijn er verschillende verschijningsvormen;
bijvoorbeeld plaatsing in een politiebureau, detentiecentrum, (jeugd)gevangenis,
werkkamp, uitzettingscentrum of jeugdinrichting. Vrijheidsbeneming kan worden
gedefinieerd als: ‘elke vorm van detentie of gevangenschap of plaatsing van een
persoon in een publieke of private setting, van waaruit het deze persoon niet is
toegestaan weg te gaan als hij of zij dat wil, op grond van een bevel van enige
gerechtelijke, administratieve of andere publieke autoriteit’ (zie regel 11 (b) van de
Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty van de Verenigde
Naties (VN)).

Vrijheidsbeneming van kinderen is een complex fenomeen. Het staat niet op
zichzelf, maar is doorgaans gerelateerd aan omvangrijke maatschappelijke kwesties,
zoals jeugdcriminaliteit, armoede, sociale uitsluiting en discriminatie. De kinderen
om wie het gaat behoren vaak tot de meest gestigmatiseerde groepen in de
samenleving: straat- of zwerfjongeren, jeugddelinquenten, kinderen met gedrags-
problemen of psychiatrische stoornissen, jonge vreemdelingen of kinderen die
opgroeien onder ernstige bedreiging van hun geestelijke of lichamelijke
gezondheid.

De rechten van gedetineerde kinderen, worden vaak met voeten getreden –
kinderen worden om obscure redenen gedetineerd in ongeschikte, overbevolkte
gevangenissen voor volwassenen, zonder privacy, zonder enig contact met hun
ouders of familie, zonder onderwijs of gezondheidszorg en zonder adequate
bescherming tegen geweld, mishandeling of verwaarlozing door bewakers of
andere gedetineerden. Gedetineerde kinderen zijn bijzonder kwetsbaar – ze
bevinden zich in een zeer afhankelijke positie, zijn onttrokken aan het zicht van de
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samenleving en hun familie, en lopen groot risico om beschadigd te worden voor de
rest van hun leven.

De bijzondere positie van het gedetineerde kind wordt sinds de jaren tachtig van de
vorige eeuw erkend in internationale mensenrechtelijke verdragen en standaards.
Naast de in 1985 door de VN aangenomen Standard Minimum Rules for the
Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules), zijn met name het Internationaal
Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) uit 1989 en de Rules for the
Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty (ook wel de Havana Rules) uit
1990 van belang. De kernbepaling van het internationale recht is in dit verband
artikel 37 IVRK, dat de gevolgen van vrijheidsbeneming voor kinderen onderkent
en de noodzaak tot een kindspecifieke, mensenrechtelijke benadering ten aanzien
van gedetineerde kinderen onderstreept.

Internationale mensenrechtelijke verdragen dwingen tot de grootst mogelijke
terughoudendheid ten aanzien van vrijheidsbeneming van kinderen – aanhouding,
detentie of gevangenschap mogen alleen worden toegepast als uiterste middel en
voor de kortst mogelijke duur (art. 37 aanhef, onder b IVRK). Dit betekent in de
eerste plaats dat de nationale autoriteiten een helder juridisch kader dienen vast te
stellen, waarin onder meer de (limitatief opgesomde) gronden voor vrijheids-
beneming van kinderen zijn neergelegd; in de tweede plaats moeten er voldoende
adequate alternatieven voor vrijheidsbeneming beschikbaar zijn voor de
uitvoerende instanties, zoals politie, officieren van justitie en rechtbanken. De
voorwaarden van artikel 37 aanhef, onder b IVRK impliceren voorts dat de
noodzaak tot en duur van vrijheidsbeneming in elk individueel geval zorgvuldig
dienen te worden afgewogen, waarbij de belangen van het kind een eerste over-
weging dienen te vormen (art. 3 lid 1 IVRK). 

De meer gedetailleerde implicaties van de juridische voorwaarden voor
vrijheidsbeneming van kinderen worden bepaald door de context waarbinnen deze
plaatsheeft. Binnen het jeugdstrafrecht, waarop dit onderzoek zich in het bijzonder
richt, dient in dit verband een onderscheid te worden gemaakt tussen de voorfase
van het strafproces (aanhouding, inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis) en
de fase na veroordeling en strafoplegging (jeugddetentie of enige andere vorm van
vrijheidsbeneming als strafrechtelijke sanctie).

