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Definities
Administratieve sancties: Beperkende maatregelen met het oog op het voorkomen
van terrorisme binnen de staatsgrenzen, bepaald en bevolen door de executieve macht
(of met diens nauwe betrokkenheid), met beperkte rechterlijke toetsing.
Internationaal Centrum voor Terrorismebestrijding, Administratieve Sancties tegen
Buitenlandse Strijders: Onderzoek naar Limiteringen en Veiligheidsmaatregelen
Kind: Een kind is ieder mens onder de leeftijd van achttien jaar oud, behalve als onder
een wetgeving van toepassing op het kind de meerderjarigheid eerder bereikt wordt.
VN-verdrag inzake de rechten van het kind, Artikel 1
Deradicaliseringsprogramma’s: Programma’s gericht op individuen die geradicaliseerd
zijn, met als doel hun herintegratie in de samenleving, of op zijn minst het vermijden van
geweld.
VN (2008), Eerste Rapport van de Werkgroep Radicalisering en Extremisme dat naar
Terrorisme Leidt: Inventaris van het Staatsprogramma
Diversion: Kinderen in een wettelijk conflict voorwaardelijk afschermen van gerechtelijke
procedures door het ontwikkelen en implementeren van procedures, structuren en
programma’s die ervoor zorgen dat veel, en mogelijk de meeste, kinderen kunnen
behandeld worden via niet-gerechtelijke wegen, zodat de negatieve effecten van formele
gerechtelijke vervolging en een strafblad vermeden worden.
Toolkit Diversion en Alternatieven voor Hechtenis, UNICEF (2010)
Buitenlandse Strijders: Niet-burgers die in conflictstaten meevechten in opstanden
tijdens burgerlijke conflicten.
Radicalisation Awareness Network Verklaring van Goede Praktijken voor het Omgaan met
Buitenlandse Strijders voor het Voorkomen, Aanpakken, Rehabiliteren en Herintegreren
Radicalisering: Een dynamisch proces waarbij een individu meer en meer gewelddadig
extremisme gaat accepteren en steunen. De redenen achter dit proces kunnen ideologisch,
politiek, religieus, sociaal, economisch of persoonlijk zijn.
Raad van Europa Richtlijnen voor gevangenisstraffen en reclassering aangaande
radicalisering en gewelddadig extremisme, CM/Del/Dec (2016)1249/10.2, 2 maart
2016
Terrorisme: Er bestaat geen universeel geaccepteerde definitie van terrorisme. De
volgende definitie komt van de speciale rapporteur van de VN inzake de bevordering en
bescherming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden bij de bestrijding van
terrorisme:
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Terrorisme betekent een actie of gepoogde actie waarbij:
1. De actie (a) intentionele gijzelneming inhoudt; of (b) als doel heeft de dood of ernstige
verwonding te veroorzaken van een of meer leden van de algemene bevolking, of
segmenten daarvan; of (c) dodelijk of ernstig fysiek geweld inhoudt tegen een of meer
leden van de algemene bevolking, of segmenten daarvan; en
2. De actie wordt uitgevoerd of gepoogd met als doel: (a) Een staat van angst en terreur
op te wekken onder de algemene bevolking of segmenten daarvan; of (b) Een regering
of internationale organisatie dwingen iets te doen of laten; en
3. De actie voldoet aan: (a) De definitie van een ernstig misdrijf in de nationale wetgeving,
ingesteld om te voldoen aan internationale conventies en protocollen aangaande terrorisme
of besluiten van de Veiligheidsraad aangaande terrorisme; of (b) Alle elementen van een
ernstig misdrijf zoals gedefinieerd in de nationale wetgeving.
Rapport van de speciale rapporteur van de VN inzake de bevordering en bescherming
van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden bij de bestrijding van terrorisme,
Martin Scheinin, ‘Ten areas of best practices in countering terrorism’, A/HRC/16/51,
22 december 2010
Terrorisme-gerelateerde misdrijven: Terrorisme-gerelateerde misdrijven omvatten:
samenzweringen, aanzoeken en andere voorbereidende daden voor terrorisme,
zoals daden om het begaan van een terreurmisdrijf te vergemakkelijken, fraude met
kredietkaarten om het reizen naar een conflictgebied voor terroristische doeleinden te
bekostigen, of het steunen van een terreurorganisatie; pogingen om terrorisme uit te
voeren of te ondersteunen; en het financieren van terrorisme.
GCTF Rabat Memorandum aangaande Goede Praktijken voor het Effectief Bestrijden
van Terrorisme in de Strafrechtelijke Sector
Gewelddadig extremisme: Het promoten, ondersteunen of begaan van daden die
kunnen leiden tot terrorisme en die als doel hebben een ideologie te verdedigen die
raciale, nationale, etnische of religieuze superioriteit voorstaat, of zich verzet tegen
democratische principes en waarden.
Raad van Europa Richtlijnen voor gevangenisstraffen en reclassering aangaande
radicalisering en gewelddadig extremisme, CM/Del/Dec (2016)1249/10.2, 2 maart
2016
Jeugd: Er bestaat geen internationaal geaccepteerde definitie van jeugd, maar de VN
bepaalt jeugd als alle individuen tussen 15 en 24 jaar oud.
Rapport van de Secretaris-Generaal aan de Algemene Vergadering over Internationaal
Jaar van de Jeugd (A/36/215, para. 8 van de annex), 1981
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Beknopte Samenvatting
Terrorisme-gerelateerde misdrijven kunnen angst, vijandigheid en sensationele
mediaberichtgeving teweegbrengen. Hoewel het aantal kinderen dat (vermoedelijk)
betrokken is bij terrorisme-gerelateerde misdrijven in Europa relatief klein is, is het toch
van vitaal belang dat het strafgerechtssysteem en de beschermingsmechanismen voor
de betrokken kinderen steeds aangepast worden aan de omstandigheden van het kind,
en evenredig zijn met de details en de feiten van het misdrijf.1
Dit rapport onderzoekt wat met kinderen gebeurt wanneer ze in aanraking komen met
strafgerechtelijke autoriteiten als gevolg van vermeende betrokkenheid bij terroristische
activiteiten in zes Europese landen (Oostenrijk, België, Kroatië, Frankrijk, Duitsland en
Nederland). Het rapport is ook gebaseerd op gegevens van onderzoekers in Griekenland,
Hongarije, Italië, Letland en Portugal. Het stelt in vraag of de bestaande wetgeving
en beleidslijnen voldoende zijn wat betreft hun overeenstemming met internationale
en regionale standaarden rond rechtspraak voor kinderen, en werpt licht op enkele
veelbelovende praktijken die momenteel gebruikt worden om strafrechtelijke systemen
en kinderbescherming te versterken.
Dit rapport is één component van een project gefinancierd door de Europese Unie (EU),
met als titel Jeugdrechtsystemen Versterken in een Context van Terrorismebestrijding:
Capaciteit uitbouwen en onderling leren van belanghebbenden2 en is gebaseerd op
nationale rapporten die als deel van het project.3 Deze nationale rapporten onderzoeken
de huidige situatie van kinderen die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor
terrorisme in hun respectievelijke landen, en beschrijven veelbelovende praktijken die
gebruikt worden om strafrechtelijke systemen voor kinderen te versterken in de context
van terrorismebestrijding.
Ondanks de vele verschillen in geschiedenis, tradities rond wetgeving en ervaring met
terroristische activiteiten onder de zes landen die bekeken worden, zijn er toch gelijkenissen.
Alle zes worstelen met het vinden van een balans tussen soms conflicterende vereisten,
tussen het respecteren, beschermen en vervullen van kinderrechten zoals hierboven
beschreven en het naleven van terrorisme-gerelateerde strafrechtelijke en administratieve
procedures die grotendeels voor volwassenen bestemd zijn.

1 VN Standaard Minimumregels voor het Toedienen van Jeugdrecht (Beijing-regels) aangenomen in 1985,
Regel 5.1.
2 Het EU-project: Jeugdrechtsystemen Versterken in een Context van Terrorismebestrijding: Capaciteit
uitbouwen en onderling leren van belanghebbenden wordt geleid door het International Juvenile Justice
Observatory in negen Europese landen.

3 De partners in dit project zijn: het Ludwig Boltzmann Instituut voor Mensenrechten, Oostenrijk; de Federale
Overheidsdienst Justitie, België; het Ministerie van Justitie, Jeugdgerechtelijke Beschermingsdienst
(DPJJ), Frankrijk; het Ministerie van Justitie van Bremen, Duitsland; de Faculteit voor Onderwijs en
Rehabilitatiediensten van de Universiteit van Zagreb, Kroatië; Stichting 180, Nederland en Defence for
Children, Nederland; Het Letse Centrum voor Mensenrechten, Letland; en de Universiteit van Miskolc,
Hongarije. Verdere input voor dit rapport werd aangeleverd door leden van het IJJO netwerk van experten
in Griekenland, Hongarije, Italië, Letland en Portugal.
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Belangrijkste bevindingen uit de nationale rapporten
1. Kinderen zijn grotendeels onzichtbaar in wetgeving en beleid rond terreurbestrijding.
2. Kinderen betrokken bij terrorisme-gerelateerde misdrijven hebben geen eenduidig
profiel.
3. Zeer weinig kinderen die veroordeeld zijn voor terrorisme-gerelateerde misdrijven
waren rechtstreeks betrokken bij gewelddaden, en de meesten worden vervolgd voor
activiteiten als het ophemelen van terrorisme of deelnemen in groep. De meesten zijn
gemotiveerd door rechts-extremistische of islamistische ideologieën.
4. De aantallen zijn in sommige, maar niet alle besproken landen gestegen in de laatste
jaren. Deze toename kan worden toegeschreven aan een bredere definitie van
terrorisme-gerelateerde misdrijven.
5. De normale strafrechtelijke procedures voor kinderen worden meestal, maar niet
altijd, gevolgd in zaken rond terrorisme-gerelateerde misdrijven.
6. Verder onderzoek en analyse op landsniveau zijn noodzakelijk om het gebruik van
diversion-maatregelen voor kinderen betrokken bij terrorisme-gerelateerde misdrijven
te beoordelen en om te bepalen of hechtenis gebruikt wordt als een laatste
toevluchtsoord en voor de kortst mogelijke duur.
7. Er heerst een steeds groter bewustzijn van het feit dat kinderen in hechtenis kwetsbaar
zijn voor radicalisering, en een risico vormen voor het radicaliseren van anderen.
8. Administratieve sancties worden ook toegepast op kinderen, maar er bestaan niet
altijd voldoende procedurele maatregelen om te verzekeren dat de belanden van het
kind zorgvuldig worden afgewogen tegen nationale veiligheidsbelangen. Dit is in het
bijzonder het geval voor kinderen vanaf 16 jaar.
9. Gezien de complexiteit van zaken waarbij kinderen betrokken zijn in terrorismegerelateerde misdrijven is een nauwe samenwerking tussen de verschillende actoren
noodzakelijk.
De belangrijkste bevindingen uit de nationale rapporten worden verder behandeld in
Hoofdstuk 6
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1. Inleiding
In de voorbije tien jaar vond een geleidelijke toename plaats in het aantal terreuraanslagen in
Europa, en in hun impact. Het aantal aanslagen door separatisten en links-extremistische
bewegingen is gedaald in deze periode, maar het aantal rechts-extremistische en religieus
geïnspireerde aanslagen is gestegen. Respect voor mensenrechten en de rechtsstaat
vormen de basis voor de strijd tegen het terrorisme in Europa, net als elders, en maatregelen
voor terreurbestrijding moeten proportioneel zijn en mogen de democratische waarden niet
ondermijnen. Daarvoor is het ontwikkelen van nationale terreurbestrijdingsmaatregelen
noodzakelijk, die terrorisme voorkomen, de verantwoordelijken voor zulke criminele daden
vervolgen, en mensenrechten en de rechtsstaat ondersteunen.
Het aantal kinderen4 dat (vermoedelijk) betrokken is bij terrorisme-gerelateerde activiteiten
in Europa is dan wel relatief klein, maar nationale terreurbestrijdingsstrategieën stellen
niet altijd op effectieve wijze vragen over hoe kinderen getroffen worden door gewelddadig
extremisme, noch over hoe ze een veiligheidsrisico kunnen vormen. Dit heeft als gevolg
dat onvoldoende aandacht besteed wordt aan het feit dat kinderen die betrokken zijn bij
terrorisme-gerelateerde misdrijven vaak het specifieke doelwit van rekrutering zijn door
terroristische organisaties in binnen- of buitenland. Dat kan voor propagandadoeleinden
zijn, of vanuit het idee dat kinderen vatbaarder zijn voor grooming dan volwassenen.5
Daarom zijn ze vaak zowel slachtoffer als dader, en deze dubbele status wordt niet altijd
duidelijk weergegeven in strafrechtelijke en beschermende systemen, die hoofdzakelijk
voor volwassenen zijn ingesteld en niet altijd in overeenstemming zijn met de kinderrechten.
Het probleem van kinderen die terugkeren uit Syrië en Irak blijft ook onopgelost: sommige
landen kiezen voor het vervolgen van misdrijven met betrekking tot het reizen naar het
buitenland om terreurorganisaties te vervoegen, terwijl anderen meer focussen op het
beschermen van kinderen die mogelijk slachtoffer zijn geworden van mensenhandel, en
in ieder geval blootgesteld zijn aan ernstig geweld.6
Dit rapport wil enkele van deze hiaten invullen door te onderzoeken wat er met kinderen
gebeurt wanneer ze onder de aandacht komen van strafrechtelijke autoriteiten als gevolg
van vermoedelijke betrokkenheid bij terreurdaden; door te beoordelen of de bestaande
wettelijke kaders en beleidskaders voldoende zijn wat betreft hun naleving van internationale
en regionale standaarden voor kinderrechten; en door enkele veelbelovende praktijken
onder de aandacht te brengen die momenteel gebruikt worden om strafrechtelijke
systemen en kinderrechtenbescherming te ondersteunen.
Dit rapport is één component van een project gefinancierd door de Europese Unie (EU),
met als titel Jeugdrechtsystemen Versterken in een Context van Terrorismebestrijding:
Capaciteit uitbouwen en onderling leren van belanghebbenden7 en is gebaseerd op
nationale rapporten die als deel van het project werden opgesteld door partners uit
4 Kinderen worden in dit rapport gedefinieerd in overeenstemming met het VN-verdrag inzake de rechten
van het kind, artikel 1 als alle personen onder de leeftijd van 18 jaar.
5 Voor een voorbeeld, zie Quilliam Foundation, The Children of the Islamic State (2016), p. 18.
6 Zie RAN issue paper, Child returnees from conflict zones november 2016.

7 Het EU-project: Jeugdrechtsystemen Versterken in een Context van Terrorismebestrijding: Capaciteit
uitbouwen en onderling leren van belanghebbenden wordt geleid door het International Juvenile Justice
Observatory in negen Europese landen.
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de zes landen: Oostenrijk, België, Kroatië, Frankrijk, Duitsland en Nederland.8 Deze
nationale rapporten onderzoeken de huidige situatie van kinderen die verdacht worden
van of veroordeeld zijn voor terrorisme in hun respectievelijke landen, en beschrijven
veelbelovende praktijken die gebruikt worden om strafrechtelijke systemen voor kinderen
te versterken in de context van terreurbestrijding. Het rapport is ook gebaseerd op
gegevens van onderzoekers in Griekenland, Hongarije, Italië, Letland en Portugal.
Het beginpunt van dit rapport is het overkoepelende principe uit het VN-verdrag inzake
de rechten van het kind (UNCRC) wat betreft kinderen in conflict met de wet, dat zegt
dat ze behandeld moeten worden ‘op een wijze die geen afbreuk doet aan het gevoel van
waardigheid en eigenwaarde van het kind, …waarbij rekening wordt gehouden met de
leeftijd van het kind en met de wenselijkheid van het bevorderen van de herintegratie van
het kind en van de aanvaarding door het kind van een opbouwende rol in de samenleving.’9
Dit principe is van toepassing op alle kinderen, ook zij die beschuldigd worden van ernstige
vergrijpen; zij hebben het recht om behandeld te worden in overeenstemming met
internationale en regionale standaarden voor kinderen inzake strafrechtelijke procedures.10
Hoewel de internationale standaarden het niet expliciet hebben over de plicht van de
staat om terrorisme te bestrijden, noch over hoe kinderen beschuldigd van terrorismegerelateerde misdrijven behandeld moeten worden, moeten hun grondbeginselen toch
steeds toegepast worden, ongeacht de ernst of aard van het misdrijf. In praktijk betekent
dit dat de staten verplicht zijn wettelijke, institutionele en operationele kaders in werking
te hebben die verzekeren dat:
·
·
·
·

de belangen van het kind een primaire factor zijn in alle beslissingen;
het vervolgen van een kind steeds een laatste toevluchtsoord is, en dat de staat
alternatieven voorziet voor het strafrechtelijk vervolgen van kinderen;
de vereisten voor een eerlijk proces worden gegarandeerd en beschermd, inclusief
het navolgen van procedures specifiek van toepassing voor kinderen; en
dat het doel van iedere straf die een kind wordt opgelegd, is om het kind te
rehabiliteren en re-integreren in de samenleving.

Dit rapport geeft eerst een overzicht van wat de zes nationale rapporten melden over
8 De partners in dit project zijn: het Ludwig Boltzmann Instituut voor Mensenrechten, Oostenrijk; de Federale
Overheidsdienst Justitie, België; het Ministerie van Justitie, Jeugdgerechtelijke Beschermingsdienst
(DPJJ), Frankrijk; het Ministerie van Justitie van Bremen, Duitsland; de Faculteit voor Onderwijs en
Rehabilitatiediensten van de Universiteit van Zagreb, Kroatië; Stichting 180, Nederland en Defence for
Children, Nederland; Het Letse Centrum voor Mensenrechten, Letland; en de Universiteit van Miskolc,
Hongarije. Verdere input voor dit rapport werd aangeleverd door leden van het IJJO netwerk van experten
in Griekenland, Hongarije, Italië, Letland en Portugal.
9 Artikel 40(1) van UNCRC.

10 Deze standaarden omvatten de UNCRC, het VN Optioneel Protocol op de Betrokkenheid van Kinderen in
Gewapend Conflict aangenomen 2000, het VN Optioneel Protocol op de Verkoop van Kinderen, Kindprostitutie
en Kinderpornografie aangenomen 2000, het VN Optioneel Protocol op een Communicatieprocedure
aangenomen 2011; en niet-verdragsgebaseerde documenten als de VN Standaard Minimumregels voor
het Toedienen van Jeugdrecht (Beijing-regels) aangenomen in 1985; de VN Richtlijnen voor het Vermijden
van Jeugddelinquentie (Riyad-richtlijnen) aangenomen in 1990; de VN Regels voor de Bescherming van
Jongeren Beroofd van hun Vrijheid (Havana-regels) aangenomen in 1990; en de VN Regels voor de
Omgang met Vrouwelijke Gevangenen en Maatregelen anders dan Hechtenis voor Vrouwelijke Delinquenten
(Bangkok-regels) aangenomen in 2010. Op deze standaarden werd verder voortgebouwd in het VN-Comité
voor de Kinderrechten, Algemene opmerking nr. 10, 2007, Kinderrechten in Jeugdrechtspraak, Beleidsnota
op Rechtspraak voor Kinderen uitgegeven door de Secretaris-Generaal van de VN, 2008, Richtlijnen van
het Comité van Ministers van de Raad van Europa op Kindvriendelijke Rechtspraak, 2010, en VN Principes
en Richtlijnen op Toegang tot Legale Hulp in het Strafrechtelijk Systeem, 2012.
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kinderen in de context van gewelddadig extremisme en terrorismebestrijding. Hoe veel
kinderen zijn veroordeeld voor misdrijven? Welke misdrijven? Wat gebeurt met kinderen
die terugkeren uit Syrië en Irak? Wat is de achtergrond en geschiedenis van kinderen
betrokken bij terrorisme-gerelateerde misdrijven?
Het tweede onderdeel van dit rapport bekijkt in meer detail welke opkomende problemen
er zijn rond het procedureel beschermen van en omgaan met kinderen betrokken bij
terrorisme-gerelateerde misdrijven, en bekijkt specifiek het gebruik van administratieve
sancties en het belang van samenwerking en coördinatie tussen de verschillende actoren.
Het rapport behandelt niet specifiek initiatieven geklasseerd als primaire preventie of
bestrijding van gewelddadig extremisme: dit wordt als een apart IJJO-project genaamd
PRALT besproken.11 Het bespreekt wel tertiaire preventiemaatregelen12 die gebruikt
worden als onderdeel van de rehabilitatie en herintegratie van de kinddader, zoals het
bijwonen van deradicaliseringsprogramma’s. Dit rapport is een samenvatting van de
nationale rapporten, en bestaat daarom grotendeels uit inhoud uit deze rapporten. Het is
geen alomvattende analyse, en een langer witboek met beleidsadvies zal ook ontwikkeld
worden als deel van het project.

