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De afgelopen jaren bereikten Defence for Children verontrustende signalen over de hoge aantallen
 minderjarigen in politiecellen in Nederland en de behandeling van minderjarigen tijdens het voorarrest
in de politiecel. Deze signalen vormden de aanleiding voor Defence for Children om onderzoek te doen
naar de rechtspositie van minderjarige verdachten in politiecellen en cellencomplexen. Ten behoeve  
van het onderzoek is op basis van de relevante bepalingen in het VN-Kinderrechtenverdrag en de bijbe-
horende VN-regelingen over jeugdstrafrecht een juridisch toetsingskader opgesteld. Vervolgens werden
de huidige wet- en regelgeving, beleid en praktijk aan dit kader getoetst. Dit rapport doet verslag van
het onderzoek en geeft concrete aanbevelingen ter verbetering van de situatie van minderjarigen in
voorarrest in politiecellen. 

Met dit onderzoek wil Defence for Children de implementatie van het VN-Kinderrechtenverdrag in
Nederland bevorderen en bijdragen aan een meer bewust en kindgericht beleid voor de groep minder -
jarigen die in aanraking komt met de politie. Op basis van de onderzoeksgegevens concludeert Defence

for Children dat Nederland tekort schiet in de naleving van de bepalingen in het VN-Kinderrechten -
verdrag ten aanzien van voorarrest van minderjarige verdachten in politiecellen en cellencomplexen:

Nederland voert geen kindgericht beleid ten aanzien van minderjarigen in politiecellen 

Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag hebben minderjarigen in het strafrecht een aparte rechtspositie
en moet de Nederlandse overheid er voor zorgen dat wetgeving, beleid en praktijk in overeenstemming
worden gebracht met de vereisten in het VN-Kinderrechtenverdrag. Minderjarigen die door de politie
zijn aangehouden en in een politiecel verblijven, worden in Nederland echter nauwelijks anders behan-
deld dan volwassenen. Aparte afdelingen of kindvriendelijke cellen zijn er bijna niet en informatie over
het ontvangen van bezoek of de mogelijkheid om te telefoneren wordt niet altijd gegeven.

Het opsporingsbelang weegt zwaarder dan het belang van het kind 

Het VN-Kinderrechtenverdrag stelt dat opsluiting van minderjarigen alleen toegepast kan worden als
uiterste maatregel. Met name in de eerste fase van inverzekeringstelling ligt de nadruk op opsporing 
en gaat er onvoldoende aandacht uit naar het belang van het kind. Specifieke criteria waaraan getoetst
kan worden of de opsluiting van een minderjarige noodzakelijk is, ontbreken. Als een minderjarige na
uiterlijk drie dagen bij de rechter-commissaris komt, toetst deze of de opsluiting rechtmatig is geweest.
Pas vanaf het moment dat de minderjarige verdachte in bewaring wordt gesteld, geldt de regel
 ‘schorsing tenzij’ en is de rechter-commissaris verplicht te toetsen of er mogelijkheden zijn om hem 
of haar eventueel onder voorwaarden naar huis te laten gaan. Pas dan voldoet Nederland aan het 
VN-Kinderrechten verdrag. 

De inverzekeringstelling van minderjarigen is de afgelopen jaren toegenomen 

Opvallend is dat het aantal gehoorde minderjarigen tussen 2008 en 2010 is gedaald van 59.750 naar
49.015. Tegelijkertijd is er echter een sterke stijging zichtbaar van het aantal kinderen dat een nacht of
langer op het politiebureau doorbrengt. Dit aantal is gestegen van 8.261 in 2008 naar 9.136 in 2010.
Nederland voert daarmee geen beleid dat is gericht op een afname van het aantal minderjarigen dat in
een politiecel verblijft. 

