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Geachte heer Opstelten, 

 

In haar vergadering van 28 januari 2014 heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

kennisgenomen van het BNC-fiche bij het voorstel voor een richtlijn betreffende procedurele 

waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure 

(COM(2013)822).1 De commissie heeft geconstateerd dat de regering kritische kanttekeningen 

bij de subsidiariteit plaatst maar deze voorhands positief beoordeelt en dat de regering de 

proportionaliteit negatief beoordeelt.  

 

De leden van de VVD-fractie en de CDA-fractie hebben kenbaar gemaakt dat zij zich in de 

argumentatie van de regering ten aanzien van de subsidiariteit en de proportionaliteit kunnen 

vinden en sluiten zich bij dit standpunt aan.  

 

De leden van fractie van de SP hebben evenwel een vraag aan de regering ten aanzien van 

haar argumentatie met betrekking tot de proportionaliteit. Zij vragen de regering of zij het met 

hen eens is dat de richtlijn ervoor zorgt dat het strafprocesrecht voor minderjarigen in 

overeenstemming wordt gebracht met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het 

Kind (IVKR), hetgeen op een aantal onderdelen voor Nederland thans nog niet het geval is, 

bijvoorbeeld: 

 

 Artikel 37 onder b IVKR: vrijheidsbeneming wordt slechts gehanteerd als uiterste 

maatregel en voor de kortst mogelijke passende duur (vgl. artikel 10 van de 

ontwerprichtlijn); in Nederland worden meer minderjarigen van hun vrijheid beroofd dan 

in de ons omringende landen. 

 Artikel 37 onder c IVKR: ten gevolge van het voorbehoud dat Nederland op dit artikel 

heeft, kunnen minderjarigen volgens het volwassenenstrafrecht worden berecht  (vgl. 

artikel 19 van de ontwerprichtlijn). 

Indien er voor Nederland al lacunes in het strafprocesrecht voor minderjarigen zijn, lijkt het 

buitengewoon aannemelijk dat zulks ook het geval is in een aantal andere lidstaten van de 
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Europese Unie, aldus de leden van de SP-fractie. Alle lidstaten van de Europese Unie zijn partij 

bij het IVRK. Strafrechtelijk handelen conform dit verdrag lijkt een adequaat middel om het 

vertrouwen in elkaars strafprocedures te vergroten. Kan de regering uitleggen waarom 

handelen conform dit voor allen geldende verdrag, zoals zij aangeeft in het BNC-fiche, "ver 

verwijderd is van de grondslag" van de bevoegdheid van de Europese Commissie?  

 

De commissie verneemt graag binnen vier weken antwoord op de gestelde vraag.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Mr. dr. A.W. Duthler  

Voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

 

 