2. Ontwikkelingen en trends
2.1 Een bemerking over terrorisme-gerelateerde misdrijven
De zes landen onder beschouwing hebben de EU-wetgeving opgenomen in hun nationale
wetgeving in overeenkomst met het Kaderbesluit inzake terrorismebestrijding, door de
Raad van de Europese Unie aangenomen in april 2002.13 Dit is de kernwetgeving in de
EU die terrorisme criminaliseert. Er is echter variatie in de implementatie, en verschillen
in het voorzien van procedurele beschermingsmaatregelen voor kinderen die verdacht
worden van terrorisme-gerelateerde misdrijven. In onderstaande samenvatting bekijken
we enkele van deze verschillen.
Het EU-kaderbesluit schrijft voor dat terreurmisdrijven gepleegd worden met als
intentie:14 de bevolking ernstig intimideren, of een regering of internationale organisatie
dwingen tot het doen of laten van een bepaalde actie, of de fundamentele politieke,
grondwettelijke, economische of sociale structuren van een land of internationale
organisatie ernstig destabiliseren. Hieronder volgt een volledige lijst van daden gedefinieerd
als terreurmisdrijven in nationale wetgevingen, wanneer ze worden uitgevoerd met zulke

11 Voor meer info over het PRALT-project, zie website: http://www.oijj.org/en/prevention-juvenileradicalisation-introduction. Zulke kwesties worden ook diepgaand besproken in het Neuchâtel Memorandum
on Good Practices for Juvenile Justice in a Counterterrorism Context en de UNODC Handbook on Children
Recruited and Exploited by Terrorist Groups (2017).
12 Met tertiaire preventive bedoelt men maatregelen om te voorkomen dat kinderen die al eerder in contact
kwamen met het rechtssysteem als vermeende daders, recidiveren.

13 Kaderbesluit van de Raad 2002/475/JI van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding, ABl L 164,
22/06/2002, p. 3 Het kaderbesluit werd meermaals aangepast, het meest recent door middel van de richtlijn
van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorismebestrijding en het aanpassen
van Kaderbesluit van de Raad 2002/475/JHA en het aanpassen van Besluit van de Raad 2005/671/JHA
14 Article 1(1) Framework decision of the Council 2002/475/JI from 13 June 2002 on combating terrorism,
ABI L 164, 22/06/2002.
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intenties:15
·
·
·
·

·
·

·
·
·

Aanvallen op het leven van een persoon die dood kunnen veroorzaken;
Aanvallen op de fysiek van een persoon;
Kidnapping of gijzelneming;
Ernstige schade toebrengen aan een regeringsgebouw of publieke faciliteit, een
transportsysteem, een onderdeel van de infrastructuur inclusief informatiesystemen,
een vast platform op het continentaal plat, een publieke plaats of privébezit, met als
waarschijnlijk gevolg het in gevaar brengen van mensenlevens of het veroorzaken
van ernstig economisch verlies;
Het beslag leggen op vliegtuigen, schepen of andere publieke transportmiddelen
of goederentransportmiddelen;
Het vervaardigen, bezitten, aankopen, transporteren, aanleveren of gebruiken
van explosieven of wapens, waaronder chemische, biologische, radiologische of
nucleaire wapens, alsook het onderzoek doen naar en ontwikkelen van chemische,
biologische, radiologische of nucleaire wapens;
Het vrijgeven van gevaarlijke stoffen, veroorzaken van brand, overstroming of
explosies, met als effect het in gevaar brengen van mensenlevens;
Het interfereren met of belemmeren van de toevoer van water, energie of andere
noodzakelijke natuurlijke bronnen, met als effect het in gevaar brengen van
mensenlevens;
Het illegaal verstoren van systemen voor terroristische doeleinden.

Dreigen om één van de opgelijste activiteiten uit te voeren wordt ook aanzien als een
terroristisch misdrijf.
De Europese Richtlijn van 2017 definieert een ‘terreurorganisatie’ als “een gestructureerde
groep van meer dan twee personen, gevestigd gedurende een bepaalde tijdsperiode en
samenwerkend om terreurmisdrijven te plegen”. De Richtlijn schetst ook de misdrijven
gerelateerd aan terroristische activiteiten, en rekent daarbij:
·
·
·
·
·
·
·

Publiek oproepen tot het begaan van een terreurmisdrijf (artikel 5);
Rekrutering voor terrorisme (artikel 6);
Training aanbieden voor terrorisme (artikel 7);
Training volgen voor terrorisme (artikel 8);
Reizen met als doeleind terrorisme (artikel 9);
Het organiseren of faciliteren van reizen met als doeleind terrorisme (artikel 10);
en
Het financieren van terrorisme (artikel 11), plus andere misdrijven (artikel 12).

Sommige, maar niet alle landen onder beschouwing hebben wetgeving aangenomen om
deze activiteiten strafbaar te maken.16
15 GUTHEIL, M. et al. EU and Member States’ policies and laws on persons suspected of terrorism related
crimes. Brussels: Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, European Parliament,
2017. Available at: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596832/IPOL_
STU(2017)596832_EN.pdf

16 VN-Veiligheidsraadresolutie 2178 van 24 september 2014 vereist ook dat alle VN-lidstaten urgente
actie ondernemen om de “acute en groeiende dreiging door buitenlandse terreurstrijders” te stuiten in zowel
binnen- als buitenland.
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2.2. Een blik op ontwikkelingen en trends
Het volgende onderdeel biedt een overzicht van gegevens en informatie in de nationale
rapporten betreffende het aantal kinderen dat onder de aandacht van het gerecht en
kinderbeschermingsautoriteiten is gekomen als gevolg van betrokkenheid bij terroristische
activiteiten. Het onderzoekt ook het strafrechtelijke systeem en de beschermingssystemen
in gebruik om met deze kinderen om te gaan. Het overzicht is beperkt tot de informatie
beschikbaar in de nationale rapporten, en is daardoor mogelijk niet exhaustief. Dat komt
voornamelijk omdat het moeilijk bleek gemakkelijk vergelijkbare data te vinden over het
aantal kinderen veroordeeld voor terrorisme-gerelateerde misdrijven, en door de grote
verschillen in wat geldt als een misdrijf in de verschillende landen. Desondanks wil dit
overzicht een reflectie bieden op de huidige ontwikkelingen en trends, en biedt het enige
mogelijkheid tot vergelijking tussen de landen.

Oostenrijk
“Ondanks de grote politieke interesse en media-interesse die volgt na islamistisch
extremisme, wordt vaak over het hoofd gezien dat het aantal kinderen en jongeren dat
veroordeeld wordt voor rechts extremisme al jarenlang op een hoogtepunt ligt.”
Nationaal Rapport van Oostenrijk (2018) opgemaakt voor het IJJO-project Jeugdrechtsystemen
Versterken in een Context van Terrorismebestrijding: Capaciteit uitbouwen en onderling leren
van belanghebbenden.

Er zijn twee belangrijke bronnen voor wetgeving rond terreurbestrijding en extremisme in
Oostenrijk. De Wet op het Verbod van Nationaalsocialisme (Verbotsgesetz or VerbotsG)
werd in 1945 ingevoerd en sindsdien verscheidene keren aangepast. Het doel van de
wet was het tegenhouden van mogelijke heroplevingen van Nazisme door het strafbaar
maken van misdrijven die meestal geassocieerd worden met rechts extremisme. Het
Strafwetboek (Strafgesetzbuch or StGB) behandelt alle andere soorten misdrijven
begaan in de context van terreur of extremisme (zoals links extremisme of islamistisch
extremisme). Beide wetten zijn net zo goed toepasselijk op kinderen als op volwassenen,
hoewel kinderen en jongeren binnen een aparte strafrechtelijke procedure behandeld
worden en onderhevig zijn aan andere strafbepalingen. Er dient bemerkt te worden dat
de data uit Oostenrijk17 niet altijd onderscheid maakt tussen jongeren onder de 18 en
onder de 21 (jongvolwassenen), waardoor de volgende analyse jongeren tussen 14 en
21 jaar inhoudt.
Tussen 2014 en 2016 werden 50 kinderen en jongvolwassenen veroordeeld onder de
VerbotsG voor rechts-extremistische misdrijven, een cijfer dat sindsdien licht gedaald is.18
Sinds de grote vluchtelingen- en migrantenbewegingen van 2014/15 is er echter een
merkbare stijging in het opzetten tot haat en in anti-asielpropaganda vanwege rechtsextremistische groeperingen online. Hier volgen voorbeelden van misdrijven die leidden
17 De belangrijkste bron van informatie voor dit rapport was Annual Reports on the Protection of the
Constitution (2014-2016), gepubliceerd door Office for the Protection of the Constitution and CounterTerrorism.

18 Informatie uit het automatiseringssysteem van de Federale Rechtbank (Ministerie van Justitie, BMJ),
antwoord via email verstrekt aan de auteurs van het Oostenrijkse nationale rapport op 20 september en 10
oktober 2017.
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tot veroordeling onder de VerbotsG.19
·
·
·
·
·

Schending van gedenktekens voor slachtoffers van het Naziregime.
(Aansporing tot) islamofobie door middel van het veranderen (vb. overplakken)
van straatborden in de nabijheid van een moskee.
De muur van een Turkse kleuterschool bekladden met een swastika.
Een evenement voor een extreemrechts publiek organiseren, met betrokkenheid
van leden van extreemrechtse politieke partijen en andere gelijkaardige groepen
uit verschillende landen.
Oproepen tot geweld tegen een Roma-kampeerplaats via Facebook.

Het is ongebruikelijk dat kinderen en jongeren gevangenisstraffen krijgen voor
zulke misdrijven, en in augustus 2017 zaten geen kinderen in hechtenis voor rechtsextremistische misdrijven.
Tussen 2014 en 2016 werden ook 50 kinderen en jongvolwassenen veroordeeld voor
één of meerdere terreurmisdrijven zoals beschreven in het strafwetboek (StGB)20 –
waarvan 80 procent mannen en 20 procent vrouwen. Het is opvallend dat kinderen
en jongvolwassenen een groot aandeel – 59 procent – opmaken van alle
veroordeelden voor terrorisme-gerelateerde misdrijven onder het Strafwetboek.
Ter vergelijking: kinderen en jongvolwassenen vertegenwoordigen maar 15 procent van
alle veroordeelden onder de VerbotsG in diezelfde periode.
Geen enkele van de misdrijven onder het Strafwetboek betroffen (pogingen tot)
terreuraanslagen. Minstens driekwart van de betreffende kinderen en jongeren werden
veroordeeld voor deelname aan een terreurorganisatie.21 De interpretatie hiervan is
ruim, en omvat activiteiten zoals het verstrekken van informatie of het promoten van een
organisatie. Twintig procent werd veroordeeld voor het aansporen tot of goedkeuren van
terreurmisdrijven, onder andere door het delen van informatie op sociale media. Tussen
2014 en 2016 werd een relatief klein percentage kinderen en jongeren veroordeeld
voor pogingen tot vertrek naar of deelname aan de strijd in Syrië.22 Naar schatting 300
‘buitenlandse strijders’ verlieten Oostenrijk om naar Syrië en Irak te trekken in 2016.23
Daarvan waren 139 personen jonger dan 25,24 en het is niet geweten of zij alleen reisden
of met ouders of andere familieleden.
Het Strafwetboek is toepasselijk op alle vormen van terreur of extremistische activiteiten
die niet behoren tot de rechtse misdrijven uit de VerbotsG. Het is daarom uit de
gegevens over veroordelingen onder het Strafwetboek niet duidelijk waar het gaat om
links-extremisme en waar om Islamitisch terrorisme. In deze context is het opvallend
dat in 2016 slechts zes kinderen aangegeven werden bij de politie omwille van linksextremistische misdrijven – veelal het beschadigen van eigendom. Dat is aanzienlijk lager
dan het aantal rechtse extremisten dat tijdens dezelfde periode werd aangegeven bij de
19 Verfassungsschutzbericht 2014, p. 16.

20 Met name de volgende artikels uit het Oostenrijkse Strafwetboek: 278b (deelname in een terreurorganisatie),
278c (misdrijven gekarakteriseerd door terreurdoeleinden zoals moord of toebrengen van ernstig lichamelijk
letsel), 278e (training voor terreurdoeleinden), 278f (instructies geven voor terreurmisdrijven), en 282a
(oproepen tot terrorisme).
21 Dit is een misdrijf onder artikel 278b van het Oostenrijkse Strafwetboek.

22 Glaeser, Bernd, Radikalisierungsprävention durch die Bewährungshilfe, niet-gepubliceerde paper, 2016,
p.1.
23 Report on the Protection of the Constitution 2015, p. 25 en Report on the Protection of the Constitution
2016, p. 24.

24 Die Presse: Terrorismus: 296 Jihadisten in Österreich unter Beobachtung, APA Austrian Press, 10 August
2017.
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politie (89 kinderen en jongvolwassenen).25
In de laatste jaren zijn de politiebevoegdheden voor toezicht en inspectie in de context
van terrorisme en extremisme uitgebreid. In 2016 ondernam Oostenrijk verdere
wetgevende stappen en werd de Politiestaat Beschermingswet aangenomen, die
maatregelen autoriseert voor het beschermen van de publieke veiligheid, inclusief
het voeren van undercover onderzoeken en het verzamelen van informatie vanwege
passagiersvervoermaatschappijen en publieke telecom-dienstverleners. Aangezien deze
voorzieningen geen strafrechtelijke aansprakelijkheid vereisen, kunnen de maatregelen ook
toegepast worden op personen jonger dan 14 jaar (de minimumleeftijd voor strafrechtelijke
verantwoordelijkheid in Oostenrijk). Verhoogde maatregelen voor het onderzoeken van
dreiging, zoals toezicht en undercover onderzoek, vallen onder de bevoegdheid van het
Federaal Bureau voor de Bescherming van de Grondwet en Terrorismebestrijding, en
diens afdelingen in de kantons.

België
“Eens gearresteerd en beschouwd als verdachten kunnen deze jongeren niet behandeld
worden als standaard volwassen terroristen. Ze moeten beschouwd worden als kinderen
in gevaar. Bovenal zijn het kinderen, en moeten ze omwille van hun kwetsbaarheid
kunnen gebruikmaken van specifieke behandeling, met procedures en maatregelen
aangepast aan hun noden.”
Nationaal Rapport van België (2018) opgemaakt voor het IJJO-project Jeugdrechtsystemen
Versterken in een Context van Terrorismebestrijding: Capaciteit uitbouwen en onderling leren
van belanghebbenden.

België heeft in de laatste jaren verschillende zeer gewelddadige terreuraanslagen
meegemaakt. De aanslagen van maart 2016, waarbij 32 mensen om het leven kwamen
en honderden gewond raakten, waren de ergste ooit. De daders van aanslagen in Frankrijk
in 2015 waren ook aan België gelinkt – het land telt het hoogst gerapporteerde aantal
rekruten van Islamistische terreurgroepen per hoofd in West-Europa. Naar schatting
meer dan 500 Belgische staatsburgers zouden sinds 2011 naar Syrië vertrokken zijn.26
De OCAD schat dat er in augustus 2017 127 kinderen gelinkt met België zich in Syrië
of Irak bevonden. Zes anderen hadden zonder succes geprobeerd naar Syrië en Irak te
reizen, en vier werden verdacht van pogingen tot afreizen.27
België paste zijn terrorismebestrijdingswetgeving in 2003 aan met nieuwe voorzieningen
in het Strafwetboek. In 2013 werden nieuwe misdrijven toegevoegd, waaronder publieke
provocatie tot het begaan van een terreurdaad, rekruteren voor terrorisme en opleiden
voor terrorisme. Na de aanslagen in Parijs en Brussel in 2015 en 2016 werden verdere
aanpassingen gemaakt, waaronder het strafbaar maken van naar het buitenland reizen
voor terreurdoeleinden, en het uitbreiden van onderzoeksmethoden.
Het Strafwetboek is net zozeer toepasselijk op kinderen als op volwassenen, hoewel
25 Statistieken uit Verfassungschutzberichte 2014-16.

26 B. Van Ginkel en E. Entenmann (Eds.), The Foreign Fighters Phenomenon in the European Union.
Profiles, Threats and Policies, The International Centre for Counter-Terrorism - The Hague 7, no. 2, 2016.
27 OCAD, Note contextuelle : Les Mineurs belges auprès de l’Etat islamique (Notitie: Belgische minderjarigen
en Islamitische Staat), Ref OCAD 334110, September 2017.
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kinderen binnen een aparte strafrechtelijke procedure behandeld worden en onderhevig
zijn aan andere strafbepalingen (met bepaalde uitzonderingen voor kinderen ouder dan
16, verderop uitgelegd). België is een federale staat, en de bevoegdheid over strafrecht
voor kinderen wordt gedeeld tussen de federale regering en de drie gemeenschappen
(Vlaamse, Franse en Duitstalige gemeenschap).
Binnen het Belgische systeem begaan kinderen geen ‘misdaden’, ze begaan ‘als
misdrijf omschreven feiten’, waarbij een speciale rechtbank, de Jeugdrechtbank,
beschermingsmaatregelen, educatieve maatregelen of rehabilitatie kan toepassen zoals
omschreven in de Wet op Jeugdbescherming. Wanneer de zaak rond een kind bij de
aanklager terechtkomt, kan die beslissen dat de feiten impliceren dat het kind ‘in gevaar’
is, in welk geval beschermende maatregelen zullen gesteld worden, zoals huisbezoeken of
plaatsing in de pleegzorg of in een onthaalcentrum. Andere beschermende maatregelen
kunnen inhouden dat het kind geplaatst wordt in een begeleidingstehuis of een gesloten
gemeenschapsinstelling. Er zijn ook omstandigheden waarin een kind ouder dan 16 jaar
overgedragen kan worden naar het volwassen strafrechtsysteem.
Gegevens verzameld door de jeugdrechtbank in België omschrijven alleen of een kind
beschouwd wordt als ‘in gevaar’, en of hij of zij ‘als misdrijf omschreven feiten’ gepleegd
heeft. Dientengevolge is het niet mogelijk duidelijke conclusies te trekken over het aantal
kinderen schuldig bevonden van terrorisme-gerelateerde misdrijven. De openbare
aanklager meent echter dat er een duidelijke stijging kan worden waargenomen
in het aantal kinderen verdacht van terrorisme-gerelateerde misdrijven: het
aantal was 22 in 2014, 35 in 2015, en 66 in 2016.

