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Persbericht FRA 

Wenen, 22 februari 2017 

Kindvriendelijke justitie: het perspectief van het kind 

Kinderen die betrokken zijn bij gerechtelijke procedures voelen zich vaak 

angstig, genegeerd en slecht geïnformeerd, zo blijkt uit een nieuw rapport van 

het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA). In dit 

baanbrekende rapport worden kinderen uit verschillende EU-lidstaten gevraagd 

naar hun ervaringen en meningen. Daarbij wordt duidelijk hoeveel er nog moet 

gebeuren om onze rechtssystemen kindvriendelijk te maken. 

“We plaatsen kinderen die al beangstigende dingen hebben meegemaakt of gezien, in 

een onnodig stressvolle situatie. Zowel beleidsmakers als beroepsbeoefenaars moeten 

ervoor zorgen dat de angstgevoelens van kinderen in gerechtelijke procedures serieus 

worden genomen en zo veel mogelijk worden beperkt,” aldus de directeur van het FRA 

Michael O’Flaherty. “Dit rapport bevat duidelijke richtsnoeren voor manieren waarop de 

lidstaten ervoor kunnen zorgen dat kinderen daadwerkelijk worden gehoord en dat zij 
zich daarbij veilig en beschermd voelen.” 

Ongeveer 2,5 miljoen kinderen in heel de EU zijn jaarlijks als slachtoffer, getuige of 

partij betrokken bij gerechtelijke procedures. Daarbij kan het gaan om gevechten om de 
voogdij in echtscheidingszaken of gevallen van seksueel misbruik of seksuele uitbuiting. 

Het rapport ‘Child-friendly justice: Perspectives and experiences of children involved in 

judicial proceedings’ (Kindvriendelijke justitie: meningen en ervaringen van kinderen die 

betrokken zijn bij gerechtelijke procedures) is gebaseerd op interviews met 392 kinderen. 

Hierin worden moeilijkheden die kinderen ondervinden aangewezen en mogelijke 

oplossingen aangereikt. Ook worden een aantal veelbelovende praktijken die reeds in 
enkele EU-lidstaten werden ingevoerd geïdentificeerd. 

De kinderen benadrukten het belang van hun recht om te worden gehoord met begrip en 

respect. Hieruit blijkt de noodzaak van duidelijke en praktische richtsnoeren en 

opleidingen voor alle beroepsbeoefenaars die in aanraking komen met kinderen. Verder 

willen de kinderen tijdens de vaak langdurige procedures op de hoogte worden houden 

over de ontwikkelingen in de zaak en over hun eigen rechten. Hieruit blijkt dat het van 

belang is om vóór, tijdens en na een rechtszaak informatie te verstrekken die geschikt is 
voor de leeftijd van het kind. 

Uit de interviews wordt duidelijk dat er veel situaties zijn waarin kinderen zich onzeker en 

onveilig voelen. Hierbij is het is van essentieel belang dat de lidstaten procedurele 

waarborgen vaststellen die voorzien in de behoeften van kinderen, in extreme situaties 

zoals huiselijk geweld of seksueel misbruik, maar ook in de vele voogdijzaken in heel de 

EU. Deze waarborgen kunnen bijvoorbeeld zijn: kindvriendelijke verhoorruimten, 

videolinks of vooraf opgenomen bewijsmateriaal, alsook de afscherming van de 
persoonsgegevens van kinderen voor media en publiek. 

De bevindingen zijn gebaseerd op interviews met kinderen in 9 lidstaten. Bulgarije, 

Duitsland, Estland, Frankrijk, Kroatië, Polen, Roemenië, Spanje en het Verenigd 

Koninkrijk. Het rapport is een aanvulling op een eerder rapport van het Bureau van de 

Europese Unie voor de grondrechten waarin wordt besproken hoe beroepsbeoefenaars 
aankijken tegen kindvriendelijke justitie. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-childrens-view
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-childrens-view
http://fra.europa.eu/en/press-release/2015/justice-needs-be-more-child-friendly-finds-fra
http://fra.europa.eu/en/press-release/2015/justice-needs-be-more-child-friendly-finds-fra
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Voor meer informatie zie ook het perspakket of neem contact op: 

media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642 

Opmerkingen voor de redactie: 

 Het rapport zal op 28 april worden gepresenteerd tijdens een evenement bij het 

FRA waarbij de Ierse minister voor Kinderen en Jeugdzaken, dr. Katherine 

Zappone, aanwezig zal zijn. 

 Het FRA verstrekt Europese en nationale beleidsmakers wetenschappelijk 

onderbouwde adviezen en draagt zo bij aan een beter geïnformeerd en 

doelgerichter debat en beleid over grondrechten. 

 Meer informatie over het werk van het Bureau op het gebied van de rechten van 

het kind is online te vinden. 

http://fra.europa.eu/en/media/press-packs/child-friendly-justice-children
mailto:media@fra.europa.eu
http://fra.europa.eu/en/theme/rights-child
http://fra.europa.eu/en/theme/rights-child

