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Kan een zeventienjarige berecht worden volgens het volwassen strafrecht? En
een zestienjarige? En een vijftienjarige?
Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind in Genève bekritiseerde onlangs
Nederland voor het terugdringen van de leeftijdsgrens bij het strafrecht. Steeds
vaker worden kinderen als volwassen beschouwd in het strafrecht. Is dit het

Minister Rouvoet zou er nog eens naar kijken, zo beloofde hij het VN-Comité.
Hij zou ‘nog eens nauwkeurig kijken naar wat er verbeterd kan worden op dit
terrein’. Toch lijkt het dat ‘bescherming geven’ de overhand heeft gekregen.
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beeld een zeventienjarige jongen in
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van het VN-Kinderrechtencomité als

echtpaar in Musselkanaal. Een andere

een stimulans ziet om nog eens
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senen inderdaad ‘de achilleshiel van het jeugdstrafrecht’?
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afhankelijk deskundigen jongeren on-

Meer bescherming
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lijkheid van verdachte, die aanleiding

delijk verbieden alcohol te verkopen

geven het meerderjarigenstrafrecht
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bij tede
stellen

lijk aan gewelddadige games komen.

werkwijze van afweging, want hier-

Nederland ratificeerde ook twee Op-

voor kan Nederland als een voorbeeld

tionele (aanvullende) Protocollen bij

in de wereld dienen, maar de kritiek
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weer de overhand gekregen.
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digd om ‘nog eens nauwkeurig te kij-

jaar) en wel tot 24 jaar (aan jong-
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volwassenen dus).

op dit terrein’. Mijns inziens zou het

Het Internationale Verdrag van de

nuttig zijn om derhalve even pas op

Rechten van het Kind verstaat onder

de plaats te maken en te beginnen

een kind ‘iemand die jonger is dan 18,
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en zorg nodig heeft, met inbegrip van
geëigende wettelijke bescherming
zowel voor als na de geboorte’.
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Interessant is dat veel van de boven-
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Min negen