Kroatië
“Geen enkele minderjarige heeft misdrijven gepleegd gerelateerd aan gewelddadig
extremisme en/of terrorisme… Het moge duidelijk zijn dat waar het gaat om radicaal en
extremistisch gedrag door minderjarigen, de rechtspraak en het sociale welvaartssysteem
betrokken bij de gerechtelijke procedures de individuele kenmerken in beschouwing
zouden nemen bij het ontwikkelen van specifieke programma’s en procedures voor de
minderjarige, en bij het selecteren van het soort sanctie.”
Nationaal Rapport van Kroatië (2018) opgemaakt voor het IJJO-project Jeugdrechtsystemen
Versterken in een Context van Terrorismebestrijding: Capaciteit uitbouwen en onderling leren
van belanghebbenden.

Kroatië heeft recent geen terreuraanslagen meegemaakt, en onder de personen die naar
Syrië en Irak gereisd zijn waren slechts zeer weinig Kroatische burgers. Terrorisme wordt
echter beschouwd als een dreiging voor nationale en internationale veiligheid, en het
blijkt dat het staatsgebied van Kroatië wel dient als transitzone voor reizende terroristen.
In 2013 kwam een nieuw Strafwetboek in gebruik met voorzieningen die het financieren
van, publiek aanzetten tot, rekruteren en trainen voor terrorisme en het organiseren
van terreurorganisaties verbieden. In 2015 werd het Strafwetboek uitgebreid met het
misdrijf voorbereiden van terreurdaden. Voor kinderen oud genoeg voor strafrechtelijke
verantwoordelijkheid (14-18 jaar) wordt een misdrijf gedefinieerd in overeenstemming
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met het Strafwetboek, maar de strafrechtelijke procedure en strafbepaling gebeuren
volgens de Wet op Jeugdrechtbanken.
Tussen 2001 en 2016 werden in Kroatië geen kinderen beschuldigd van
of veroordeeld voor terrorisme-gerelateerde misdrijven. De enige zaak rond
terreurwetgeving werd in 2013 gevoerd tegen een volwassene beschuldigd van het
posten van een video op sociale media die terreurdaden aanmoedigde. In 2015 werd een
kind geïdentificeerd met de intentie om naar Syrië te reizen nadat hij in sociale media met
iemand in contact gekomen was, maar hij kreeg psychologische hulp en daarmee waren
zijn problemen van de baan.28

Frankrijk
“Vandaag slaagt het radicale discours erin kinderen aan te trekken van zeer uiteenlopende
achtergronden, sociale klassen en religies, wat demonstreert hoe goed zulk discours is
in het aanpassen aan de verschillende kwetsbaarheden van kinderen.”
Nationaal Rapport van Frankrijk (2018) opgemaakt voor het IJJO-project Jeugdrechtsystemen
Versterken in een Context van Terrorismebestrijding: Capaciteit uitbouwen en onderling leren
van belanghebbenden.

Frankrijk was in de laatste jaren het doelwit van verscheidene gewelddadige
terreuraanslagen, met heel wat doden als gevolg; bovendien schat men dat bijna 2000
personen vanuit Frankrijk naar Syrië en Irak gereisd zijn om terreurorganisaties te
vervoegen, en dat er ongeveer 300 sindsdien zijn teruggekeerd.29 In december 2017
waren 62 kinderen naar Frankrijk teruggekeerd vanuit gebieden in de macht van de
zogenaamde Islamitische Staat. Twee daarvan zijn nu volwassen, en drie hebben het land
verlaten, waardoor er nog 57 teruggekeerde kinderen overblijven.30
Als reactie op deze situatie heeft Frankrijk een waaier aan terreurbestrijdingsmaatregelen
aangenomen. Tussen november 2015 en november 2017 werd de noodtoestand
uitgeroepen; het land versterkte zijn terreurbestrijdingswetgeving, keurde de aanstelling
van een Nationale Garde goed, en startte een deradicaliseringscentrum. Terreurdaden
worden beschreven in het Strafwetboek en omvatten ook ‘naar het buitenland verhuizen
om aan terreurdaden deel te nemen’.31 Heel wat van de bevoegdheden waarop beroep
gedaan werd tijdens de noodtoestand werden sindsdien in de wetgeving opgenomen,
namelijk in de Wet op het Versterken van de Binnenlandse Veiligheid en de Strijd
tegen Terrorisme die in november 2017 van kracht werd. De wet omvat onder andere
administratieve sancties waarmee mensen die als een bedreiging van de nationale
veiligheid gezien worden, gedwongen kunnen worden op een bepaalde plaats te wonen,
en waarmee huiszoekingen zonder rechterlijk bevelschrift toegelaten worden.
28 Rapport van de Kroatische Veiligheids- en Informatiedienst (SOA), 2015

29 Beyond the Caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees, Soufan Centre, oktober 2017 pp
10, 12.
30 Cijfers verstrekt in het Franse nationale rapport, 2017.

31 Frankrijk: Code de la Securite Interieure, artikel L 224-1, gewijzigd door wet 2016-987 van 21 juli 2016art. 11.
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Sinds een wetswijziging in 2013 heeft de anti-terreurafdeling van de Parijse Regionale
Rechtbank bijna exclusieve bevoegdheid over terreurmisdrijven door zowel volwassenen
als kinderen (met uitzondering van het rechtstreeks oproepen tot terreurdaden of het
publiek verdedigen van zulke daden32). Kinderen onder verdenking van strafrechtelijke
misdrijven, inclusief terrorisme-gerelateerde daden, worden behandeld door de
gespecialiseerde Jeugdgerechtelijke Beschermingsdienst (DPJJ). Andere belangrijke
instellingen zijn de Educatieve Afdeling van de Rechtbank van Parijs, die verantwoordelijk
is voor het verzamelen van informatie over de achtergrond van een kind, en de Territoriale
Niet-Verzorgende Educatieve Dienst, een jeugdgerechtelijke beschermingsdienst met
een centrum in Parijs dat gerechtelijke maatregelen voor educatief onderzoek voorziet.
Afhankelijk van de omstandigheden van de zaak kan de DPJJ alternatieven voorstellen
voor de gerechtelijke procedure, of onmiddellijke verschijning voor de rechter. De DPJJ
mag ook eender welke tijdelijke educatieve maatregelen treffen die het nodig acht,
inclusief burgerlijke maatregelen voor kinderen in gevaar.
Het aantal kinderen vervolgd en veroordeeld voor terrorisme-gerelateerde misdrijven is
laag, en komt neer op minder dan een procent van het totale aantal zaken behandeld door
de DPJJ. In augustus 2015 waren 67 kinderen vervolgd voor terrorisme-gerelateerde
misdrijven, tegen 2016 was het aantal gestegen naar 178. Geen enkel kind is
veroordeeld voor (pogingen tot) het begaan van terreuraanslagen. De meesten
worden vervolgd voor strafbare samenzwering met het oog op het begaan van
een terreurdaad33, of voor het verdedigen van terrorisme (‘apologie du terrorisme’).
Onderzoek uit 2017 wees uit dat de meeste gevallen met kinderen verband hielden
met islamistische misdrijven, maar er waren ook gevallen waar het ging om Baskisch
nationalisme, Corsicaanse activisten en rechts extremisme.34
Tussen 2012 en 2017 werden in totaal 70 kinderen vervolgd voor strafbare samenzwering
met het oog op het begaan van een terreurdaad. Onder deze bepaling is deelname reeds
voldoende om als terreurmisdrijf te gelden. Er vond een geleidelijke stijging plaats in
het aantal kinderen beschuldigd van dit misdrijf: van één kind in 2012 naar 22 in 2017.
De meerderheid (93 procent) was tussen 15 en 17 jaar oud. 50 van deze kinderen
waren in december 2017 nog steeds in verdenking, 20 waren veroordeeld. Bijna alle
kinderen werden tijdens het onderzoek in hechtenis gehouden. Na veroordeling kregen
sommigen celstraffen, anderen voorwaardelijke straffen. Het aandeel meisjes vervolgd
voor dit misdrijf was groter dan in zaken rond niet-terreurgerelateerde criminaliteit. Van de
70 kinderen waren een derde (23) meisjes en twee derden (47) jongens.
Het misdrijf ‘verdedigen van terrorisme’ werd in 2014 ingevoerd met een amendement
aan het Franse Strafwetboek. Tot 1 augustus 2016 waren 110 kinderen hiervoor
vervolgd. Amnesty International bekritiseerde deze bepaling omdat hij te vaag en slecht
gedefinieerd zou zijn, waardoor mogelijkheid is voor een ruime interpretatie.35 De speciale
rapporteur van de VN inzake de bevordering en bescherming van de mensenrechten en
de fundamentele vrijheden bij de bestrijding van terrorisme drukte ook bezorgdheid uit

32 Artikel 706-16, 706-17 en 706-22-1 van het Franse Wetboek van Strafvordering.
33 Frankrijk: Artikel 421-2-1 van het Strafwetboek.

34 Radicalité engagée, radicalités révoltées. Un enquête sur les mineurs suivis par la PJJ - Rapport Bonelli,
januari 2018.

35 Zie Dangerously Disproportionate: The Ever-Expanding National Security State in Europe, Amnesty
International (2017) p.37.
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over het veelvuldig gebruik van deze beschuldiging tegen minderjarigen.36
Tot 1 augustus 2016 waren 189 kinderen het doelwit van beschermende gerechtelijke
bevelen omdat ze geacht werden risico te lopen op radicalisering. Het ging vooral om
onderzoeken of een maatregel rond niet-verzorgende educatieve bijstand. Dit was een
stijging van 39 kinderen tot 1 augustus 2015. Tot 1 augustus 2016 waren ook 364
kinderen onder evaluatie door de DPJJ omwille van ‘tekenen van radicalisering’, en 146
kinderen omdat hun ouders mogelijk geradicaliseerd waren.

Duitsland
“…het veiligheidsdiscours, vooral dan rond gewelddadig extremisme, is dominant in
publieke en politieke discussies. Dientengevolge wordt de specifieke context van jonge
mensen – jongeren – vaak over het hoofd gezien.”
Nationaal Rapport van Duitsland (2018) opgemaakt voor het IJJO-project Jeugdrechtsystemen
Versterken in een Context van Terrorismebestrijding: Capaciteit uitbouwen en onderling leren
van belanghebbenden.

Duitsland is de laatste jaren het doelwit geweest van verscheidene islamistischgeïnspireerde terreuraanslagen, en de officiële schatting is dat meer dan 910 islamisten
vanuit Duitsland naar Syrië of Irak vertrokken zijn. Ongeveer een derde van zij die
vertrokken, zijn intussen zeker of vermoedelijk terug in Duitsland. Meer dan 70 van
de teruggekeerden hebben ervaring met gewapende strijd of hebben deelgenomen
aan militaire training. Door hun geschiedenis vol links en rechts extremisme hebben
de Duitse autoriteiten uitgebreide ervaring met terreurbestrijding. In 2004 werd een
gemeenschappelijk terreurbestrijdingscentrum (Gemeinsames Terrorabwehrzentrum)
opgericht om de uitwisseling van informatie en strategieën tussen de 16 staten van
Duitsland en tussen veiligheidsdiensten, politie en de Beschermingsdienst voor de
Grondwet te bevorderen.
De belangrijkste bron voor terreurbestrijdingswetgeving is het Strafwetboek (StGB), dat
een aantal voorbereidende terrorisme-gerelateerde daden verbiedt, waaronder (poging
tot) vertrek uit Duitsland om deel te nemen aan terreurtraining, het aanschaffen van
wapens of explosieven met als doel aanslagen plegen, en het financieren van terrorisme.
Terrorisme wordt niet expliciet gedefinieerd, maar er wordt geïmpliceerd dat wie één
van de misdrijven in artikel 129a37 (deelname aan een terreurorganisatie) of 129b38
36 OHCHR, 23 mei 2018, Voorlopige bevindingen: speciale rapporteur van de VN inzake de bevordering
en bescherming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden bij de bestrijding van terrorisme
beëindigt bezoek aan Frankrijk.
37 Artikel 129a van het Duitse Strafwetboek verbiedt lidmaatschap, deelname of vorming van enige
organisatie met doelen of activiteiten gericht op moord, doodslag, gijzelneming, ernstig fysiek of
psychologisch letsel toebrengen, computersabotage, brandstichting, misdrijven met vuurwapens, bepaalde
ernstige milieumisdrijven of andere ernstige misdrijven. Dit is echter alleen van toepassing als het doel van
het misdrijf is: het ernstig intimideren van de bevolking, het dwingen van de autoriteiten of een internationale
organisatie tot bepaalde acties door het gebruik van geweld of de dreiging daartoe, of het elimineren van
of dusdanig tussenkomen in de fundamentele politieke, grondwettelijke, economische of sociale structuren
van een staat of internationale organisatie dat de tussenkomst aanzienlijke schade kan toebrengen aan de
staat of internationale organisatie.

38 Artikel 129b van het Duitse Strafwetboek staat autoriteiten toe te vervolgen voor het oprichten, lid zijn,
steunen of rekruteren van supporters of leden voor criminele of terroristische organisaties in het buitenland
(en buiten de EU) indien er een binnenlandse connectie is, zoals in de wet omschreven. Binnenlandse
connecties omvatten de betrokkenheid van een Duits staatsburger, hetzij als dader of als slachtoffer,
activiteiten van de verdachte in Duitsland, of de aanwezigheid van een slachtoffer of dader in Duitsland.
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(terreurorganisaties in het buitenland steunen) begaat, een terrorist is. Artikel 89a van het
Strafwetboek maakt het strafbaar om “een ernstig misdrijf dat de staat in gevaar brengt,
voor te bereiden”, ongeacht de dader deel is van een ‘terreurorganisatie’ zoals in artikels
129a en 129b. Geen van deze artikels bevatten specifieke bepalingen voor kinderen.
Aanzienlijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in wetgeving en beleid die de
bevoegdheid van de politie wat betreft toezicht en onderzoek uitbreiden. In 2016 nam
Duitsland bijkomende antiterrorismewetgeving aan (Verbeteren van Informatie-Uitwisseling
om Internationaal Terrorisme te Bestrijden), die de Federale Politie toestaat undercoveragenten te laten werken voor wetshandhaving en bescherming van de publieke veiligheid;
die data-uitwisseling met buitenlandse inlichtingendiensten uitbreidt; de binnenlandse
inlichtingendienst (BfV) toestaat om gezamenlijke databanken op te stellen en te beheren
samen met buitenlandse partners; controle en toezicht van communicatie met prepaid
mobiele telefoons vergroot; en de leeftijd van verdachten die de BfV mag volgen en
waarover het gegevens mag verzamelen, verlaagt van 16 naar 14.
Duitsland heeft ook het concept ingevoerd van een persoon die een dreiging vormt
voor de nationale en publieke veiligheid, en die een aanzienlijk risico vormt voor het
begaan van politiek gemotiveerde misdrijven die specifiek strafbaar zijn onder het Duitse
Wetboek van Strafvordering.39 Zulke personen staan bekend als Gefährder. Het Bureau
van de Federale Criminele Politie schat dat in 2017 bijna 700 personen als Gefährder
beschouwd werden.
Het aantal terrorisme-gerelateerde zaken onder beschouwing is jaarlijks gestegen: in
2017 werden ongeveer 900 terrorisme-gerelateerde zaken geopend door federale
aanklagers, waarvan 800 gerelateerd waren aan islamisme; in 2015 werden er ongeveer
250 geopend, en in 2013 waren het er 80.40 Dat omvat ook misdrijven rond het reizen
naar het buitenland met als doel het begaan van geweld.41
Het was moeilijk om cijfers te vinden specifiek over de vervolging en veroordeling
van kinderen en jongeren voor terrorisme-gerelateerde misdrijven. Cijfers van het
Federaal Bureau voor Statistiek tonen echter dat in 2015 vijf kinderen veroordeeld
werden en een gevangenisstraf kregen voor het gebruiken van verboden
tekens en haatspraak, en dat in 2016 11 kinderen veroordeeld werden en een
gevangenisstraf kregen voor het verspreiden van propaganda, het gebruik van
verboden tekens, het voorbereiden van een ernstig gewelddadig misdrijf dat de
staat in gevaar brengt (artikel 89a van de StGB), en haatspraak.42 Uit een studie
door de Duitse autoriteiten naar personen die naar Syrië en Irak gereisd waren, bleek
dat 79 procent mannen waren en 21 procent vrouwen.43 Van de eerste golf die naar het
buitenland trok was 5 procent jonger dan 18; tegen 2015 was 16 procent jonger dan
18.44

39 Duitsland: Bundestags-Drucksache 16/3570, p. 6 (vertaald door de auteur).
40 Deutsche Justiz ist mit Terror-Verfahren überfordert.

41 Deze wijziging werd doorgevoerd in respons op de VN-Veiligheidsraad Resolutie 2178 van
september 2014, die vereist dat alle Staten in hun wetgeving een voorziening hebben voor het vervolgen
als ernstig misdrijf van reizen voor terrorisme of gerelateerde training, en het financieren of faciliteren van
zulke activiteiten.
42 Informatie van het Duits Ministerie voor Binnenlandse Zaken 2017.

43 Analyse van de achtergrond en het radicaliseringsproces van personen die Duitsland verlieten om naar
Syrië of Irak te reizen omwille van islamistische motieven, Duitse Inlichtingendienst, 7 december 2016.
44 Ibid.
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Hongarije
Hongarije veroordeelt alle vormen van terrorisme, en deelt in de visie dat terrorisme
internationaal één van de belangrijkste veiligheidsdreigingen is. Volgens de laatste
informatie is Hongarije als centraal-Europees land echter geen doelwit voor internationaal
terrorisme, en bestaan er geen internationale terreurnetwerken binnen de Hongaarse
landsgrenzen. Op dit moment is het land alleen getroffen door het fenomeen van
Buitenlandse Strijders door zijn geografische positie als doortochtroute. Omwille van
de Hongaarse geschiedenis – er is geen koloniaal verleden – en de demografische
samenstelling – de populatie is grotendeels homogeen, de meest significante minderheid
zijn de Roma die al eeuwenlang in het land leven – neemt het terreurprobleem niet
dezelfde vorm aan als in de meeste West-Europese landen.
De relatie met minderheidsgroepen in Hongarije is grotendeels normaal, en politieke,
religieuze of andersoortige discriminerende houdingen zijn niet statistisch significant
aanwezig in misdrijven door kinderen. De radicalisering van jongeren heeft geen religieuze,
politieke of andere identificeerbare motieven, maar kan nog het best vergeleken worden
met de processen die men ziet bij voetbalhooliganisme.
In het huidige Hongaarse Strafwetboek kunnen terrorisme-gerelateerde misdrijven
gevonden worden in Hoofdstuk XXX, dat misdrijven tegen de publieke veiligheid
betreft. In dat hoofdstuk worden vier misdrijven gedefinieerd in verband met terrorisme:
Terreurdaden, Niet Rapporteren van een Terreurdaad, Financieren van Terrorisme, en
Onwettige Bezitneming van een Voertuig. In Hoofdstuk XXXII (misdrijven tegen de
publieke vrede) wordt ook een misdrijf in verband met terrorisme omschreven, namelijk
Aansporing tot Oorlog.
In Hongarije is de minimumleeftijd voor strafrechtelijke aansprakelijkheid 14 jaar (sectie
16 van het Strafwetboek). Kinderen tussen 12 en 14 jaar kunnen echter ook aansprakelijk
zijn wanneer aan de volgende criteria voldaan is:
a) De strafrechtelijke aansprakelijkheid van een persoon tussen 12 en 14 jaar oud kan
voorkomen bij zes misdrijven: moord (Subsecties (1)-(2) van Sectie 160), vrijwillige
doodslag (Sectie 161), mishandeling (Subsectie (8) van Sectie 164), terreurdaden
(Subsecties (1)-(4) van Sectie 314), diefstal (Subsecties (1)-(4) van Sectie 365) en
plundering (Subsecties (2)-(3) van Sectie 366).
b) De dader tussen 12 en 14 jaar oud moet de mentale capaciteit hebben om de aard en
gevolgen van zijn/haar daad te begrijpen.
In Hongarije zijn geen kinderen veroordeeld voor terrorisme-gerelateerde misdrijven,
en geen strafrechtelijke procedures tegen kinderen zijn gevoerd voor zulke misdrijven.
Onder gelijkaardige misdrijven als terrorisme was het meest voorkomende Misdrijf met
Vuurwapens en Munitie, maar in deze gevallen kon ook geen politiek of ander motief
bewezen worden. De strafwetgeving maakt daarom geen prioriteit van deze vragen, wat
maakt dat de Hongaarse wetgeving geen verschillende regels heeft voor de omgang met
jongeren in geval van terrorisme-gerelateerde misdrijven.
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Nederland
“…er is geen éénduidig pad naar radicalisering en extremisme. Ondanks de heersende
publieke opinie zijn armoede, religie of discriminatie niet per se dominante factoren. Er is
een veelheid aan oorzaken: sociaalpsychologische factoren, sociale factoren, politieke
factoren, ideologische/religieuze factoren, culturele crisis of identiteitscrisis, trauma en
andere triggers, groepsdynamiek, de aanwezigheid van rekruteerders/groomers, en de
rol van sociale media.”
Nationaal Rapport van Nederland (2018) opgemaakt voor het IJJO-project Jeugdrechtsystemen
Versterken in een Context van Terrorismebestrijding: Capaciteit uitbouwen en onderling leren
van belanghebbenden.

