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Opbouw 

 

 Theorie 

 

 

 Praktijk 

 

 

 Afsluitende reflectie 
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Historische aanloop 

 

 Beschermingsrecht (cfr. sociaal verweer) 

 

 Kritieken 

 

 Poging tot hervorming 

 

 Modellendebat 

 



Een ander model, een andere kijk 



  Beschermings- 

model 

Straf- 

model 

Herstel- 

model 

Sanctie- 

model 

Risicomanagement- 

model 

Daderbeeld 

Perceptie van de dader Met onderliggende 

problemen  

Calculerend, 

gericht op 

eigenbelang  

In wezen goed 

en competent 

In wezen goed 

en competent 

Behorend tot 

risicogroep, 

potentieel gevaarlijk 

Verantwoordelijkheid 

opnemen m.b.t. tot de 

gevolgen van de feiten 

Nee, hoogstens 

medewerking 

verlenen aan 

opgelegde hulp 

Nee, straf passief 

ondergaan 

Ja Ja Nee, hoogstens 

medewerking 

verlenen aan 

opgelegde 

interventie 

Gerechtelijke interventie 

Doel Helpen, begeleiden, 

behandelen,  

heropvoeden, 

beschermen 

Vergelden, 

afkeuren, 

afschrikken, 

morele inkeer 

Herstel  Norm stellen, 

morele inkeer 

(tot inzicht of 

besef doen 

komen) 

Beveiligen, inspelen 

op risicofactoren 

  

Duur Onbepaald Bepaald Onbepaald, 

flexibel  

Bepaald Onbepaald  

Proces 

Sleutelactoren Sociale dienst  Advocaat Slachtoffer Advocaat Gerechtelijke 

experten die aan 

risicotaxatie doen  

Proceswaarborgen Van  

ondergeschikt 

belang 

Van groot belang Van 

ondergeschikt 

belang  

Van groot belang  Van  

ondergeschikt belang 



De Belgische Jeugdwet … 

 Beschermen … 

 

 … en sanctioneren 

 

 Straf via uithandengeving 

 

 Herstel als prioriteit 

 

 Ook beveiliging, maar geen risicodiscours 

 



… een hybride wet 

 Met uiteenlopende en conflicterende doelstellingen 
(Put, 2007) 

 

 

 

 

 Modellendiscussie verlegd van maatschappelijke 
keuze naar oordeel van de rechter  

 

 





Binnenkijken op de jeugdrechtbank 

 Hoe gaan Belgische jeugdrechters om met hybride 
wet? 

 

 

 

 

 

 D.m.v. dossierinzage, observaties, interviews, 
analyse van beschikkingen en vonnissen 



Veel bescherming 

 Focus op jonge dader 

 

 Standaard maatschappelijk onderzoek 

 

 Helpen / begeleiden, beschermen, (her)opvoeden, 
behandelen 

 

 “En dan zien we wel …” 

 

 Beperkte rechtswaarborgen    



Ook sanctie 

 Er zijn grenzen 

 

 Verantwoordelijk, maar beseffen ze het wel?  

 

 Norm stellen en tot inzicht of schuldbesef doen 
komen 

 

 Geen coherent, noch transparant doelenbeleid 

 

 Weinig leerkansen m.b.t. opnemen van 
verantwoordelijkheid 

 

 

 

 

 



Zelden straf 

 Zelden bedoeling om te straffen of het eens te laten 
voelen 

 

 Wel afschrikken op de zitting 

 

“En besef, als je opnieuw betrokken geraakt bij 
dergelijke feiten, je bent nu meerderjarig, dan is het 

gevangenis, en dan geraak je nog veel moeilijker aan 
werk.” 

 



Ook beveiliging 

 Impliciet afwegen van kans op herval 

 

 Naast belang van jongere, ook belang van maatschappij 
voor ogen houden 

 

 “Eén die we allicht niet meer terug zullen zien”, “Het zou 
me niet verwonderen mocht die hier morgen terug 
staan”, “Die zien we zeker terug” 

 

 Geen risicotaxatie 

  

 Weinig vragen rond effectiviteit  

 

 

 

 



Weinig herstel(proces) 

 

 Zelden herstelrechtelijk aanbod 

 

 Focus op jongere en snelle reactie op feiten  

 

 Slachtoffer pas aan het einde van de rit in beeld 

 

 Technisch, juridische aangelegenheid    



De balans opgemaakt 

 Beschermen, maar ook sanctioneren 

 

 Kritieken van jaren zeventig nog steeds geldig 

 

 Stelt uitdagingen aan nieuwe hervorming… 

 

 



Nieuwe wetgeving op til 

 

 Verschillende sporen 

 

 Franstalige kant: behoud van beschermingsfilosofie 

 

 Vlaamse kant: hervorming in richting van sanctie- 
en/of herstelmodel? 

 

 Toekomst? 

 

 

 





Inherent spanningsveld 

• Tussen 
 sanctioneren – beschermen  

 reactie op delict - voorkomen van… 

 proportioneel - op maat 

 rechtsbescherming – instrumentaliteit (Foqué & ‘t Hart) 

 

• Belang van reflecteren over doelen, effectiviteit en 
efficiëntie van strafrecht, maar ook over grenzen  

 

• Veiligheid en ordening, maar ook rechten en vrijheden  

 

• En de balans tussen beide …  

 

 

 

 