De registratie van gegevens over minderjarigen in politiecellen is niet op orde 

Cijfers over de duur van het verblijf van minderjarigen in een politiecel zijn niet beschikbaar. Ook
 ontbreken cijfers over de leeftijd van minderjarigen die tijd op het politiebureau doorbrengen. De cijfers
die wel door diverse ketenpartners, zoals de politie, het Openbaar Ministerie en het Ministerie voor
Veiligheid en Justitie, worden gepubliceerd sluiten onvoldoende op elkaar aan. 
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De wettelijke maximale termijn van verblijf van minderjarigen in een politiecel is te lang 

Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag mag een kind alleen worden opgesloten voor de kortst mogelijke
duur. In Nederland mogen minderjarigen voor maximaal zestien dagen en vijftien uur in een politiecel
worden vastgehouden. In andere landen, zoals België, Duitsland, Finland en Engeland en Wales, mag dit
niet langer dan 24 uur. 

Er zijn te weinig alternatieven voor opsluiting van minderjarigen in een politiecel beschikbaar

In de fase van inverzekeringstelling zijn er onvoldoende mogelijkheden voor buitengerechtelijke af -
doening en is er geen landelijk dekkend aanbod voor diversion en alternatieven. Herstelrecht en
 bemiddeling hebben geen wettelijke basis en worden onvoldoende benut na de eerste contacten met de
politie. In landen als België, Duitsland en Finland worden meer mogelijkheden voor herstelrecht en
 bemiddeling geboden.

De uitvoering van het recht op informatie en het recht op rechtsbijstand kan beter 

Minderjarigen hebben het recht om op een begrijpelijke manier over de aanklacht te worden geïnfor-
meerd. In de praktijk blijkt dat informatie en voorlichting aan minderjarigen echter vaak te kort schieten
en niet kindgericht zijn. Ook de toegang tot juridische bijstand moet direct beschikbaar en kosteloos
zijn, maar rechtsbijstand is nog niet in alle zaken gratis beschikbaar. 

De kennis van politie en justitie is niet voldoende 

Minderjarigen krijgen op het politiebureau regelmatig te maken met professionals die niet speciaal zijn
getraind om met minderjarigen om te gaan. Er gelden landelijk geen aparte instructies of protocollen ten
aanzien van minderjarigen voor jeugdpolitie en arrestantenverzorgers die met minderjarigen werken. 

Een verbod op de toepassing van dwang en geweld is niet wettelijk vastgelegd 

Het gebruik van geweld en andere vernederende vormen van straf is verboden. Minderjarigen blijken
juist in de eerste fase van het strafproces de meeste kans te lopen om slachtoffer te worden van geweld,
vernedering of andere vormen van mishandeling. Een verbod op het gebruik van dwang en geweld is
niet opgenomen in de Nederlandse wet en er is evenmin garantie dat dwangmiddelen niet kunnen wor-
den toegepast als straf. 

Het toezicht op de omstandigheden van minderjarigen in politiecellen schiet tekort 

Een landelijk toetsingskader voor het verblijf van minderjarigen in politiecellen ontbreekt. Bovendien is
er onvoldoende zicht op het aantal en de inhoud van klachten die door minderjarigen of hun ouders
 worden ingediend bij de regionale Commissie voor de Politieklachten. De klachten van minderjarigen
en hun ouders worden niet apart geregistreerd. Hierdoor blijft een goed instrument voor signalering,
analyse en evaluatie onbenut.

Aanbevelingen

Op dit moment voldoen de Nederlandse wet- en regelgeving, het beleid en de praktijk ten aanzien van
het voorarrest van minderjarige verdachten in politiecellen niet aan de vereisten van het VN-Kinderrech -
ten verdrag. Nederland schiet hiermee tekort in het bieden van garanties voor een menselijke en kind -
gerichte behandeling van minderjarige verdachten in politiecellen. Met de rechten van minder jarigen
wordt in de eerste fase van het strafproces onvoldoende rekening gehouden. Op basis van de
 onderzoeksresultaten komt Defence for Children met een reeks aanbevelingen voor het opstellen van
een kindgericht beleid voor minderjarigen die in een politiecel verblijven. Aan de hand van de gedetail-
leerde aanbevelingen kunnen de overheid en de betrokken instanties de rechtspositie van minderjarige
verdachten in de eerste fase van het strafrechtelijke proces verbeteren zodat kan worden voldaan aan 
de internationaal-rechtelijke verplichtingen die de Nederlandse regering met de ratificatie van het  
VN-Kinderrechtenverdrag is aangegaan. 
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