De belangrijkste bron van terreurwetgeving in Nederland is de Wet op terreurmisdrijven,
die in 2004 in gebruik kwam en het kaderbesluit van de EU implementeert. In maart
2017 werden nieuwe antiterreurmaatregelen van kracht, die de autoriteiten in staat
stellen om beperkingen op te leggen voor mensen verdacht van betrokkenheid
bij terrorisme, waaronder verplichting tot aanmelding, limieten op de geografische
verplaatsing, contactverboden, verbod om het land te verlaten, en een uitbreiding van de
bevoegdheid om Nederlandse burgers vanaf 16 jaar hun staatsburgerschap af te nemen
tijdens hun verblijf in het buitenland als ze verdacht worden van lidmaatschap van een
terreurorganisatie.
Er zijn geen exacte cijfers beschikbaar over het aantal kinderen verdacht van of
veroordeeld voor terrorisme-gerelateerde misdrijven in Nederland. Als referentie werden
rechterlijke uitspraken over kinderen veroordeeld van terrorisme onderzocht45,
en tussen januari 2001 en juli 2017 werden slechts vier zaken gevonden. Het
ging om gevallen van aanzetting tot plegen van terreurmisdrijven via het verspreiden van
berichten op Twitter; poging tot deelname in een organisatie gericht op het plegen van
terreurdaden; voorbereiding op deelname in een terreurorganisatie; en voorbereiding van
een terreuraanval.
De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) publiceerden in april 2017 een rapport dat
ingaat op de rol van kinderen met een Nederlandse connectie binnen IS.46 Daarin wordt
benadrukt aan welk niveau van geweld kinderen in IS-gebieden mogelijk zijn blootgesteld,
en dat kinderen die mannelijk en ouder dan negen jaar zijn mogelijk militaire training
gekregen hebben.47 Het rapport benadrukt het belang van deze ervaringen wanneer men
45 Hiervoor werd de website: www.rechtspraak.nl gebruikt. Op deze website worden rechterlijke uitspraken
anoniem gepubliceerd. Het gaat hier om een selectie, en niet een representatie van alle rechterlijke
uitspraken. Voor dit onderzoek werden de volgende zoektermen gebruikt: minderjarige & radicalisering;
minderjarige & terrorisme; minderjarige & terrorist; kind & terrorisme; kind & radicalisering; Islamitische Staat
& minderjarige en minderjarige & ISIS.

46 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid & Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
(2017) Minderjarigen bij ISIS. Een publicatie door de NCTV en de AIVD Een kind met een Nederlandse
connectie wordt gedefinieerd als een kind met twee ouders van Nederlandse nationaliteit, of ouders die voor
een langere periode in Nederland gewoond hebben.
47 Nederland: Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017 Beleidsbrief bij Dreigingsbeeld Terrorisme
Nederland 44 en voortgangsrapportage integrale aanpak jihadisme. Beschikbaar op: https://www.nctv.nl/
binaries/Beleidsbrief%20DTN44%20en%20VGR_tcm31-254184.pdf
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de noden beoordeelt van terugkerende kinderen.
Tussen februari 2013 en maart 2017 onderzocht de Raad voor de Kinderbescherming 81
kinderen die teruggekeerd waren uit Syrië: 46 kinderen met hun familie, 35 individuele
kinderen van 15 of ouder. In 2017 werd geschat dat nog 80 kinderen met een Nederlandse
connectie zich in de conflictgebieden in Syrië en Irak bevonden; de helft waren jongens,
en minder dan 20 procent was ouder dan negen jaar.48
Wanneer een kind uit IS-gebieden terugkeert naar Nederland, wordt het individueel
beoordeeld om de gepaste zorg, veiligheidsmaatregelen en interventies te bepalen,
en een behandelingsplan wordt opgetekend als onderdeel van een multidisciplinaire
consultatie. Om te vermijden dat het kind opnieuw naar het buitenland reist, zal de
Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek instellen en op basis daarvan kan
het een reeks maatregelen invoeren, waaronder het intrekken of opschorten van het
paspoort, familietoezicht op order van de Kinderrechtbank, of de plaatsing in gesloten
zorginstellingen, waar een kind zijn vrijheid ontnomen wordt.49
Case study: Omgaan met een 17-jarig meisje dat riskeert naar Syrië te
reizen vanuit Nederland
Fatima was een tienermeisje van Marokkaanse afkomst dat in Nederland woonde met
haar moeder. Ze had enig trauma meegemaakt in haar leven: haar vader was aan een
hartaanval gestorven, en haar favoriete broer was naar Syrië gereisd en daar omgekomen.
Fatima kwam steeds in de problemen op school, en haar cijfers werden slechter. Haar
moeder was naar Marokko gereisd en Fatima werd opgevangen door haar oudere zus.
Dientengevolge kwam ze onder de aandacht van de kinderbeschermingsautoriteiten en
werd ze onder jeugdsupervisie geplaatst. Rond diezelfde tijd begon ze een relatie met een
jongen en ging ze een islamitisch huwelijk met hem aan. Haar schoonzus verhuisde naar
Syrië en nam Fatima’s favoriete nichtje met haar mee, en ze werd lid van een netwerk van
erg geradicaliseerde vrouwen, een ‘zusterschap’.
Zaken liepen uit de hand toen Fatima op 17-jarige leeftijd gearresteerd werd in een
hotelkamer met mannen die verdacht werden van extremistische, jihadistische
standpunten. Dientengevolge werd ze voor drie maanden in een gesloten instelling
geplaatst op bevel van de kinderbescherming, en haar paspoort werd geconfisqueerd
omwille van het mogelijke risico dat ze naar Syrië zou vluchten om IS te vervoegen, en
vanwege bezorgdheid over haar internetgebruik.
Nadat ze uit de instelling kwam, begon ze een Diamant Plus interventie bij SIPI om haar
te ondersteunen. SIPI omschreef haar sterke punten als haar intelligentie en haar sterke
band met haar moeder, die tegen radicale ideologieën gekant was. Ze werkten nauw
samen met de school, de familiedokter en de politie, en deelden onderling informatie met
toestemming van haar moeder. SIPI bouwde een programma uit met Fatima, toegespitst
op het idee van dagelijkse ingrepen in het gedrag. Fatima moest regelmatig naar school
gaan, en haar moeder werd geholpen met ouderschapsvaardigheden. Eens ze het
vertrouwen en de inzet van Fatima en haar familie verkregen hadden, gingen ze over
op discussies over sommige ideologieën, en moedigden ze haar aan haar banden met
radicale groepen te verbreken – met succes.
48 Ibid.

49 Voor meer informatie, zie: Rozemarijn van Spaendonck, To School or to Syria? The foreign fighter
phenomenon from a children’s rights perspective Utrecht Law Review Volume 12, Issue 2 (June) 2016.
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2.3 Achtergrond van kinderen verdacht van en veroordeeld
voor terrorisme-gerelateerde misdrijven

‘De oorzaak van het probleem is boosheid omwille van het gevoel niet in de gemeenschap
te passen.’
Sandra Doevendans, Sleutelfiguur in de gemeente Amsterdam, tijdens een studiebezoek voor
het project, 2017.

Al de nationale rapporten concluderen dat er niet één eenduidige weg is naar terrorismegerelateerde misdrijven. Behalve het feit dat jongens meer kans maken betrokken te
raken dan meisjes, is het alleen maar misleidend om te proberen een algemeen profiel
op te stellen van kinderen betrokken bij terrorisme-gerelateerde activiteiten. In Frankrijk
en Oostenrijk was er een groter aandeel meisjes betrokken bij terrorisme-gerelateerde
misdrijven dan bij andere vormen van criminaliteit.
Het Nederlandse rapport stelt dat kinderen en jongeren op een kritiek punt in hun
ontwikkeling zijn, en dat conflicten met de autoriteiten een rol kunnen spelen in het
creëren van een ‘cognitieve opening’ voor terrorisme-gerelateerde misdrijven. Kinderen
en jongeren kunnen ook op zoek zijn naar een identiteit en zich aangetrokken voelen
tot impulsief en risicovol gedrag. Dit punt wordt ook gemaakt in het Franse rapport, dat
benadrukt hoe moeilijk het is voor aanklagers in deze zaken om te beoordelen ‘of het
gedrag en het discours echte radicalisering inhouden, of slechts tienerprovocatie’.
In Oostenrijk werd onderzoek gedaan naar 18 rechtbankdocumenten aangaande
kinderen en jongeren die veroordeeld zijn voor terreurmisdrijven.50 Dat is een zeer klein
staal, maar toch moet opgemerkt worden dat de kinderen enkele gemeenschappelijke
kenmerken hebben: bijna allemaal waren ze relatief laagopgeleid – ze hadden alleen de
verplichte educatie gevolgd, of een stage, of waren uit school gestapt – en velen hadden
discriminatie, vervreemding en moeilijke kindertijden meegemaakt. Hoewel religie en
islamisme voor sommigen een rol speelde, waren anderen daardoor niet beïnvloed, en
vaak waren het “vrienden” in radicale sociale omgevingen of imams in moskeeën die hen
steun en perspectieven boden, wat hen vaak voor het eerst het gevoel gaf begrepen en
serieus genomen te worden.
Ongeveer een derde van deze 18 Oostenrijkse zaken had betrekking op Russische
burgers van Tsjetsjeense afkomst, die als kinderen en jongeren gemarginaliseerd waren.
Sommige van de veroordeelden waren naar Syrië of Irak gereisd om deel te nemen aan de
strijd, te trainen in gevecht, of om een burgerlijke functie uit te voeren (bv. paramedicus).
De straffen die zij ontvingen bij veroordeling gingen van tweeënhalf tot twaalf jaar cel.
Ongeveer een derde van deze kinderen en jongeren had zonder succes geprobeerd Syrië
te bereiken, om verschillende redenen: eentje wilde zijn broer de jihad in volgen, een
andere zei dat hij zijn begrip van de islam wilde verdiepen, en een derde wilde militaire
training krijgen. Hun straffen varieerden van voorwaardelijke hechtenis met proeftijd naar
50 Tien rechtbankdocumenten en strafbladen uit verschillende Oostenrijkse kantons, en biografische
interviews uit het rapport door Aslan, Islamistische Radikalisierung, 2017.
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twintig maanden celstraf. Veel van de jonge mannen in dit staal waren actief op sociale
media: de meesten deelden video’s en foto’s om IS te steunen en op te roepen tot strijd
tegen de ongelovigen. Soms diende dit soort online propaganda als tool om jongeren te
rekruteren voor de jihad.
Eerste veelbelovende praktijk: Diamant-training in Nederland voor
kinderen in gevaar51
Het Diamant-programma werd ontwikkeld door de Stichting Interculturele Participatie
en Integratie (SIPI). SIPI heeft tien jaar ervaring in het werken met kinderen en jongeren
van 12 tot 17 jaar van niet-westerse afkomst, die risico lopen op radicalisering of die
betrokken zijn geweest bij terrorisme-gerelateerde misdrijven.
Het Diamant-programma is een flexibel programma dat de kloof wil overbruggen
tussen enerzijds het zelfvertrouwen, de autonomie en individualiteit van de jongere, en
de verbinding met hun etnische en culturele afkomst en de Nederlandse samenleving
anderzijds. Ouders, familieleden en andere belangrijke personen voor het kind worden
rechtstreeks betrokken. Het programma wordt in verschillende contexten gebruikt waar
kinderen en jongeren beschouwd worden als kwetsbaar voor radicalisering, en ook als
onderdeel van vonnissen door de Jeugdrechtbank.
De doelstellingen van het Diamant-programma zijn dat kinderen en jongeren meer
zelfvertrouwen krijgen; dat ze empathie en een eigen identiteit ontwikkelen; dat ze minder
het gevoel hebben oneerlijk behandeld te worden; dat ze leren doelen te stellen en om
te gaan met intercultureel conflict; dat ze hun sociale vaardigheden verbeteren en beter
in de samenleving integreren, bijvoorbeeld door deelname in educatie, stages en werk.
Mentors werken met kinderen via groepstraining om tweevoudige identiteit en ideologie
te bespreken, en om hen te ondersteunen in het vinden van werk of beginnen van een
opleiding.
Het Diamant Plus-programma is intensiever (en duurder), en focust op deradicalisering
en herintegratie van radicale moslimjongeren. Een mentor ontwikkelt een plan gericht
op de familie, om een jaar lang te werken met de jongere en hun wijdere cirkel. Een
belangrijk aspect van dit programma is de samenwerking met andere organisaties
zoals de gemeenten, politie, detentiecentra, HALT (een organisatie gericht op het
bestrijden en voorkomen van jeugddelinquentie), reclasseringsbureaus, de Raad voor
Kinderbescherming, veiligheidstehuizen, scholen en zorginstellingen, herintegratieen kinderbeschermingsdiensten. In 2017 werd de training gebruikt met ongeveer 15
kinderen en jongeren.
46 mannelijke en vrouwelijke moslimjongeren en -jongvolwassenen met een
migratieachtergrond die mogelijk risico liepen op radicalisering, namen deel in een
langdurige evaluatie van het Diamant-programma. De resultaten waren aanmoedigend,
en toonden aan dat de training het gevoel van daadkracht van de jongeren significant
deed stijgen, en hun gevoel van zelfwaarde, empathie en perspectief licht deed stijgen,
maar ook hun narcisme. Positieve houdingen tegenover ideologisch gemotiveerd geweld
51 Voor meer informatie, zie: AR Feddes, L Mann, B Doosje, Increasing self-esteem and empathy to prevent
violent radicalization: a longitudinal quantitative evaluation of a resilience training focused on adolescents
with a dual identity, Journal of Applied Social Psychology, Volume 45, Issue 7 (2015).
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en hun eigen gewelddadige intenties waren significant verminderd na de training. De
resultaten suggereren dat interventies gericht op het bekrachtigen van kinderen en
jongeren, in combinatie met het versterken van empathie, succesvol kunnen zijn in het
tegengaan van gewelddadige radicalisering.

3. Rechtspraak voor kinderen beschuldigd
van terrorisme-gerelateerde misdrijven

“Kinderen verschillen van volwassenen in hun fysieke en psychologische ontwikkeling,
hun emotionele en educatieve noden. Deze verschillen vormen de basis voor de
verminderde aansprakelijkheid van kinderen in conflict met de wet. Deze en andere
verschillen zijn de redenen voor een gescheiden jeugdrechtsysteem en voor de
noodzaak van een andere behandeling voor kinderen. De bescherming van de belangen
van het kind betekent bijvoorbeeld dat de traditionele doeleinden van strafrechtspraak,
zoals onderdrukking/vergelding, baan moeten ruimen voor rehabilitatie en op herstel
gerichte rechtspraak wanneer het om kinddaders gaat. Dat kan gebeuren in tandem
met aandacht voor de publieke veiligheid.”
Comité voor Kinderrechten, Algemene Opmerking 10 (2007) over kinderrechten in de
jeugdrechtspraak (Para. 10)

3.1

De minimumleeftijd voor strafrechtelijke aansprakelijkheid

Internationale standaarden
Staten dienen een zo hoog mogelijke minimumleeftijd voor strafrechtelijke aansprakelijkheid
in te stellen in overeenstemming met de emotionele, mentale en intellectuele maturiteit van
kinderen.52 In sommige rechtsgebieden gelden uitzonderingen op de minimumleeftijd voor
strafrechtelijke aansprakelijkheid wanneer het gaat om zaken met ernstige misdrijven als
terrorisme.53 In Hongarije is de leeftijd voor strafrechtelijke aansprakelijkheid bijvoorbeeld
14 jaar. Dit wordt echter verlaagd naar 12 jaar wanneer bevonden wordt dat het kind de
capaciteit bezit om de aard en gevolgen van zijn of haar daden te begrijpen in geval van
zes soorten misdrijven (moord, vrijwillige doodslag, mishandeling, bepaalde terreurdaden
onder artikel 314 van het Strafwetboek, diefstal, en plundering).
Internationale standaarden maken duidelijk dat de minimumleeftijd voor strafrechtelijke
aansprakelijkheid consequent moet worden toegepast op alle kinderen in conflict met
52 De UNCRC, Artikel 40(3)(a) schrijft voor dat Staten een minimumleeftijd dienen in te stellen, waaronder
kinderen verondersteld worden niet de capaciteit te hebben om het strafrecht te schenden. Het CRC-comité
raadde in Algemene Opmerking 10 (CRC/C/GC/10) para. 32 aan dat de minimumleeftijd voor strafrechtelijke
aansprakelijkheid niet lager dan 12 zou mogen zijn.

53 China, Kazachstan, Maleisië, Tadzjikistan en Vietnam hebben een verschillende minimumleeftijd voor
strafrechtelijke aansprakelijkheid voor ernstige misdrijven.
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de wet, onafhankelijk van de aard of ernst van het misdrijf, en dat het moet gaan om de
leeftijd van het kind op het moment van het misdrijf.
Bevindingen uit de nationale rapporten
In alle zes landen onder beschouwing gelden geen uitzonderingen op de minimumleeftijd
voor strafrechtelijke aansprakelijkheid op basis van de ernst van het misdrijf. De
minimumleeftijd voor strafrechtelijke aansprakelijkheid is 14 jaar in Oostenrijk, Kroatië en
Duitsland en 12 in België en Nederland. In Frankrijk geldt geen expliciete minimumleeftijd,
maar het concept van onderscheidingsvermogen wordt wel toegepast, en in praktijk
krijgen alleen kinderen ouder dan 13 jaar strafvonnissen.54
Kinderen onder de minimumleeftijd voor strafrechtelijke aansprakelijkheid dienen niet vervolgd
te worden, en hun gedrag wordt gewoonlijk aangepakt met beschermingsmaatregelen
ingesteld door familierechtbanken buiten het strafrechtelijk systeem. In Duitsland plaatste
in 2016 bijvoorbeeld een 12-jarige jongen twee zelfgemaakte nagelbommen op een
kerstmarkt en bij het stadhuis van zijn thuisstad. Later bleek dat hij via sociale media in
contact gekomen was met IS-rekruteerders. Aangezien hij onder de minimumleeftijd voor
strafrechtelijke aansprakelijkheid viel, werd hij behandeld door de beschermingsdiensten,
en de familierechtbank beval dat hij in een gesloten instelling werd geplaatst en nauw
werd opgevolgd door maatschappelijk werkers.
In verschillende landen zijn er extra beschermingsmaatregelen voor jongvolwassenen (tussen
18 en 21 jaar oud). In Oostenrijk bijvoorbeeld zijn bepaalde beschermingsmaatregelen
en de strafvoorzieningen van de Jeugdrechtbank ook van toepassing op deze
leeftijdscategorie55, en de situatie is gelijkaardig in Kroatië. In andere landen zijn er echter
ook situaties waarin kinderen vanaf 16 overgedragen kunnen worden aan het volwassen
strafrechtelijke systeem, wat ook een impact heeft op de mogelijke vonnissen. Deze
omstandigheden worden hieronder in detail bekeken.

