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Persbericht FRA 

Wenen/Brussel, 5 mei 

Justitie moet kindvriendelijker volgens FRA  

Jaarlijks zijn honderdduizenden kinderen in heel de Europese Unie 

betrokken bij gerechtelijke procedures. Rechtsstelsels moeten meer 

tegemoetkomen aan de behoeften van deze kinderen, zo luidt het 

recentste rapport van het Bureau van de Europese Unie voor de 

grondrechten (FRA). Justitie kindvriendelijker maken is in het belang van 

kinderen en verbetert de bescherming van kinderen en hun zinvolle 

participatie in gerechtelijke procedures.  

“Wij kunnen niet toestaan dat kinderen verward of gestresseerd raken door hun 

participatie in gerechtelijke procedures,” zegt Constantinos Manolopoulos, 

waarnemend directeur van het FRA. “De EU en haar lidstaten hebben de plicht 

ervoor te zorgen dat de rechten van kinderen worden geëerbiedigd en uitgevoerd. 

Dit geldt in het bijzonder bij gerechtelijke procedures. De lidstaten zouden er ook 

op moeten toezien dat de richtsnoeren van de Raad van Europa voor 

kindvriendelijke justitie door alle betrokkenen in de dagelijkse praktijk worden 

toegepast.” 

In het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind, dat alle 

lidstaten van de EU hebben geratificeerd, wordt ingegaan op de verbetering van 

de bescherming van de rechten van kinderen in rechtsstelsels. De Raad van 

Europa heeft speciale richtsnoeren voor kindvriendelijke justitie vastgesteld, 

omdat deze kwestie veel kinderen aanbelangt. Zo waren in 2010 in elf lidstaten 

van de EU ongeveer 74 000 kinderen het slachtoffer van misdrijven en 495 000 

kinderen betrokken bij echtscheidingen. 

Uit onderzoek van het FRA komt naar voren dat de praktijken rond de participatie 

van kinderen niet alleen tussen maar ook binnen lidstaten veel variëren en dat zij 

niet altijd kindvriendelijk zijn. Er is dus nood aan duidelijke en samenhangende 

normen en richtsnoeren waarop stelselmatig wordt toegezien. Het onderzoek wees 

ook uit dat er bewustmakingsmaatregelen en een speciale opleiding voor 

beroepsbeoefenaars nodig zijn. 

De hoofdconclusies hebben betrekking op specifieke rechten van kinderen, 

bijvoorbeeld: 

 In de afgelopen jaren zijn de eerbiediging en de uitvoering van het recht 

van kinderen om te worden gehoord verbeterd, vooral bij 

strafprocedures. Bij civiele procedures worden kinderen niet altijd gehoord. 

Er zijn grotere inspanningen nodig om ervoor te zorgen dat kinderen in 

veilige en kindvriendelijke ruimten worden gehoord en dat hierbij 

technieken worden gebruikt die geschikt zijn voor de leeftijd en de rijpheid 

van het kind. Kinderverhoren zouden zo veel mogelijk moeten worden 
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beperkt en moeten worden afgenomen door een klein aantal goed opgeleide 

beroepsbeoefenaars. 

 De nationale wetgeving bevat vaak bepalingen inzake het recht op 

informatie, maar in de praktijk zijn er veel verschillen in hoe, wanneer, 

door wie en waarover kinderen worden geïnformeerd. Het regelmatig 

verstrekken van kindvriendelijke informatie en materiaal over de rechten 

van kinderen en gerechtelijke procedures, afgestemd op de leeftijd van het 

kind, tijdens procedures kan het vertrouwen van kinderen in justitie 

verbeteren.  

 De meeste lidstaten hebben belangrijke stappen genomen om het recht 

van kinderen op privacy en op bescherming tegen schade en 

hertraumatisering, vooral bij strafprocedures, te waarborgen. In de praktijk 

komt het evenwel vaak voor dat beschermende maatregelen te weinig 

worden toegepast. Gescheiden ruimten om het contact met verdachten te 

voorkomen en het gebruik van video-opnamen en videolinks door getrainde 

beroepsbeoefenaars in rechtszalen en politiebureaus zouden de gangbare 

praktijk moeten worden in de EU, om kinderen op adequate wijze te 

beschermen. 

 Ondanks wettelijke bepalingen inzake gelijke behandeling zijn 

medewerkers vaak niet deskundig in de omgang met kinderen in kwetsbare 

situaties, zoals kinderen met een handicap of kinderen afkomstig uit 

etnische minderheden. Het is noodzakelijk dat op doeltreffende wijze wordt 

toegezien op de toegang van kinderen tot justitie en op hun behandeling 

tijdens gerechtelijke procedures, om iedere vorm van discriminatie te 

voorkomen. De toegang tot rechtsbijstand en ondersteuning voor kinderen 

in kwetsbare situaties zou moeten worden bevorderd. 

In het rapport worden verder enkele voorbeelden van veelbelovende 

praktijken besproken. 

Voor het lezen van het rapport en bijbehorend materiaal, ga naar: Child-friendly 

justice – perspectives and experiences of professionals (Kindvriendelijke justitie – 
perspectieven en ervaringen van beroepsbeoefenaars), perspakket. 
 

Neem voor meer informatie contact op met: media@fra.europa.eu / tel.: +43 

1 580 30 642 

 

Opmerkingen voor redacteurs: 

 Het FRA heeft de opdracht Europese en nationale beleidsmakers 

wetenschappelijk onderbouwde adviezen te verstrekken en zo bij te dragen 

aan een beter geïnformeerd en doelgerichter debat en beleid over 

grondrechten. 

 De bevindingen zijn gebaseerd op vraaggesprekken met 

beroepsbeoefenaars die dagelijks te maken hebben met kindslachtoffers of 

kindgetuigen in gerechtelijke procedures in tien lidstaten van de EU, 

http://fra.europa.eu/en/media/press-packs/child-friendly-justice
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namelijk Bulgarije, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Kroatië, Polen, 

Roemenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.  

 Verder is gebruikgemaakt van de analyse door de Europese Commissie van 

statistische gegevens, wetgevingen en beleidsmaatregelen uit alle lidstaten 

van de EU inzake de betrokkenheid van kinderen bij gerechtelijke 

procedures. 

 De bevindingen zullen ook worden besproken met leden van het Europees 

Parlement tijdens twee live debatten op Euronet Plus radio op 5 mei.  

 Er volgt nog een rapport over de perspectieven en ervaringen van kinderen. 


