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Stellingen behorende bij het proefschrift

Voorlopige hechtenis in het Nederlandse
jeugdstrafrecht
Wet en praktijk in het licht van internationale en Europese kinder- en
mensenrechten
van Y.N. van den Brink

1. De schorsing onder voorwaarden moet worden geschrapt uit de wettelijke regeling en worden vervangen door een model waarin de rechter
niet eerst de voorlopige hechtenis hoeft te bevelen alvorens de rechter
minder ingrijpende interventies kan inzetten.
2. De nauwe verwevenheid tussen de toepassing van voorlopige hechtenis
en de straftoemeting in jeugdstrafzaken moet worden losgelaten.
3. Besluitvorming over voorlopige hechtenis is een ‘collectief proces’. Ook
andere actoren dan de rechter hebben een verantwoordelijkheid voor een
kinder- en mensenrechtenconforme toepassing van voorlopige hechtenis.
4. Er moet niet worden gesproken over alternatieven voor voorlopige hechtenis van minderjarigen. Voorlopige hechtenis zou het alternatief moeten
zijn.
5. In het Nederlandse jeugdstrafrecht boeten fundamentele rechtsbeginselen steeds verder aan kracht in omwille van een ‘effectieve’ aanpak van
jeugdcriminaliteit.
6. De ‘Concluding Observations’ van het VN Kinderrechtencomité over het
Nederlandse jeugdstrafrecht ontberen vaak een solide onderbouwing en
bevatten zelfs feitelijke onjuistheden. Dit vormt een gevaar voor het gezag
van het Kinderrechtencomité.
7. In de Nederlandse wet moet, in aanvulling op de minimumleeftijd voor
jeugdstrafrechtelijke aansprakelijkheid, een minimumleeftijd voor vrijheidsbenemende straffen en maatregelen worden ingevoerd.
8. Vergelding is ook in het jeugdstrafrecht een legitiem strafdoel.

9. “Pretrial decisions determine mostly everything”, ook in het Nederlandse
jeugdstrafrecht.1 Wetenschappelijk onderzoek naar besluitvorming in het
jeugdstrafrecht zou zich meer moeten toespitsen op de vroege voorfase
van het strafproces.
10. Empirische onderzoeksmethoden moeten standaard onderdeel uitmaken
van het curriculum van de rechtenstudie.
11. Wie is toch die man die op zondag het vlees snijdt? Het ‘kinderrechtenconform’ afronden van een proefschrift is voor een promovendus met
kinderen niet eenvoudig.
12. Dit proefschrift is niet dik, hooguit stevig gebouwd. (Obelix)2

1
2

Citaat uit: C. McCoy, ‘Caleb Was Right: Pretrial Decisions Determine Mostly Everything’,
Berkeley Journal of Criminal Law 2007, p. 135-150.
Vgl. O. Blom, ‘Wolkers hield niet van dik, behalve bij boeken’, De Volkskrant 2 november
2016.