54 Frankrijk: Artikel 122-8 van het Strafwetboek

55 Oostenrijk: Artikel 46a van de Wet op jeugdrechtbanken
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Tabel
1:
Overzicht
van
de
minimumleeftijd
voor
strafrechtelijke
aansprakelijkheid,
beschermingsmaatregelen voor jongvolwassenen, en het overdragen van zaken naar het volwassen
strafrechtelijk systeem

Land

Minimumleeftijd
voor strafrechtelijke
aansprakelijkheid
(MACR)

Beschermingsmaatregelen
voor jongvolwassenen
(meestal 18-21)

Kinderen worden
berecht en/of
veroordeeld in
het volwassen
strafrechtelijk
systeem voor
ernstige misdrijven

Oostenrijk

MACR is 14 jaar.
Misdrijven door kinderen tussen 14 en 18 jaar
worden in ‘normale’ rechtbanken behandeld door
gespecialiseerde rechters,
aangezien er geen Jeugdrechtbank bestaat.
De voorzieningen in de
Wet op jeugdrechtspraak
(inclusief procedurele beschermingsmaatregelen en
regels voor strafbepaling)
moeten toegepast worden
ongeacht de ernst van het
misdrijf.
Opsluiting in een gesloten
instelling is alleen mogelijk
voor kinderen ouder dan
14 jaar.

Jongvolwassenen tussen 18 en
21 kunnen niet in een volwassen
strafzaak berecht worden, en bepaalde beschermingen en strafbepalingen uit de Wet op jeugdrechtspraak zijn van toepassing.

Nee.

België

Er wordt geen minimumleeftijd gespecifieerd,
maar onder 12 jaar kan
de Jeugdrechtbank alleen
een waarschuwing, een
toezichtsbevel of intensieve educatieve opvolging
eisen. Hechtenis in een
gesloten instelling is alleen
mogelijk voor kinderen
vanaf 14 jaar

Nee.

Kinderen vanaf 16 jaar
oud kunnen berecht
worden in een ‘uitgebreide jeugdrechtbank’
die volwassen strafrecht toepast. Deze kinderen kunnen met alle
strafrechtelijke sancties
bestraft worden, behalve levenslange gevangenisstraf.

Kroatië

MACR is 14 jaar

Jongvolwassenen tussen 18 en
21 kunnen als kind of volwassene berecht worden, afhankelijk
van de ernst van het misdrijf, de
motivatie erachter, en de voorgaande inbreuken.

Nee.

Jongvolwassenen tussen 18 en
21 kunnen in hechtenis gehouden worden in jeugdgevangenissen.
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Land

Minimumleeftijd
voor strafrechtelijke
aansprakelijkheid
(MACR)

Beschermingsmaatregelen
voor jongvolwassenen
(meestal 18-21)

Kinderen worden
berecht en/of
veroordeeld in
het volwassen
strafrechtelijk
systeem voor
ernstige misdrijven

Frankrijk

Personen jonger dan 18
‘die kunnen begrijpen wat
ze aan het doen zijn’, zijn
strafrechtelijk aansprakelijk. In praktijk kunnen kinderen jonger dan 13 alleen
met educatieve maatregelen behandeld worden.

Nee.

In bepaalde omstandigheden kan een rechter beslissen dat geen
verzachtende omstandigheden en verminderde straffen gelden
voor kinderen ouder
dan 16.

Hongarije

MACR is 14 jaar.
Personen tussen 12 en 14
jaar kunnen aansprakelijk
zijn in zes gevallen: moord,
vrijwillige doodslag, mishandeling, terreurdaden, diefstal en plundering, indien
ze de capaciteit hebben de
aard en gevolgen van hun
daden te begrijpen.

Bij jongvolwassenen tussen 18
en 21 jaar wordt hun leeftijd in
beschouwing genomen als een
verzachtende omstandigheid in
de praktijk van de rechtspraak.

Nee.

Duitsland

MACR is 14 jaar.

Als een rechter meent dat een
jongvolwassene tussen 18 en
21 niet de maturiteit van een
volwassene bezit, is het mogelijk
zijn of haar zaak voor de Jeugdrechtbank te brengen. In de
jeugdgevangenis zitten mensen
vast tussen 14 en 24 jaar, met
21 als gemiddelde leeftijd.

Kinderen vanaf 16 jaar
beschuldigd van terrorisme-gerelateerde
misdrijven kunnen in
Staatsveiligheids-rechtbanken
berecht
worden, maar deze
dienen de procedurele
maatregelen en strafvonnisbeperkingen uit
de Wet op jeugdrechtbanken toe te passen.

Nederland

MACR is 14 jaar.

Voorzieningen voor jeugdrecht
kunnen uitgebreid worden naar
jonge mensen tussen 18 en 23,
afhankelijk van de persoonlijkheid van de dader en de omstandigheden waarin het misdrijf
begaan werd.

Kinderen van 16 en
17 jaar kunnen in een
volwassen strafrechtbank berecht worden.
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3.2 Diversion/afwending
Internationale standaarden
Voor zover mogelijk dienen kinderen behandeld te worden buiten het formele
strafrechtelijke systeem, omdat terechtkomen in het systeem een groter risico creëert op
schending van rechten en recidive.56 ‘Diversion’, of afwending van het formele systeem,
kan in verschillende stadia van de procedure plaatsvinden, onder andere door de politie
voor of na arrestatie, door de onderzoekende magistraten, rechters of aanklagers
voor of na de inbeschuldigingstelling, en door rechters tijdens het proces. Afwending
wordt vaak gebruikt bij kleine en eerste inbreuken, maar zou toepasselijk moeten
zijn voor alle misdrijven, inclusief terrorisme-gerelateerde misdrijven. Waar mogelijk
dienen afwendingsmaatregelen gericht te zijn op het betrekken en versterken van de
ondersteuningsnetwerken van het kind, inclusief de familie en de gemeenschap.
Bevindingen uit de nationale rapporten
In de zes landen onder beschouwing is een divers gamma aan afwendingsprogramma’s
beschikbaar, zoals rechterlijke bevelen om deradicaliseringsprogramma’s bij te wonen en
toegang tot lokale hulpdiensten of specifieke soorten ondersteuning om te helpen met
het loslaten van geweld, inclusief therapie, educatieve maatregelen, of het ontwikkelen
van vaardigheden om te leren omgaan met crimineel gedrag, zoals woedebeheersing of
probleemoplossend denken. Deze maatregelen zijn gericht op de oorzaak van het gedrag
van een kind, en gaan er constructief mee om. In de meeste landen is het de aanklager
die een kritieke rol speelt als ‘poortwachter’, en die kan beslissen wanneer strafrechtelijke
en alternatieve procedures gebruikt worden.
Op basis van de informatie in de nationale rapporten is het niet mogelijk vast te stellen hoe
vaak terrorisme-gerelateerde misdrijven door kinderen opgelost werden via afwending.
Men kan ervan uitgaan dat in veel gevallen afwending niet als voldoende beschouwd wordt
in het licht van de ernst van het misdrijf, maar dit vereist verder onderzoek. In veel landen,
waaronder Frankrijk, België en Nederland, worden kinderen zaak per zaak beoordeeld
op hun geschiktheid voor afwending, en kunnen ze beschermende maatregelen krijgen
naast het onderzoek en de berechting in strafzaken.

3.3 Behandeling op het politiebureau
Internationale standaarden
Elk contact tussen de politie en een kind dient te rechten van het kind te respecteren en
schade te vermijden. Politieagenten die op regelmatige basis met kinderen omgaan, dienen
specifiek opgeleid te zijn.57 De Beijing-regels geven een overzicht van de fundamentele
beschermingsmaatregelen die voor kinderen in gebruik zouden moeten zijn in elk stadium
van de procedure, inclusief politiehechtenis:
56 Artikels 37 en 40(3)(b) van UNCRC. Zie ook Regels 6 en 11 van de VN Standaard Minimumregels voor
het Toedienen van Jeugdrecht (Beijing-regels).
57 Beijing-regels, Nr.12.
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·
·
·
·
·
·

Het vermoeden van onschuld;
Het recht om op de hoogte gesteld te worden van de beschuldiging;
Het recht op zwijgen;
Het recht op bijstand;
Het recht op de aanwezigheid van een ouder of voogd; en
Het recht om beroep te doen op een hogere autoriteit.58

Het VN-comité voor de Kinderrechten raadt aan dat kinderen niet langer dan 24 uur
worden vastgehouden voordat ze voor de rechtbank verschijnen of vrijgelaten worden.59
Bevindingen uit de nationale rapporten
In de landen onder beschouwing zijn de procedures voor kinderen in politiehechtenis
gewoonlijk niet verschillend indien ze gearresteerd zijn voor terrorisme-gerelateerde
misdrijven. In Frankrijk kan de hechtenisperiode echter verlengd worden tot 48 uur voor
kinderen tussen 13 en 15 voor misdrijven die strafbaar zijn met ten minste vijf jaar celstraf
(waaronder ook de misdrijven van strafbare samenzwering met het oog op terreurdaden
en het verdedigen van terrorisme vallen). Als een kind ouder dan 16 is, kan de duur van
de hechtenis verlengd worden tot 48 uur als het misdrijf strafbaar is met minstens één
jaar celstraf. De hechtenis kan verlengd worden tot 96 uur in totaal indien het misdrijf een
terreurdaad inhoudt en ten minste één volwassene verdacht wordt van deelname aan het
misdrijf. Deze verlengingen vinden plaats door middel van geschreven toestemming van
de magistraat nadat die het kind ondervraagd heeft.

3.4 Gespecialiseerde rechtbankprocedures
Internationale standaarden
Een gescheiden en gespecialiseerd rechtssysteem voor iedereen boven de minimumleeftijd
voor strafrechtelijke aansprakelijkheid maar jonger dan 18 jaar dient ingesteld te worden.
Dit gescheiden systeem dient vanaf het eerste contact tot het einde van betrokkenheid
bij het systeem toegepast te worden, onafhankelijk van de ernst van het misdrijf waarvan
het kind beschuldigd wordt. Het dient te bestaan uit gescheiden en gespecialiseerde
autoriteiten en instellingen, ook in politiebureaus, gevangenissen en rechtbanken. Iedereen
die in het strafrechtelijk systeem met kinderen werkt – advocaten, rechters, politie,
reclasseringsambtenaren, gevangenisdiensten en maatschappelijke diensten – dienen
regelmatige, herhaalde en gespecialiseerde training te krijgen. Een essentieel onderdeel
van het gespecialiseerde systeem is dat zaken met kinderen in kinderrechtbanken worden
behandeld.60 Deze rechtbanken hebben de volgende essentiële kenmerken:
·

De privacy van het kind dient gedurende de procedure gerespecteerd te worden,

58 Beijing-regels nr. 7, 10, 15, Richtlijnen van de Raad van Europa betreffende Kindvriendelijke Rechtspraak.
Artikel 37(d) UNCRC stelt dat elk kind wiens vrijheid ontnomen wordt, het recht heeft op snelle toegang tot
rechtsbijstand en andere gepaste bijstand bij het voorbereiden en presenteren van zijn of haar verdediging.

59 VN-Comité voor de Kinderrechten (CRC), CRC Algemene opmerking Nr. 10 (2007): De rechten van
kinderen in jeugdrechtspraak 25 april 2007 para. 83, CRC/C/GC/10.
60 Het UNCRC-Comité raadt aan dat staten jeugdrechtbanken instellen, ofwel als aparte entiteiten of als
deel van bestaande regionale rechtbanken in Algemene Opmerking nr. 10 (2007): De rechten van kinderen
in jeugdrechtspraak, para 92-93 CRC/GC/10.
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met een rechtszaak die plaatsvindt in een gesloten rechtszaal en met een verbod
op identificatie van het kind door de media. Dit kan nog meer van belang zijn in
terrorisme-gerelateerde zaken, waarbij het risico op represailles of stigmatisering
hoog is en veel media-aandacht geldt.61
·

De procedures moeten zo plaatsvinden dat het kind in staat is effectief deel te
nemen aan het proces.62 Kinderen moeten behandeld worden in niet-intimiderende,
kindvriendelijke omgevingen, en het taalgebruik in de rechtbank moet van die
aard zijn dat het kind begrijpt wat er gaande is.63

Het Comité voor de Kinderrechten raadt aan dat “de Staten die als uitzondering toelaten
dat 16- en 17-jarigen als volwassen criminelen berecht worden, hun wetten wijzigen met
het oog op het bereiken van niet-discriminerende, volledige toepassing van het jeugdrecht
op alle personen onder 18 jaar.”64 Dit omdat strafrechtelijke systemen voor kinderen de
publieke veiligheid moeten beschermen en een dader aansprakelijk moeten houden, maar
ook de rehabilitatie en herintegratie in de maatschappij van het kind moeten bevorderen.
Bevindingen uit de nationale rapporten
De normale procedure voor het behandelen van een strafrechtzaak rond een kind wordt
gewoonlijk gevolgd wanneer het gaat om terrorisme-gerelateerde misdrijven (hoewel
opgemerkt dient te worden dat de normale procedures niet altijd gespecialiseerde
aanklagers of kinderrechtbanken inhouden65). In Oostenrijk bijvoorbeeld verzekert
de Wet op jeugdrechtbanken (Jugendgerichtsgesetz, JGG)66 dat iedereen ouder dan
14 en jonger dan 21 die beschuldigd wordt van een misdrijf anders behandeld wordt
dan volwassenen op vlak van rechtbankprocedures, gerechtelijke bevoegdheid en
strafpraktijken.67 In Kroatië regelt de Wet op jeugdrechtbanken68 alle voorzieningen voor
14- tot 18-jarigen beschuldigd van een misdrijf. In Frankrijk heeft de Parijse Regionale
Rechtbank bijna exclusieve bevoegdheid over terreurdaden voor zowel volwassenen als
kinderen, maar kinderen worden behandeld door de gespecialiseerde Jeugdgerechtelijke
Beschermingsdienst.
Er zijn echter bepaalde inconsistenties in de behandeling van kinderen beschuldigd
van terrorisme-gerelateerde misdrijven. In Duitsland kunnen kinderen ouder dan 16
voor de Staatsveiligheidsrechtbank gedaagd worden in plaats van de Jeugdrechtbank.
De Staatsveiligheidsrechtbank zou in zulke gevallen de procedurele voorschriften en

61 VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, Artikel 40(2)(b)(vi).
62 VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, Artikel 40(2)(b)(iv).

63 VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, Algemene Opmerking nr. 10 (2007) CRC/C/GC/10, 25 april
2007, para. 92.

64 Algemene Opmerking nr. 10 (2007): De rechten van kinderen in jeugdrechtspraak, para 38 CRC/GC/10.

65 Voor een overzicht van de opvolging van internationale en regionale standaarden, zie Alternatives to
Detention for Juvenile Offenders Manual of Good Practices in Europe, IJJO (2016).
66 Oostenrijk: Bundesgesetz vom 20.Oktober 1988 über die Rechtspflege bei Straftaten Jugendlicher und
junger Erwachsener (Jugendgerichtsgesetz 1988 – JGG) BGBl Nr. 599/1988 idF vom BGBl I Nr. 154/2015,
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002825.
De Wet op jeugdrechtbanken heeft voorrang op het Strafwetboek en andere wetten, omwille van zijn
specificiteit.
67 Oostenrijk: Schroll, Hans Valentin: § 1 JGG in Höpfl, Frank/Ratz, Eckart (ed.): Wiener Kommentar zum
Strafgesetzbuch, 2de editie, Wenen (status as of 1.10.2016), Rz.14.
68 Croatia: Youth Court Act (Official Gazette 84/11, 143/12, 1448/13, 56/15).
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strafbepalingen uit de Wet op jeugdrechtbanken69 moeten volgen. Zo dient bijvoorbeeld
de Jeugdrecht-bijstandsofficier aanwezig te zijn, die als vertegenwoordiger van de
kinderzorgdiensten de taak heeft het kind en diens familie te ondersteunen, en de
rechtbank op de hoogte te brengen van alternatieven voor hechtenis en vonnisbepaling.
In de praktijk zijn werknemers in de Staatsveiligheidsrechtbank niet gespecialiseerd in
het omgaan met kinderen, en niet getraind op het focussen op rehabilitatie zoals vereist
in de Wet op jeugdrechtbanken. Een proces voor de Staatsveiligheidsrechtbank kan
meer traumatiserend zijn voor kinderen, omdat ze mogelijk meer moeite hebben om te
begrijpen wat er gaande is, in een meer beveiligde omgeving worden vastgehouden,
moeite kunnen hebben met het taalgebruik, en soms geketend worden. Zonder gepaste
training is het ook mogelijk dat de strafbepaling niet in proportie is.
Ook in België kunnen kinderen boven 16 jaar overgedragen worden naar het volwassen
strafrechtelijk systeem70 wanneer de Jeugdrechtbank beslist dat een beschermende
maatregel niet afdoende is. Zulke overdracht is alleen toegestaan als het kind reeds
onderworpen is geweest aan een beschermende maatregel, of als het misdrijf ernstig is,
zoals moord, poging tot moord, seksueel misbruik, fysieke aanranding met blijvend letsel
tot gevolg, marteling, of diefstal. In de nieuwe wetsvoorstellen van de Gemeenschappen
worden ook ernstige schendingen van internationale humanitaire wetten en terrorismegerelateerde misdrijven toegevoegd aan deze lijst. Kinderen worden in deze omstandigheden
niet berecht in een volwassen rechtbank, maar in een speciale ‘uitgebreide jeugdrechtbank’
die volwassen strafwetgeving hanteert, waarbij het kind alle straffen kan krijgen behalve
levenslange opsluiting. Als het kind tot een gevangenisstraf veroordeeld wordt, wordt
deze straf uitgevoerd in speciale instituten (federale detentiecentra) tot het kind minstens
de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft. Daarna is het mogelijk de jongvolwassene over te
dragen naar volwassen gevangenissen.

3.5. Het gebruik van voorlopige hechtenis
Internationale standaarden
Voorlopige hechtenis dient alleen gebruikt te worden in uitzonderlijke omstandigheden,
wanneer het nodig is om te verzekeren dat het kind opdaagt voor het proces of wanneer
het kind een direct gevaar stelt voor zichzelf of anderen, en voor beperkte duur. Borgtocht
en andere vormen van voorwaardelijke vrijlating dienen gepaard te gaan met maatregelen
om het kind te ondersteunen en toezicht te houden tijdens deze periode.
Bevindingen uit de nationale rapporten
Het was op basis van de informatie in de nationale rapporten niet mogelijk het gebruik van
voorlopige hechtenis voor kinderen beschuldigd van terrorisme-gerelateerde misdrijven
te analyseren om te bepalen of het inderdaad gebruikt wordt als een laatste redmiddel
en voor de kortst mogelijke duur.71 Het is weliswaar opvallend dat in Frankrijk kinderen
ouder dan 16 in voorhechtenis gehouden kunnen worden voor een periode tot drie jaar
69 Duitsland: Artikel 1(1) van de Wet op jeugdrechtbanken van 1953 bepaalt dat de bijzondere bepalingen van
de JCA van toepassing dienen te zijn wanneer een jongere (14-18 jaar) of onder bepaalde omstandigheden
een jongvolwassene (18-21 jaar) een misdrijf begaat dat strafbaar is onder de Duitse wetgeving.
70 België: Art. 57bis Wet op jeugdbescherming.