Ondanks de verplichting grote terughoudendheid te betrachten ten aanzien van
vrijheidsbeneming van kinderen, wordt deze wel beschouwd als een rechtmatige
beperking van het recht op persoonlijke vrijheid, indien is voldaan aan de juridische
voorwaarden van artikel 37 aanhef, onder b IVRK. Bovendien geldt als voorwaarde
dat elk kind aan wie de vrijheid is ontnomen, wordt behandeld op een menselijke
manier, met respect voor zijn inherente waardigheid als mens en op een manier die
rekening houdt met zijn bijzondere behoeften als kind (art. 37 aanhef, onder c
IVRK). In samenhang met de algemene beginselen van het IVRK, waaronder het
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discriminatieverbod (art. 2 IVRK), hebben verdragsstaten de verplichting te
waarborgen dat elk gedetineerd kind wordt erkend als rechtssubject die beschikt
over al zijn mensenrechten, in het bijzonder welke zijn neergelegd in het IVRK.
Een kind mag alleen worden beperkt in de uitoefening van zijn rechten indien dit
noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming en de realisatie
van de doelstellingen daarvan. Bovendien dienen de belangen van het kind bij elke
beslissing tot beperking van diens rechten een eerste overweging te vormen. Dit is
de kern van de rechtspositie van gedetineerde kinderen op grond van internationale
mensenrechten.

Een en ander betekent dat verdragsstaten de positieve verplichting hebben te
garanderen dat een gedetineerd kind in de eerste plaats zijn basisrechten kan
uitoefenen. Zo dient een adequate levensstandaard te worden gewaarborgd, waarbij
elk kind de benodigde medische zorg ontvangt, onderwijs kan genieten en contact
met zijn familie kan onderhouden (zie expliciet art. 37 aanhef, onder c IVRK).
Tevens dient de privacy van elk kind te worden gerespecteerd, hetgeen bijvoorbeeld
inhoudt dat hij zijn eigen kleren mag dragen. 

In de tweede plaats, heeft elk kind recht op bijzondere bescherming. Dit
betekent dat hij die bescherming moet genieten die noodzakelijk is in het licht van
zijn bijzondere positie en kwetsbaarheid als gedetineerd kind. Hierbij dient
rekening te worden gehouden met verschillen tussen kinderen op grond van onder
meer leeftijd, rijpheid en geslacht. Elk kind moet adequaat worden beschermd tegen
foltering of andere vormen van onrechtmatige behandeling (art. 37 aanhef, onder a
IVRK), met inbegrip van geweld, (seksueel) misbruik of verwaarlozing door
inrichtingspersoneel en medegedetineerden. Lijfstraffen moeten worden verboden;
de maatregel van eenzame opsluiting zou niet moeten worden toegepast; en
ordemaatregelen en dwang- of controlemiddelen mogen alleen worden gebruikt op
grond van de wet en indien noodzakelijk. Ook dient elk gedetineerd kind ge-
scheiden te worden gehuisvest van volwassenen, tenzij het niet in zijn belang is om
dit te doen (zie wederom expliciet art. 37 aanhef, onder c IVRK). 

Een belangrijke rechtswaarborg tegen onrechtmatige of willekeurige
behandeling tijdens vrijheidsbeneming is het recht om te klagen. Elk gedetineerd
kind dient over een dergelijke mogelijkheid te beschikken en moet in staat worden
gesteld deze te gebruiken; in dit verband is van groot belang dat hij volledig is
geïnformeerd over zijn rechtspositie en kan beschikken over juridische en andere
passende bijstand (art. 37 aanhef, onder d IVRK). Inrichtingen zouden verder
regelmatig moeten worden gecontroleerd en geïnspecteerd door een onafhankelijke
instantie. Dit draagt bij aan de transparantie van het verblijf van kinderen aldaar en
daarmee aan het waarborgen van hun rechtspositie.

In de derde plaats heeft de rechtspositie van kinderen betrekking op de
realisatie van de doelstellingen van vrijheidsbeneming. De implicaties van
internationale mensenrechten hangen in dit verband wederom sterk samen met de
juridische context van de vrijheidsbeneming. In het kader van het jeugdstrafrecht
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bijvoorbeeld, dient gevangenisstraf of jeugddetentie gericht te zijn op de
reïntegratie van het kind in de samenleving, opdat hij daaraan, met respect voor de
rechten en vrijheden van anderen, (weer) op constructieve wijze kan deelnemen
(art. 40 lid 1 IVRK). In verband hiermee zijn diverse aspecten tijdens de
vrijheidsbeneming van belang, zoals de mogelijkheden om (beroeps)onderwijs te
volgen en het opstellen van een individueel (behandel)programma. Ook is plaatsing
in de juiste inrichting (bij voorkeur in de regio van de woon- of verblijfplaats van
het kind en zijn familie) van essentiële waarde, evenals de beschikbaarheid van
resocialisatieprogramma’s en passende nazorg.