71 Zoals vereist in artikel 37(b) van de UNCRC.
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indien ze beschuldigd zijn van terrorisme-gerelateerde misdrijven.72 In Duitsland kunnen
kinderen tot zes maanden in voorhechtenis geplaatst worden.73 Als de strafrechtelijke
onderzoeken bijzonder complex en moeilijk verlopen, kan de Hoge Regionale Rechtbank
deze voorhechtenis nog verlengen.
Onderzoek wees uit dat kinderen en jongeren beschuldigd van terrorisme-gerelateerde
misdrijven in Oostenrijk tussen twee weken en een jaar in voorhechtenis blijven.74 In
één geval werd een volwassene gedurende 16 maanden in voorhechtenis gehouden
voor een ernstig terreurmisdrijf begaan als jongvolwassene.75 In het algemeen is het
een veelgebruikte praktijk om kinderen en jongeren in voorhechtenis te beschouwen
voor vrijlating ‘onder verzachtende omstandigheden en met oplegging van zeer frequente
reclasseringsbezoeken’.76 Als eerste stap vindt een Sociale Netwerkconferentie (SoNeKo)
plaats, waar de zaak van het kind besproken wordt met een aantal belanghebbenden
waaronder het kind zelf, diens reclasseringsambtenaar en leden van het sociale netwerk
van het kind zoals familieleden, vrienden, leerkrachten en ondersteunende diensten. Er
kan tot een overeenkomst gekomen worden om het kind vrij te laten uit voorhechtenis op
voorwaarde dat het meewerkt met de reclasseringsdienst, hoewel de eindbeslissing bij
de rechtbank ligt. Als onderdeel van deze overeenkomst kan het zijn dat het kind moet
deelnemen aan deradicaliseringsprogramma’s.
In voorhechtenis is het belangrijk dat een individueel aangepast plan voor rehabilitatie
en herintegratie wordt opgesteld in een vroeg stadium, mogelijk met ondersteuning
voor deradicalisering of ontkoppeling. In Oostenrijk is het de gewoonte dat kinderen en
jongeren beschuldigd van terrorisme-gerelateerde misdrijven tijdens hun voorhechtenis
steun krijgen van DERAD en andere organisaties.77 Hoewel er risico is op stigmatisering,
wordt deze steun al voor het proces aangeboden omdat er na veroordeling vaak weinig
tijd overblijft om een deradicaliseringsprogramma te volgen omwille van het aftrekken van
de voorhechtenistijd van de uiteindelijke straf.78

72 Franse Wetboek van strafvordering (Code de procédure pénale), Wet Nr. 2006-64, gewijzigd
door Artikel 17 van de Wet op de strijd tegen terrorisme en verscheidene bepalingen aangaande
veiligheid en grenscontrole (Loi n. 2006–64 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions
diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers), https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000000454124, art. 706–88(1).
73 Duitsland: Artikel 121 van het Wetboek van strafvordering.

74 Oostenrijk, Dossierinspectie uitgevoerd door auteurs van het national rapport tussen augustus en
oktober 2017.
75 Oostenrijk, bevindingen uit de dossierinspectie uitgevoerd voor het project. De maximumduur van
voorhechtenis tot aan het begin van het proces, afhankelijk van de reden voor hechtenis en de complexiteit
van de zaak, is twee jaar als de persoon verdacht wordt van een misdrijf dat strafbaar is met minstens vijf
jaar celstraf (§ 178 StPO). Voor jongeren en jongvolwassenen is de maximumduur een jaar indien nodig
omwille van de complexiteit en omvang van de zaak (§ 35 para.3 JGG).
76 Oostenrijk, Interview met een vertegenwoordiger van Neustart op 5 juli 2017.

77 Oostenrijk: Oorspronkelijk was de openbare aanklager bezorgd dat ‘het onderzoek diende te kunnen
doorgaan zonder externe invloed of storing’ en maakte hij gebruik van zijn recht om contact met externe
personen te beperken voor sommige gedetineerden, waaronder jonge verdachten in voorhechtenis.
Deze houding is nu veranderd, en contact met DERAD is vandaag de standaard. Hofinger/Schmidinger,
Deradikalisierung im Gefängnis, 2017, p. 137, cf. S. 32, 45, 89, 93, 105, 123.
78 Oostenrijk: Interview met een vertegenwoordiger van de gevangenissector binnen het Ministerie van
Justitie op 8 mei 2017.
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Veelbelovende praktijk 2: Sociale Netwerkconferenties voor kinderen
en jongvolwassenen in voorhechtenis die in aanmerking komen voor
voorwaardelijke vrijlating in Oostenrijk79
In 2016 werd de aangepaste Wet op jeugdrechtbanken van kracht in Oostenrijk, die
toelaat dat Sociale Netwerkconferenties (SoNeKos) plaatsvinden voor kinderen en
jongeren die in voorhechtenis zitten of aan het eind van hun straf in aanmerking komen
voor voorwaardelijke vrijlating (artikels 35 en 17a van de Wet op jeugdrechtbanken).
Deelname in een SoNeKo is nu verplicht voor iedereen die veroordeeld is van een misdrijf
beschreven in artikels 278b en volgende van het Strafwetboek (‘terreurdaden’), zoals
‘deelname in een terreurgroep’, en die bijna klaar is voor voorwaardelijke vrijlating. Dit is
niet het geval voor volwassen daders.
Deze Sociale Netwerkconferenties worden georganiseerd door Neustart, een organisatie
gefinancierd door het Ministerie van Justitie, die de reclasseringsdiensten regelt in Oostenrijk.
De conferenties worden bijgewoond door de jongere, diens reclasseringsambtenaar
en leden van zijn of haar sociaal netwerk zoals familieleden, vrienden, leerkrachten en
ondersteunende diensten. De jongere gaat ermee akkoord om bepaalde verplichtingen
na te komen zoals regelmatig naar school gaan, een stage volgen of therapie of
woedebeheersingscursussen volgen. Deze voorwaarden worden neergeschreven en
alle partijen beloven zich toe te leggen op het plan. De reclasseringsambtenaar legt de
grootste bezorgdheden uit rond de vrijlating en recidive, en het plan dient deze punten
te behandelen. Het plan wordt naar de bevoegde jeugdrechter gestuurd, en die vaardigt
orders uit onder supervisie van de reclasseringsambtenaar.
De belangrijkste doelen van SoNeKos zijn (i) de tijd gespendeerd in voorhechtenis
verminderen nadat een gepast plan uitgewerkt en geaccepteerd is door de rechter; en
(ii) een betere integratie verzekeren voor kinderen aan het einde van hun straf binnen
familie-, werk- en vriendschapsstructuren, en betrokkenheid bij betekenisvolle activiteiten
en ontkoppeling van gewelddadige of radicale connecties bevorderen. Een aanzienlijk
voordeel van SoNeKos is dat de betrokken persoon zelf een centrale rol krijgt in het
beslissingsproces. Archieven van 2013 tot 2015 tonen een positieve trend: 85 procent
van de daders die borgtocht kregen na een SoNeKo vertoonden geen recidive.

3.6. Proportionele strafbepaling
Internationale standaarden
Wanneer een kind veroordeeld wordt van een misdrijf, dient de straf als doel rehabilitatie
en niet bestraffing te hebben, met oog op de wenselijkheid van herintegratie van het kind
en diens opvatting van een constructieve rol in de samenleving. Kinderen dienen slechts
als laatste redmiddel van hun vrijheid beroofd te worden, en voor de kortst mogelijke
periode. In praktijk betekent dit dat een reeks alternatieve sancties beschikbaar moet
zijn voor jeugdrechtbanken en andere autoriteiten die omgaan met crimineel gedrag
en terrorisme-gerelateerde misdrijven. Dat is expliciet vereist onder de UNCRC om te
verzekeren dat kinderen op een manier die proportioneel is en hun welzijn in rekening
79 Voor meer informatie, zie: https://www.neustart.at/at/en/ en Priechenfried, Klaus: Alternativen
zur Untersuchungshaft für Jugendliche, Jugendliche in Haft: Entwicklungen im österreichischen
Jugendstrafvollzug von 2013 bis heute, ACUNS (ed.), Wenen 2015, pp.11-114.

37

neemt.80
Bevindingen uit de nationale rapporten
Een kwestie die naar voor komt is dat kinderen ouder dan 16 die veroordeeld worden
voor ernstige misdrijven zoals terrorisme-gerelateerde misdrijven berecht kunnen worden
onder volwassen strafwetgeving. In Nederland worden kinderrechtzaken bijvoorbeeld
behandeld door een jeugdrechter. Er is echter een mechanisme waardoor 16- en
17-jarigen onder volwassen strafwetgeving berecht kunnen worden.81 Een jeugdrechter
kan dit verantwoorden op basis van (a) de ernst van de misdrijven, (b) de persoonlijkheid
van de dader of (c) de omstandigheden waaronder het misdrijf begaan werd, bijvoorbeeld
wanneer er volwassenen betrokken waren. Dat stelt de rechter in staat om zwaardere
sancties op te leggen dan die van toepassing in jeugdrechtbanken, waar een maximumstraf
van één jaar geldt voor 12- tot 15-jarigen en twee jaar voor 16- en 17-jarigen.
In Frankrijk kunnen kinderen jonger dan 16 genieten van verzachtende omstandigheden
bij de strafbepaling; ze kunnen bijvoorbeeld slechts de helft van de gevangenisstraf krijgen
die voor volwassenen zou gelden. Dit geldt echter niet automatisch voor kinderen ouder
dan 16, en een rechter kan in uitzonderlijke omstandigheden besluiten dat omwille van
de omstandigheden van het misdrijf en de persoonlijkheid van het kind de verzachtende
omstandigheden niet van toepassing zijn. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het
maar zeer zelden gebeurt dat kinderen boven de 16 geen verzachtende omstandigheden
toegekend krijgen.
Volgens de nationale rapporten krijgen kinderen veroordeeld van terrorisme-gerelateerde
misdrijven een breed gamma aan straffen toegekend, hoewel het moeilijk bleek data te
verkrijgen over hoe deze straffen in de praktijk gebruikt werden, omdat de data ofwel niet
beschikbaar of niet toegankelijk was.
In Nederland kunnen rechtbanken een gedragsmaatregel toepassen als alternatief voor
hechtenis, die kan toegepast worden terwijl de jongere thuis verblijft bij zijn of haar familie,
of in de pleegzorg. Dit is gericht op jongeren die recidiveren of ernstige misdrijven plegen.
De doelen van dit soort maatregel zijn:
·
·
·
·
·
·
·

De leemte te overbruggen tussen voorwaardelijke jeugdhechtenis en de beroving
van vrijheid.
Het ontwikkelen van een criminele carrière tegengaan.
Beschermende factoren versterken.
Negatieve factoren wegnemen.
Zorg verlenen aan de jongere.
Het gedrag van de jongere wijzigen.
De succesvolle herintegratie van de jongere in de maatschappij bevorderen.

De maatregel wordt opgelegd door een rechter op advies van de Raad voor
Kinderbescherming, kan voor zes maanden tot een jaar worden opgelegd, en kan eenmaal
verlengd worden. De maatregel kan bestaan uit verschillende interventies, zoals daar zijn
trainingsprogramma’s en behandelingen, waaronder specifieke gedragsinterventies zoals
80 Zie UNCRC, art. 37(a); Havana-regels, regel 2; Riyad-richtlijnen, para. 46; Algemene VN-raad, VN
Standaard Minimumregels voor Niet-Hechtenisgebaseerde Maatregelen (Tokyo-regels), A/RES/45/110, 14
december 1990.
81 Art. 77b Nederlands Strafwetboek.
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deradicaliseringsprogramma’s. Pleegzorg kan ook deel uitmaken van deze maatregel.
In Nederland werden tussen 2001 en 2007 de volgende straffen opgelegd:

MISDRIJF

TOEGEKENDE STRAF

Aanzetten
tot
het
begaan
van
terreurmisdrijven door het plaatsen en
verspreiden van boodschappen op Twitter

Twee weken in de jeugdgevangenis (waarvan een
voorwaardelijk)

Poging tot deelname in een organisatie
gericht op het begaan van terreurdaden

Twaalf maanden in de jeugdgevangenis,
acht maanden voorwaardelijk en 120 uur
gemeenschapsdienst

Voorbereiding
op
terreurorganisatie IS

in

Voorwaardelijke
jeugdgevangenisstraf,
met
voorwaarde dat de jongere in gesprek ging met een
theoloog om verdere radicalisering te vermijden

Voorbereiden van een terreuraanslag,
bedreigen van parlementsleden Hirsi Ali
en Wilders, en aansporing

140 dagen jeugdgevangenis en plaatsing in een
jeugdgevangeneninstituut

deelname

In juli 2017 zaten zes mannelijke kinderen en jongvolwassenen in voorhechtenis
in Oostenrijk voor terrorisme-gerelateerde misdrijven, en zes mannelijke kinderen
en jongvolwassenen zaten in hechtenis na veroordeling tot onvoorwaardelijke
gevangenisstraffen.82 De straffen voor kinderen en jongvolwassenen veroordeeld voor
terrorisme-gerelateerde misdrijven varieerde sterk, van opgeschorte gevangenisstraffen
met voorwaarden tot onvoorwaardelijke straffen van drie tot 12 jaar.83 Het is opvallend dat
gevangenisstraffen werden gegeven in gevallen waarbij de jongeren vochten of trainden
in Syrië.84 Bovendien werden bijzonder lange straffen opgelegd wanneer meerdere
misdrijven gepleegd waren, wanneer de betrokken persoon eerdere veroordelingen had,
of wanneer het kind of de jongere beschouwd werd als ‘geradicaliseerd’.85
Case study: Een 15-jarig meisje uit Hannover, Duitsland, veroordeeld tot
zes jaar cel voor het aanvallen van politieagenten
Safia werd in Duitsland geboren met een Duitse vader en een moeder van Marokkaanse
origine, en had een succesvol studieparcours aan een atheneum. In 2016 reisde ze naar
Turkije om IS te vervoegen, in de voetsporen van haar oudere broer, maar haar moeder
overtuigde haar om terug naar huis te komen. Hoewel ze bij terugkomst ondervraagd
werd door de Duitse autoriteiten, werd geen verder onderzoek ingesteld. Kort na haar
terugkeer viel ze twee politieagenten aan met een mes in een treinstation in Hannover,
en werd ze veroordeeld voor poging tot moord en het steunen en lidmaatschap van een
82 Oostenrijk: Informatie verstrekt aan de auteurs door het Ministerie van Justitie, juli 2017.

83 Hofinger / Schmidinger: Deradikalisierung im Gefängnis, 2017, p. 27; Documentinspectie tussen
augustus en oktober 2017.
84 Oostenrijk: Documentinspectie door de auteurs tussen augustus en oktober 2017.
85 Ibid.
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buitenlandse terreurorganisatie (in tegenspraak met Artikels 129a Abs. 1 i. V. en 129b
Abs. 1 Satz 1 van het Strafwetboek).
Het strafrechtelijk proces werd omwille van haar leeftijd achter gesloten deuren gehouden.
Gedurende het onderzoek werd ontdekt dat ze nauwe correspondentie had onderhouden
met IS en met Mohamed Hasan K., ook uit Hannover, die tot twee jaar gevangenisstraf
werd veroordeeld als medeplichtige omdat hij de politie niet gewaarschuwd had ondanks
zijn kennis van Safia’s plan. Safia werd veroordeeld tot zes jaar celstraf, bevestigd in
hoger beroep, wat in Duitsland tot debat leidde omwille van haar jonge leeftijd en de
feiten van de zaak, die suggereerden dat ze gegroomd en geëxploiteerd was door de
terreurorganisatie.

3.7

Rehabilitatie en herintegratie

“Hoe wil je dat ik leer over rechtvaardigheid en gelijkheid, wanneer ik hier alleen maar
met onrechtvaardigheid te maken krijg?”
Gedetineerde in een Nederlands instituut met hoge beveiligingsgraad, geciteerd door
het Ministerie van Veiligheid en Justitie tijdens een projectbezoek aan Nederland, 2017.

Internationale standaarden
Wanneer het gepast is om kinderen vast te houden, dienen instituten als hoofddoel hun
rehabilitatie en herintegratie voor ogen te hebben in alle beleidsvoeringen en processen
vanaf het moment dat het kind aankomt, onafgezien van het misdrijf waarvan het kind
beschuldigd of veroordeeld is. Het is een fundamentele vereiste van kinderrechtenwetgeving
dat kinderen en volwassenen apart in hechtenis verblijven, behalve wanneer dit niet in
hun beste belang is.86 Rehabilitatie werkt het beste in omgevingen met groepen klein
genoeg om individuele behandeling te voorzien, waar kinderen zich veilig voelen, waar
gepaste medische zorg voorzien wordt, en waar de kinderen gemakkelijk geïntegreerd
kunnen worden in het sociale en culturele aspect van de gemeenschap waarin de faciliteit
zich bevindt. Instituten dienen contact met familie en andere ondersteunende netwerken
voor de kinderen aan te moedigen; hen te voorzien van kansen om vaardigheden op te
doen doorheen educatieve, culturele en recreatieve activiteiten en beroepsactiviteiten;
en diensten te promoten die hen helpen met de overgang naar de maatschappij. De
individuele problemen van het kind moeten behandeld worden, zoals psychische
problemen, drugsmisbruik, werk zoeken en familietherapie.
Deze maatregelen zijn van levensbelang om te verhinderen dat kinderen in hechtenis
ondergedompeld worden in een radicaliseringsproces, aangezien detentiecentra een
vijandige omgeving vormen waar ze zeer kwetsbaar zijn door hun scheiding van familie en
gemeenschap. Deze maatregelen helpen er ook voor zorgen dat kinderen die veroordeeld
of gedetineerd zijn voor terrorisme-gerelateerde misdrijven ondersteund worden in hun
rehabilitatie en ontkoppeling van geweld – een veel meer wenselijke uitkomst dan een
ruwe behandeling die leidt tot haatdragende gevoelens, en gewelddadig extremisme
alleen maar verder aanvuurt.
86 Zie art. 37 UNCRC; art. 10, para. 2 (b) van de Internationale Convenant op Burgerlijke en Politieke
Rechten; regels 13.4 en 26.3 van de Beijing-regels; en para. 29 van de Havana-regels.
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Bevindingen uit de nationale rapporten
Kinderen weerhouden van blootstelling aan radicalisering in hechtenis is een relatief nieuw
concept in de zes landen onder beschouwing, maar één waarvoor groeiende interesse
heerst. Duitsland voerde recent een enquête uit onder gevangeniswerknemers aangaande
kinderen en volwassenen in de gevangenis. Driekwart van de respondenten meende dat
het onderwerp radicalisering en extremisme relevant voor hen was, en in zowat de helft
van de jeugdgevangenissen was een incident gebeurd rond het onderwerp. In een derde
van de jeugdgevangenissen was extremistisch gedrag door ten minste één gedetineerde
opgemerkt.87 Vaardigheden uitbouwen bij het personeel rond dit thema is essentieel.
Als kinderen bij volwassenen gedetineerd worden, is er een risico op radicalisering. In
Duitsland worden in jeugdgevangenissen kinderen en jongvolwassenen van 14 tot 23
opgesloten, en de verschillende leeftijdscategorieën worden niet altijd goed gescheiden
gehouden. In de gevangenis van Bremen was er bijvoorbeeld een incident waarbij kinderen
educatieve voorzieningen deelden met volwassenen en een kind zo geradicaliseerd
raakte.88
Volgens de nationale rapporten is er een groeiende interesse in risicobeoordelingsmiddelen
voor kinderen in hechtenis, hoewel er momenteel weinig gebruik van gemaakt wordt. Deze
middelen kunnen professionals helpen het risico op radicalisering te bepalen, en risicoen beschermingsfactoren herkennen. Op basis van deze evaluatie kunnen professionals
dan individuele rehabilitatieprogramma’s opstellen.
Een gerelateerde kwestie is of kinderen die beschouwd worden als risicovol voor de
radicalisering van anderen gescheiden van of geïntegreerd bij de andere kinderen
moeten worden vastgehouden, en deze kwestie is ook een groeiende zorg voor
gevangenisbeheerders. Wanneer het om kinderen gaat, moet opgemerkt worden dat het
waarschijnlijk steeds om kleine aantallen gaat, wat afscheiding van de groep moeilijker
maakt omdat ze dan de facto in eenzame opsluiting terechtkomen en geen kansen
hebben om met anderen om te gaan. Contact houden met andere kinderen heeft een
grote rehabiliterende impact, wat suggereert dat afscheiding niet heilzaam is. Beslissingen
over afscheiding dienen gemaakt te worden op basis van zorgvuldige risicoanalyse, maar
dienen ook in beschouwing te nemen dat men het risico loopt een ‘wij’ versus ‘zij’-gevoel
te creëren door het afscheiden van kinderen van de groep.
In Oostenrijk worden kinderen en jongeren veroordeeld voor terrorisme-gerelateerde
misdrijven niet apart van de groep vastgehouden, behalve in extreme gevallen. Het
nationale rapport benadrukt een zaak waarbij ‘een jonge gedetineerde van ongeveer 20
jaar oud als een “echte fanaticus” was omschreven door een toezichter. Hij predikte
zodanig dat de enige oplossing eenzame opsluiting was.”89 In de grote meerderheid van
de gevallen blijkt opsluiting samen met andere gedetineerden niet problematisch.90
Nederland volgt een beleid waarbij gedetineerden veroordeeld van terreurdaden strikt
87 Duitsland: Fredericke Leuschner: Extremismus und Radikalisierung im deutschen Jugendstrafvollzug.
In: Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe 28, 2017, pp. 257-263.
88 Discussie met personeel in de gevangenis van Bremen, projectbezoek, december 2017.

89 Oostenrijk: Kuhn, Christian (katholieke pastoor die in het detentiecentrum van Josefstadt, Wenen, werkt):
Interview door ACUNS, niet-gepubliceerd, 2016, p. 2.
90 Oostenrijk: Interview met de directeur van het detentiecentrum in Gerasdorf op 9 augustus 2017.
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gescheiden worden in aparte ‘terreurvleugels’, geïsoleerd van andere gedetineerden.
In februari 2017 zaten 27 zulke gedetineerden in gevangenissen in afwachting van
een proces of na veroordeling voor misdrijven als buitenlandse strijder zijn, poging
om terreurgroepen in Syrië of Irak te vervoegen, en het begaan van terreurdaden.
Mensen verdacht van of veroordeeld voor terreurmisdrijven worden automatisch in deze
afdelingen geplaatst, niet op basis van een individuele risicobeoordeling – hoewel er een
beweging richting een meer gepersonaliseerde aanpak plaatsvindt. Omdat zulk een strikt
scheidingsbeleid gevoerd wordt, zitten in praktijk vaak veroordeelde gedetineerden en
personen die wachten op een proces samen, en zijn zelfs reeds mannen en vrouwen
in dezelfde afdeling opgesloten.91 Het betekent ook dat kinderen verdacht van of
veroordeeld voor terrorisme-gerelateerde misdrijven die door een volwassen rechtbank
berecht worden, mogelijk vastgehouden kunnen worden in deze afdelingen, hoewel dit
in praktijk nog niet gebeurd is.92 De nadelen van deze aanpak worden steeds duidelijker,
en het Ministerie herziet het beleid en richt zich meer op een individuele aanpak waarbij
veiligheidsclassificatie gebaseerd is op individuele risicoprofielen.
Kinderen en jongeren veroordeeld voor terrorisme-gerelateerde misdrijven zullen
op een bepaald moment opnieuw vrijgelaten worden in de gemeenschap en hebben
ondersteuning nodig bij hun herintegratie en rehabilitatie, waarbij rekening gehouden
wordt met hun religieuze, sociale, professionele en psychologische status. Dat ligt
moeilijk, gezien hoe politiek gevoelig deze groep is, en gezien de nood om hun gedrag
en de ideologische component van het misdrijf aan te pakken. Goede praktijken vinden
we in Oostenrijk, waar alle kinderen en jongeren veroordeeld onder 278b van het
Strafwetboek ondersteund worden door reclasseringsambtenaren die specifieke training
gekregen hebben rond deradicalisering, ontkoppeling en voorkomen. Neustart, de
organisatie die voor reclassering zorgt in Oostenrijk, benadrukt dat bovenop de traditionele
rehabilitatiestrategieën van reclasseringsondersteuning, zoals inclusie, crisisinterventie en
het verzekeren van een degelijk inkomen, de volgende aspecten ook belangrijk gebleken
zijn in het omgaan met deze specifieke groep jonge daders:
·
·
·
·
·

Frequent en aanhoudend toezicht door middel van gedragsanalyse, risico-evaluatie
en dreigingsmanagement;
Het stimuleren van reflectie op persoonlijk bewustzijn van onrecht;
Integratie van de positieve persoonlijke kring van de cliënt, en ondersteuning van
familieleden en/of vrienden;
Interventiegesprekken met bv. Islam-experten; en
Illustreren en bekijken van interculturele tegenstellingen.93

Proeftijd duurt meestal drie jaar, in elk jaar worden minstens 25 interacties met de
reclasseringsambtenaar ingeroosterd.

91 Inhuman and Unnecessary: Human Rights Violations in Dutch High-Security Prisons in the Context of
Counterterrorism, Amnesty International en Open Society Justice Initiative (2017).

92 Veldhuis, T.M., Gordijn, E.H, Lindenberg, S.M., Veenstra, R., Terroristen in detentie. Evaluatie van de
Terroristenafdeling, Rijksuniversiteit Groningen & WODC 2010.
93 Glaeser, Radikalisierungsprävention durch die Bewährungshilfe, 2016, p. 4.
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Veelbelovende praktijk 3: deradicalisering van kinderen en jongeren in de
gevangenis in Duitsland94
Het Violence Prevention Network is een ngo die in 2001 begon te werken met
gewelddadige jonge delinquenten betrokken bij islamistisch extremisme; de organisatie is
nu geëvolueerd naar een specifieke methodologie genaamd Anti-Geweld en Competentie
Training. Dit programma wordt in jeugddetentiecentra en gevangenissen in heel Duitsland
aangeleverd, en focust op het opbouwen van vaardigheden die een individu nodig heeft
om weg te blijven van geweld.
De eerste stap bestaat uit een groepstraining (maximum acht deelnemers die vrijwillig
deelnemen) gedurende vier tot zes maanden, in de gevangenis. Tijdens deze training
worden deelnemers aangemoedigd hun persoonlijke geschiedenis te onderzoeken en
te bespreken hoe je stabiele banden bouwt met familie, wegblijft van delinquentie, en
omgaat met conflict. Er is ook een burgerlijke educatie over democratische principes, en
deelnemers worden aangemoedigd hun ideologieën te bevragen en weerleggen.
De tweede stap bestaat uit het voorbereiden van individuele kinderen en jongeren op het
verlaten van het detentiecentrum, onder andere door één-op-één-sessies, bijeenkomsten
met familieleden en discussies over het vermijden van recidive. De derde stap vindt plaats
nadat ze de gevangenis verlaten hebben, wanneer dezelfde trainer die in de gevangenis
met hen werkte, steun biedt door meetings en telefoonconversaties gedurende zes tot
12 maanden om delinquenten te helpen een nieuwe routine uit te bouwen, relaties op te
bouwen, om te gaan met crisissen, en werk te zoeken.
Alle trainers hebben een cursus van een jaar gevolgd, en de meesten hebben jarenlange
ervaring met werken met gewelddadige delinquenten. Hun training bestaat uit uitvoerige
historische, interculturele, interreligieuze en politieke kennis, en het begrijpen van
symboliek en de specifieke institutionele componenten van jeugdgevangenissen. Uit
een evaluatie in 2012 bleek dat het aantal heropsluitingen onder deelnemers van de
deradicaliseringstraining ver onder het gemiddelde lag.
Veelbelovende praktijk 4: Een positieve identiteit construeren voor
kinderen en jongeren in hechtenis in Oostenrijk (Kaukasus-groep)
Volgens schattingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken leven ongeveer 30.000
Tsjetsjenen in Oostenrijk, de meesten in Wenen.95 Er zit een relatief hoog aantal
Tsjetsjeense kinderen en jongeren in de jeugdinstelling Gerasdorf. In 2015 ontwikkelden
een journalist en een voormalig politicus, beiden gerespecteerd in de Tsjetsjeense
gemeenschap, een project om met deze kinderen en jongeren in hechtenis te werken.
Eén van de organisatoren van de Kaukasus-groep legde uit dat Tsjetsjeense kinderen
“vaak te maken krijgen met negatieve stereotypes zoals ‘Tsjetsjenen zijn van nature
gewelddadig’, en vaak het slachtoffer zijn van discriminatie en uitsluiting op school en in
andere publieke instellingen. In sommige gevallen leidt dit tot het vroegtijdig beëindigen
van de schoolcarrière, en leidt het jongeren de criminaliteit in.” 96
94 Voor meer informatie, zie:
http://violence-preventionnetwork.de/en/projects/deradicalisation-in-prison

95 Aslan, Ednan: Islamistische Radikalisierung, Biographische Verläufe der religiösen Sozialisation und des
radikalen Milieus, Wenen, 2017, pp. 74 et seq.
96 Ibid.
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Het doel van het programma van de Kaukasus-groep is om het identiteitsgevoel van
deze kinderen te versterken en hen een positief zelfbeeld te geven door hen te leren over
de Tsjetsjeense cultuur, geschiedenis en religie en het leven in Oostenrijk, en met een
programma vol fysieke activiteit. In discussiegroepen worden de heersende stereotypes
over Tsjetsjenen als gewelddadig tegengegaan, terwijl de moeilijke achtergrond van veel
van deze kinderen en jongeren ook erkend wordt. “Het is niet overdreven om te stellen
dat de collectieve herinnering van de oorlog de lijm is die de Tsjetsjeense gemeenschap
samenhoudt, en het is ook de oorzaak van de sterke sociale samenhang die we zien bij
de groepen jongeren die we ondersteunen. Er is niet één deelnemer in ons programma
wiens familie niet op de een of andere manier vreselijke dingen heeft meegemaakt tijdens
de oorlog. Vaders zijn vermoord, ooms gemarteld, huizen platgebrand.”97
Sinds de oprichting van de Kaukasus-groep in 2015 hebben vier modules van het
programma plaatsgevonden met financiering van het Ministerie van Justitie, en vier
jonge mensen hebben extra ondersteuning gekregen na vrijlating doorheen stages en
tewerkstelling. Andere detentiecentra hebben interesse getoond in het project. Nog
geen formele evaluatie heeft plaatsgevonden.

4. Kinderrechten en het gebruik van
administratieve sancties
Veel EU-lidstaten beroepen zich steeds meer op administratieve sancties om terrorisme
te vermijden. Deze sancties worden door de uitvoerende macht opgelegd, vaak met
minimale gerechtelijke betrokkenheid, en kunnen inhouden: verbod om het land te
verlaten, herroepen van reisdocumenten en nationaliteit, beperking van toegang tot
bepaalde plaatsen in het land of de stad, beperking van contact met bepaalde personen,
verplichting zich te melden bij de politie, en elektronisch toezicht. Alle zes landen onder
beschouwing hebben voorzieningen in de wet voor het gebruik van administratieve
sancties in terrorisme-gerelateerde zaken, in verschillende mate.
Sommige landen hebben wetten ingevoerd die hen de administratieve bevoegdheid geeft
de reisdocumenten van individuen in te trekken, met als doel geradicaliseerde
personen ervan te weerhouden het land te verlaten en de terugkomst te verhinderen van
mensen uit IS-gebieden:
·

·

In Duitsland hebben de autoriteiten sinds 2015 de bevoegdheid om de
identificatiedocumenten en paspoorten van terreurverdachten in te trekken om
hen te verhinderen te reizen naar locaties met bekende terreurkampen. Deze
terreurverdachten krijgen tijdelijke identiteitskaarten die hen niet toestaan
Duitsland te verlaten, en tot drie jaar geldig zijn.
In Frankrijk mag de Minister van Binnenlandse Zaken mensen paspoorten
ontnemen en hen tegenhouden het land uit te reizen gedurende zes maanden,
te verlengen tot maximum twee jaar als de minister ‘grondige redenen heeft om
te geloven’ dat de personen naar het buitenland plannen te gaan met als doel
‘deelnemen in terreurdaden’, of indien de autoriteiten vermoeden dat de personen
naar een plaats willen reizen waar terreurgroepen actief zijn en in omstandigheden

97 Ibid, interview met Maynat Kurbanova op 16 augustus 2017.
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·

·

·

die ertoe kunnen leiden dat ze een dreiging voor de publieke veiligheid vormen bij
terugkeer naar Frankrijk.98
Een Belgische wet uit 201599 staat de Minister van Binnenlandse Zaken toe een
identiteitskaart in te trekken, ongeldig te maken of de aanlevering ervan te weigeren
aan een persoon met de Belgische nationaliteit als er goed onderbouwd, ernstig
bewijs is dat die persoon naar een territorium wenst te reizen waar terroristen
actief zijn. De identiteit van zulke personen wordt aan de minister doorgegeven
door OCAD.
In 2014 werd in Oostenrijk een pakket maatregelen goedgekeurd (‘AntiTerreurpakket’) om gewelddadig extremisme te bestrijden dat onder andere toestaat
om mensen, waaronder ook kinderen en jongvolwassenen, te verhinderen deel
te nemen in buitenlandse strijd, onder andere door hun paspoort af te nemen.100
Andere maatregelen zijn onder andere de uitvoerende macht bevoegdheid geven
om aan de grens te checken of kinderen het land al dan niet met toestemming
van hun ouders verlaten, in geval van verdenking dat het kind wil deelnemen
aan gewapende strijd. De autoriteiten kunnen het vertrek belemmeren en de
documenten intrekken tot de zaak opgelost is.101
In Letland geeft een wet uit 2017102 het Ministerie van Binnenlandse Zaken de
bevoegdheid om een persoon te verhinderen Letland te verlaten voor maximum
een jaar op basis van informatie dat de persoon plannen heeft een gewapend
conflict te gaan vervoegen, een terreurdaad wil begaan of een andere activiteit die
een dreiging vormt voor de nationale veiligheid bij terugkeer.

Deze maatregelen gelden net zozeer voor kinderen als voor volwassenen. Het moet
bemerkt worden dat het recht om de bewegingsvrijheid te beperken alleen toegepast
mag worden op basis van de publieke orde, indien strikt noodzakelijk en in proportie met
de verdenking, wanneer er feitelijk bewijs is; en de maatregel moet regelmatig herzien
worden.
Sommige landen hebben wetten ingevoerd die hen toestaat het staatsburgerschap
van dubbele staatsburgers in te trekken:
·

·

In Nederland geeft een wet uit 2017 de autoriteiten toestemming om dubbele
staatsburgers vanaf 16 jaar de Nederlandse nationaliteit te ontnemen als ze
vaststellen dat de betreffende persoon in het buitenland een terreurgroep
heeft vervoegd en een ‘directe bedreiging’ vormt voor de nationale veiligheid.
Strafrechtelijke veroordeling is niet noodzakelijk, en wiens Nederlandse nationaliteit
wordt ingetrokken, heeft maar vier weken om in beroep te gaan.
In België maakt een wet uit 2015 het mogelijk voor autoriteiten om
staatsburgerschap te ontnemen van genaturaliseerde dubbele staatsburgers die
tot vijf jaar of meer cel veroordeeld zijn voor een terrorisme-gerelateerd misdrijf.

98 Frankrijks Versterkende Maatregelen in de Strijd tegen Terrorisme, Wet Nr. 2014-1353 van 13 november
2014 (Loi n° 2014- 1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le
terrorisme).

99 Wet van 10 augustus 2015, aanpassing aan de wet van 19 juli 1991 op bevolkingsregisters,
identiteitskaarten, buitenlandse kaarten en residentiedocumenten en aanpassing aan de Wet van 8
augustus 1983 voor de organisatie van een nationaal register van fysieke personen, Belgisch Staatsblad
van 31 augustus 2015.
100 Parlamentskorrespondenz Nr. 1196 van 10 december 2014.

101 Parlamentskorrespondenz Nr. 1196 van 10.12.2014. § 12a para 1a Grenzkontrollgesetz (Wet op
grenscontrole, GrekoG).
102 Amendement van de Nationale Veiligheidswet Grozījums Nacionālajā drošības likumā.
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In Italië is er een bepaling in de wet103 die de Jeugdrechtbank toestaat een kind te
deporteren als hij/zij een buitenlands niet-EU-burger is “voor de publieke orde en
staatsveiligheid”. Tot vandaag is er slechts één zulk verzoek aan de Jeugdrechtbank
gebeurd, voor de deportatie van een in Pakistan geboren kind dat in Italië woonde, omdat
hij riskeerde een misdrijf te begaan door betrokkenheid bij training voor terreurdoeleinden.
Het verzoek werd geweigerd omdat het vermoeden van betrokkenheid ‘niet ondersteund
werd door objectieve elementen’, en omdat het risico op andere manieren beperkt
kon worden, waaronder toezicht door de maatschappelijke diensten en de politie.104 In
Duitsland kunnen mensen geklasseerd als Gefährder gedeporteerd worden als ze de
Duitse nationaliteit niet bezitten, hoewel het gebruik van deze maatregel sterk verschilt
onder de 16 federale staten.105
Sommige landen hebben preventieve hechtenis of ‘controle’-maatregelen ingevoerd
tegen terreurverdachten, die hun bewegingen thuis sterk beperken. In Oostenrijk kan
een persoon verplicht worden een politiebureau eenmalig of op regelmatige intervallen
te bezoeken binnen een specifieke periode van maximum zes maanden.106 In de staat
Bavaria in Duitsland bestaan wetten die het mogelijk maken mensen vast te houden
tot drie maanden aan één stuk, zonder inbeschuldigingstelling. In theorie kunnen die
periodes van drie maanden oneindig herhaald worden.107
De beschreven administratieve sancties vereisen niet dat een persoon ervan verdacht
wordt een terrorisme-gerelateerd misdrijf te hebben begaan. Gerechtelijke toestemming
is niet altijd nodig, en beslissingsrecht wordt gebald in handen van een administratieve
autoriteit, in gebreke van onafhankelijk toezicht en met beperkte mogelijkheden tot
beroep. Dat kan in het bijzonder problematisch zijn voor kinderen en jongeren die aan
deze maatregelen onderworpen worden, maar mogelijk geen kennis bezitten over hun
rechten in deze situatie, niet de middelen hebben voor een wettelijke vertegenwoordiger,
en misschien geen steun hebben van hun familie of andere volwassenen om de oplegging
van de administratieve sancties te betwisten.
Alle staten hebben de plicht administratieve sancties alleen op te leggen aan kinderen op
een manier die hun belangen op de eerste plaats zet. Procedurele veiligheidsmaatregelen
bestaan niet altijd om de belangen van het kind af te wegen tegen nationale
veiligheidsbelangen, zeker waar het gaat om kinderen van 16 of ouder. Zo hebben
kinderen onder artikel 7 van de UNCRC het recht op een nationaliteit. In Nederland
kunnen kinderen van 16 en ouder hun Nederlandse nationaliteit afgenomen worden als
ze een dubbele nationaliteit bezitten en een vermeend risico vormen voor de nationale
veiligheid, met zeer beperkte ruimte om in beroep te gaan.

103 Italië: Art. 31, par. 4, Wetgevingsdecreet 27 juli 1998 nr. 286 (Geconsolideerde Wet op Immigratie).
104 Tribunale per i Minorenni di Sassari, 6 gennaio 2016, est. Vecchione.