Voorgaande materiële en formele aspecten van de rechtspositie van gedetineerde
kinderen kunnen tezamen met tal van andere aspecten, worden afgeleid uit
verschillende internationale en regionale mensenrechtelijke standaards, waarvan de
Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty van de VN de
belangrijkste zijn voor kinderen wereldwijd. Het verdient bijzondere aanbeveling
om deze standaards te incorporeren in nationale wetgeving. Zo kan op nationaal
niveau worden bijgedragen aan het waarborgen van de rechten van gedetineerde
kinderen, zonder daarbij de lokale omstandigheden en bijzonderheden, met inbegrip
van culturele waarden en sociaal-economische omstandigheden, uit het oog te
verliezen (zie ook art. 4 IVRK).

Dit onderzoek heeft tot doel een systematische en uitgebreide analyse te
verschaffen van de implicaties van internationale mensenrechten en standaards ten
aanzien van vrijheidsbeneming van kinderen, in het bijzonder ten aanzien van de
rechtspositie van deze kinderen. Hoewel het onderzoek zich voornamelijk richt op
vrijheidsbeneming in het kader van het jeugdstrafrecht, zijn vele implicaties van
even groot belang voor de andere vormen van vrijheidsbeneming. Daar de
implementatie van de relevante mensenrechtelijke bepalingen voornamelijk een
nationale aangelegenheid is, verschaft dit onderzoek uitgebreide aanbevelingen
voor het opstellen van nationale wetgeving en de implementatie daarvan in de
praktijk, met inbegrip van voorlichting en training (zie hoofdstuk 5, par. 5.3 en 5.4).

In het verlengde hiervan, presenteert dit onderzoek een voorbeeld van nationale
wetgeving uit Nederland, die speciaal is ingevoerd ter regulering en versterking van
de rechtspositie van kinderen in Nederlandse justitiële jeugdinrichtingen: de
Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen van 1 september 2001. Deze wet is
geëvalueerd en getoetst aan het internationale mensenrechtelijke kader. 

Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat de wet redelijk goed werkt
en dat hij daadwerkelijk de rechtspositie van kinderen in jeugdinrichtingen heeft
verbeterd. Bovendien voldoen wet- en regelgeving in belangrijke mate aan de eisen
gesteld door internationale mensenrechtelijke verdragen en standaards. 

Dit neemt niet weg dat er belangrijke knelpunten zijn ten aanzien van de
werking van de wet- en regelgeving in de praktijk. Ook dient de wet zelf op een
aantal punten te worden verbeterd. Daarnaast is er ten aanzien van vrijheids-
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beneming van kinderen in Nederland een aantal algemene zorgen. Hierbij moet
gedacht worden aan de aanzienlijke toename van het aantal kinderen in
jeugdinrichtingen, de lange wachtlijsten voor behandelplaatsen en de door
inspecties geuite kritiek ten aanzien van de veiligheid in jeugdinrichtingen. Ook de
juridische voorwaarden voor vrijheidsbeneming van kinderen zoals neergelegd in
het Nederlands Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering vragen
aandacht. In het bijzonder ten aanzien van voorarrest ontbreekt het aan een
duidelijke kindspecifieke benadering. Daarnaast is de rechtspositie van kinderen in
politiecellen niet (goed) geregeld. In verband met het voorgaande worden
gedetailleerde aanbevelingen gedaan aan het adres van de Nederlandse wetgever,
het ministerie van Justitie, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de justitiële
jeugdinrichtingen (zie hoofdstuk 5, par. 5.5).

Vrijheidsbeneming van kinderen is een mondiaal fenomeen. De (rechts)positie van
het kind aan wie de vrijheid is ontnomen, heeft aan aandacht gewonnen sinds de
totstandkoming van het IVRK en relevante mensenrechtelijke standaards. Dit neemt
niet weg dat de weg naar het volledig respecteren van de rechten van kinderen in
deze nog steeds lang is. Dit onderzoek hoopt de belangrijke stappen die moeten
worden gezet naar de realisatie van de rechten van gedetineerde kinderen,
wereldwijd, inzichtelijk te hebben gemaakt en te hebben verduidelijkt.