105 Duitsland: De deportatie van zogenaamde Gefährder (een potentiële delinquent die een gevaar vormt
voor de nationale veiligheid) is geregeld onder sectie 58a van de Wet op residentie (Aufenthaltsgesetz), die
stelt: “(1) De hoogste Landsautoriteit mag op basis van een inschatting van de feiten en zonder voorgaand
order tot uitwijzing een deportatie bevelen van een buitenlander om zo een speciale bedreiging van de
veiligheid van de Federale Republiek van Duitsland of een terreurdreiging af te wenden. Het deportatiebevel
wordt onmiddellijk van kracht; geen waarschuwing is vereist.”
106 Oostenrijk : Artikel 49e Wet op veiligheidspolitie.

107 Duitsland (Bavaria): Sicherungshaft § 112a StPO.
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Case study: Deportatie van een 18-jarige ‘Gefährder’ van Duitsland naar
Rusland
Izmulla A. is een Russische staatsburger die drie jaar oud was toen zijn familie naar
Bremen verhuisde om de situatie in Dagestan te ontsnappen. Hij werd geradicaliseerd na
contact met een groep in zijn lokale moskee genaamd de ‘Cultuur- en Familie-associatie’.
Hij werd gearresteerd nadat hij stappen ondernam om een aanslag te plannen op
een shoppingcenter, en hoewel hij volgens de wet niet aan het planningsstadium was
toegekomen, werd hij als Gefährder aangeduid en stappen werden ondernomen om
hem terug naar Rusland te deporteren. Zijn deportatie werd in binnenlandse rechtbanken
betwist, met als argument dat het zijn recht op een gezinsleven zou schenden en dat hij
in Rusland te maken zou krijgen met schending van de mensenrechten. De zaak kwam
uiteindelijk voor bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens108, dat volhield dat hij
niet naar Dagestan gedeporteerd kon worden maar wel toestond dat hij naar een ander
deel van Rusland, namelijk Moskou, gedeporteerd werd. Uiteindelijk werd hij uit Duitsland
gedeporteerd in september 2017.

5. Werkwijzen
In alle nationale rapporten was men het erover eens dat op een effectieve manier omgaan
met kinderen betrokken bij terrorisme-gerelateerde misdrijven niet mogelijk is met alleen
een ingreep door het strafrechtelijk systeem. De respons moet een samenwerking inhouden
tussen verschillende betrokkenen inclusief politie, aanklagende autoriteit, rechtbanken,
reclassering, detentiecentra, families, scholen en maatschappelijke diensten. Dat wordt
op verschillende manieren aangepakt en op verschillende fora, met de meest uitgebreide
uitwerking in Nederland (zie Veelbelovende Praktijk 5), waar de ervaring is dat:
·
·
·
·

Samenwerkingen op het lokale niveau opgebouwd dienen te worden.
De burgermaatschappij betrekken kan leiden tot sterkere vertrouwensrelaties met
de relevante gemeenschappen.
Duidelijke richtlijnen over informatie delen nodig zijn om de uitwisseling van
informatie over individuele kinderen te verbeteren.
Een zaakverantwoordelijke aangesteld dient te worden om het proces te leiden.

Een kwestie bij dit soort aanpak is verzekeren dat gegevens, privacy en vertrouwelijkheid
beschermd worden in tandem met het optimaliseren van netwerken en het delen van
noodzakelijke informatie. Wanneer dienen betrokkenen informatie, zoals een beoordeling
van het risico dat het kind een misdrijf zal plegen, te delen, en wanneer dient de informatie
vertrouwelijk te blijven? Zulke morele en professionele dilemma’s zijn niet nieuw, maar de
context van terrorisme biedt nieuwe uitdagingen voor betrokkenen die kun professionele
normen en kernwaarden hoog willen houden.

108 X v. Duitsland (toepassing nr. 54646/17), Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 2017.
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Veelbelovende praktijk 5: Zaakvoering met verschillende actoren in
Nederland109
Nederland gebruikt een multidisciplinaire aanpak bij hun respons op kinderen
betrokken bij of met een risico op betrokkenheid bij terrorisme-gerelateerde misdrijven.
Een opvallend element van deze collaboratieve aanpak is het samenbrengen van
gerechtelijke en beschermende instellingen tijdens multidisciplinaire zaakbesprekingen,
vaak ondersteund door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
(NCTV). Deze consultaties worden op het gemeenschapsniveau gehouden om
individuele zaken te bespreken. De aanpak prioriteert preventie en rehabilitatie. Het
doel is het ontwikkelen van individueel aangepaste actieplannen voor elk kind.
De meetings worden geleid door speciaal opgeleide zaakmanagers die de zaak
coördineren, het actieplan opmaken en de vooruitgang opvolgen. De coördinatie
door één persoon laten uitvoeren helpt de kwaliteit van zaak-specifieke parameters
verzekeren. Onder de deelnemers kunnen de zaakmanager, vertegenwoordigers van
de gemeenten, politie, aanklager, reclasseringsbureau, Kinderbeschermingscomité,
scholen, psychische gezondheidsdiensten, medische diensten en de NCTV zijn. Er
wordt geschat dat 70 procent van de gemeentebesturen reeds lokale zaakconsultaties
georganiseerd hebben voor zowel kinderen als volwassenen.
Verschillende maatregelen kunnen ingevoerd worden op deze meetings. Zo kan
een kind bijvoorbeeld doorverwezen worden naar ngo-programma’s zoals het Exitprogramma of familie-ondersteuningscentra voor mentale gezondheidszorg. Als men
meent dat een kind risico loopt naar IS-territoria te vluchten, kan de Kinderbescherming
een verzoek indienen bij de Jeugdrechtbank voor een familietoezichtsbevel en
mogelijke verwijdering van het kind. Sinds de Wet op Tijdelijke Administratieve
Anti-Terrorismemaatregelen kan de Minister van Veiligheid en Justitie maatregelen
opleggen zoals verbod op het betreden van een bepaald gebied, of verplichting tot
aanmelding bij de politie. De minister mag deze maatregelen zelf invoeren, maar doet
dat in consultatie met de betrokken gemeentebesturen.
Een kritieke kwestie is dat veel van de betrokken professionals onderhevig zijn aan
wetten en regels zoals de Nederlandse Wet op Persoonlijke Gegevensbescherming,
de Wet op Gerechtelijke Gegevens en Strafbladen en de Wet op Politiegegevens. In
de context van omgang met kinderen betrokken bij terrorisme-gerelateerde misdrijven
kan het delen van verschillende informatiebronnen helpend zijn om tot maatregelen te
komen die in het belang van het kind zijn en zijn of haar rehabilitatie en herintegratie
zullen bevorderen. Iedere professional dient af te wegen of hij of zij toestemming
heeft om vertrouwelijke informatie te delen. Om dit proces te vereenvoudigen werd
het Convenant persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme
ontwikkeld door de NCTV in 2017. Dat verduidelijkt de wettelijke principes rond
informatiedelen die al van kracht zijn, om de professionals te helpen met hun
beslissingen.

109 Voor meer informatie, zie: Evaluatie van het Nederlandse actieprogramma voor het bestrijden van
jihadisme, Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017.
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Veelbelovende praktijk 6: Samenwerking uitbouwen in Duitsland – Leve
Democratie!110
Leve Democratie! is een programma geleid door het Duitse Ministerie van Familiezaken,
Senioren, Vrouwen en Jeugd om extremisme in alle vormen te voorkomen, inclusief
links en rechts extremisme. Het werd in 2015 gelanceerd en loopt normaal tot eind
2019. Voor 2017 alleen al bedroeg de financiering € 104,5 miljoen. Het programma
werkt op gemeentelijk, federaal en staatsniveau en wordt toegediend via 16 Federale
Staatsdemocratie-Centra. Deze centra bieden advies aan personen die tegen
extremisme strijden en spelen een coördinerende rol tussen de burgermaatschappij
en de overheidsdiensten. Ze financieren ook programma’s met begeleidingsdiensten
en advies over het verlaten en zich distantiëren van extremisme. Hoewel de fondsen
verdeeld worden over de 16 staten zijn sommigen sterker aanwezig dan anderen in
het programma, met Berlijn en Noordrijn-Westfalen als grootste ontvangers.
Recent zijn ze ook begonnen met het financieren van preventie- en
rehabilitatieprogramma’s voor jonge delinquenten binnen en buiten detentiecentra,
inclusief het aanbieden van training voor gevangenis- en reclasseringswerknemers
voor het identificeren van en omgaan met geradicaliseerde gedetineerden. Het
programma is relatief nieuw en heeft nog geen evaluatie ondergaan, maar zijn kracht
ligt in het geografische bereik en de brede waaier aan programma’s die gefinancierd
worden, die ook bijdragen aan de capaciteit van de openbare diensten.

6. Belangrijkste bevindingen
De belangrijkste bevindingen uit de nationale rapporten worden hier verder uitgewerkt.
1. Kinderen zijn grotendeels onzichtbaar in wetgeving en beleid rond
terreurbestrijding.
Nationale terreurbestrijdingsstrategieën dienen terreurdaden te voorkomen, de daders
van zulke misdrijven te vervolgen, en mensenrechten en de rechtsstaat te versterken
en ondersteunen. Terreurorganisaties richten zich vaak specifiek op kinderen bij het
rekruteren, een trend die zich vermoedelijk zal doorzetten. Het is van groot belang
dat hun status als zowel dader als slachtoffer erkend wordt en in alle aspecten van
nationale terreurbestrijdingsstrategieën wordt opgenomen, niet alleen in preventie.
2. Kinderen betrokken bij terrorisme-gerelateerde misdrijven hebben geen
eenduidig profiel.
Buiten het feit dat gewoonlijk meer jongens dan meisjes betrokken zijn, is het
niet mogelijk een algemeen profiel op te stellen van kinderen die betrokken zijn bij
terrorisme-gerelateerde misdrijven. In Oostenrijk en Frankrijk was er weliswaar een
groter aandeel meisjes veroordeeld voor terrorisme-gerelateerde misdrijven dan
bij andere misdrijven. Individuele zaken vereisen individuele benaderingen van het
strafrechtelijk systeem en beschermingsdiensten.

110 Voor meer informatie, zie: Demokratie Leben! Ministerie van Familiezaken, Senioren, Vrouwen en
Jeugd 2017.
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3. Zeer weinig kinderen die veroordeeld zijn voor terrorisme-gerelateerde
misdrijven waren rechtstreeks betrokken bij gewelddaden, en de meesten
worden vervolgd voor activiteiten als het ophemelen van terrorisme of
deelnemen in groep. De meesten zijn gemotiveerd door rechts-extremistische
of islamistische ideologieën.
Kinderen en jongeren zijn veroordeeld voor een breed gamma aan terrorismegerelateerde misdrijven, zoals daar zijn: deelname in een terreurorganisatie
(Oostenrijk), criminele samenzwering met het oog op het begaan van een terreurdaad
en het promoten van terrorisme (Frankrijk), verspreiden van propaganda, gebruik van
verboden symbolen en voorbereiden van een ernstig gewelddadig misdrijf dat de staat
in gevaar brengt (Duitsland) en aanzetten tot terrorisme, gepoogde deelname in een
terreurgroep, voorbereiding op deelname in een terreurgroep en het voorbereiden van
een terreuraanslag (Nederland). Maar zeer weinig van de veroordeelde kinderen waren
rechtstreeks betrokken bij gewelddadige activiteiten; de meesten werden bestraft
voor activiteiten zoals het ‘ophemelen’ van terrorisme of deelname in terreurgroepen.
4. De aantallen zijn in sommige, maar niet alle besproken landen gestegen in
de laatste jaren. Deze toename kan worden toegeschreven aan een bredere
definitie van terrorisme-gerelateerde misdrijven.
De definitie en toepassing van ‘terrorisme-gerelateerde misdrijven’ is in veel
Europese landen uitgebreid in de laatste jaren om ook voorbereidende daden, vormen
van medeplichtigheid, samenzwering en gerelateerde misdrijven in te houden. Het
is waarschijnlijk dat kinderen en jongeren in het bijzonder getroffen zijn door deze
uitbreiding. Zo is het in Oostenrijk opvallend dat kinderen en jongvolwassen een groot
aandeel – 59 procent – uitmaken van alle veroordelingen onder het Strafwetboek
voor terrorisme-gerelateerde misdrijven, en dat de meesten veroordeeld zijn voor
deelname in een terreurorganisatie, wat een brede interpretatie heeft. Dat suggereert
dat kinderen en jongeren disproportioneel getroffen worden door dat soort misdrijven
in Oostenrijk. De speciale rapporteur van de VN inzake de bevordering en bescherming
van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden bij de bestrijding van terrorisme
heeft bezorgdheid uitgedrukt over het veelvuldig gebruik van het misdrijf ‘terrorisme
verdedigen’ tegen minderjarigen in Frankrijk.111
5. De normale strafrechtelijke procedures voor kinderen worden meestal, maar
niet altijd, gevolgd in zaken rond terrorisme-gerelateerde misdrijven.
Een essentieel onderdeel van een gespecialiseerd systeem is dat zaken rond
kinderen dienen gehoord te worden in kinderrechtbanken.112 Wanneer zaken rond
kinderen behandeld worden in volwassen rechtbanken is het waarschijnlijker dat
beschermingsprocedures niet gevolgd worden, professionals niet gespecialiseerd
zijn in kinderrechtzaken, kinderen niet in staat zijn actief deel te nemen, en dat ze
bovenmatig lange straffen krijgen. In de meeste landen in beschouwing worden zaken
rond kinderen betrokken bij terrorisme-gerelateerde misdrijven behandeld volgens de
gewoonlijke procedures voor kinderen in conflict met de wet. In Duitsland kunnen
kinderen beschuldigd van terrorisme-gerelateerde misdrijven echter overgedragen
worden aan een rechtbank gespecialiseerd in terreurzaken, die niet altijd voldoende
procedurele beschermingsmaatregelen bezit voor kinderen. In Nederland, Frankrijk
111 OHCHR, 23 mei 2018, Voorlopige bevindingen: speciale rapporteur van de VN inzake de bevordering
en bescherming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden bij de bestrijding van terrorisme
beëindigt bezoek aan Frankrijk.

112 Het UNCRC-Comité raadt aan dat staten jeugdrechtbanken instellen, ofwel als aparte entiteiten of als
deel van bestaande regionale rechtbanken in Algemene Opmerking nr. 10 (2007): De rechten van kinderen
in jeugdrechtspraak, para 92-93 CRC/GC/10.
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en België kunnen kinderen van 16 en 17 berecht worden als volwassenen – een
gemeenschappelijk criterium hiervoor is de ernst van het misdrijf, vaak inclusief
terrorisme-gerelateerde misdrijven. Het is niet eenduidig of deze praktijk altijd in
langere straffen resulteert, maar als kinderen volgens volwassen procedures berecht
worden, is er een aanzienlijk risico dat ze geen proportionele straf krijgen die expliciet
toegespitst is op hun rehabilitatie en sociale herintegratie.
6. Verder onderzoek en analyse op landsniveau zijn noodzakelijk om het
gebruik van diversion-maatregelen voor kinderen betrokken bij terrorismegerelateerde misdrijven te beoordelen en om te bepalen of hechtenis
gebruikt wordt als een laatste toevluchtsoord en voor de kortst mogelijke
duur.
Het was niet mogelijk om op basis op de beschikbare informatie conclusies te trekken
over het gebruik van diversion voor kinderen betrokken bij terrorisme-gerelateerde
misdrijven, hoewel het lijkt dat diversion niet gebruikelijk is in deze context. Een
specifiek punt van interesse is om te beschouwen of afwendingsmaatregelen en/of
gemeenschapsdienst een effectieve manier zijn om de gerelateerde objectieven te
behalen van kinderbescherming en verhoging van de publieke veiligheid.
7. Er heerst een steeds groter bewustzijn van het feit dat kinderen in hechtenis
kwetsbaar zijn voor radicalisering, en een risico vormen voor het radicaliseren
van anderen.
Dit is een nieuwe kwestie voor veel gevangenisautoriteiten, en er is een groeiende
interesse in individuele intake en risicoanalyse voor kinderen beschuldigd van of
veroordeeld voor terrorisme-gerelateerde misdrijven. Er zijn ook enkele gevestigde
praktijken in het verstrekken van gerichte ontkoppelingsprogramma’s voor kinderen
en jongvolwassenen in hechtenis als deel van herintegratiemaatregelen na vrijlating.
Er is echter nood aan duidelijkheid in het beleid over wanneer en hoe kinderen
gescheiden mogen worden van de gevangenispopulatie – dit moet gebeuren op basis
van kindvriendelijke beoordelings- en indelingsprocedures.
8. Administratieve sancties worden ook toegepast op kinderen, maar er
bestaan niet altijd voldoende procedurele maatregelen om te verzekeren
dat de belanden van het kind zorgvuldig worden afgewogen tegen nationale
veiligheidsbelangen. Dit is in het bijzonder het geval voor kinderen vanaf 16
jaar.
De wet en het beleid rond administratieve sancties veranderen snel, en veel
voorzieningen zijn relatief nieuw. Hun impact op kinderen is nog niet duidelijk, maar
het is waarschijnlijk dat kinderen moeite zullen hebben met het betwisten van deze
maatregelen, omdat ze vaak geen afdoende kennis hebben van hun rechten in deze
situatie, mogelijk niet voldoende financiën hebben voor wettelijke vertegenwoordiging,
en mogelijk geen steun hebben van familie of andere volwassenen. Effectieve
terreurbestrijdingsmaatregelen en de bescherming van mensenrechten zouden
geen conflicterende doelstellingen mogen zijn, maar complementair en onderling
versterkend – alle staten hebben een verplichting om administratieve sancties op
kinderen toe te passen op een manier die hun belangen op de eerste plaats stelt.
9. Gezien de complexiteit van zaken waarbij kinderen betrokken zijn in
terrorisme-gerelateerde misdrijven is een nauwe samenwerking tussen de
verschillende actoren noodzakelijk.
In alle nationale rapporten was men het erover eens dat op een effectieve manier
omgaan met kinderen betrokken bij terrorisme-gerelateerde misdrijven niet mogelijk
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is met alleen een ingreep door het strafrechtelijk systeem. Gezien de complexiteit van
zaken waarbij kinderen betrokken zijn bij terrorisme-gerelateerde misdrijven is een
multidisciplinaire aanpak op zijn plaats, die samenwerking inhoudt tussen verschillende
betrokkenen zoals politie, aanklagende autoriteit, rechtbanken, reclassering,
detentiecentra, families, scholen en maatschappelijke diensten. Een kwestie bij dit
soort aanpak is verzekeren dat gegevens, privacy en vertrouwelijkheid beschermd
worden in tandem met het optimaliseren van netwerken en het delen van noodzakelijke
informatie. Wanneer dienen betrokkenen informatie, zoals een beoordeling van het
risico dat het kind een misdrijf zal plegen, te delen, en wanneer dient de informatie
vertrouwelijk te blijven? Zulke morele en professionele dilemma’s zijn niet nieuw,
maar de context van terrorisme biedt nieuwe uitdagingen voor betrokkenen die kun
professionele normen en kernwaarden hoog willen houden.
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Dit rapport onderzoekt wat met kinderen gebeurt wanneer ze in aanraking komen
met strafgerechtelijke autoriteiten als gevolg van vermeende betrokkenheid bij
terroristische activiteiten in zes Europese landen (Oostenrijk, België, Kroatië,
Frankrijk, Duitsland en Nederland). Het rapport is ook gebaseerd op gegevens
van onderzoekers in Griekenland, Hongarije, Italië, Letland en Portugal. Het stelt
in vraag of de bestaande wetgeving en beleidslijnen voldoende zijn wat betreft hun
overeenstemming met internationale en regionale standaarden rond rechtspraak
voor kinderen, en werpt licht op enkele veelbelovende praktijken die momenteel
gebruikt worden om strafrechtelijke systemen en kinderbescherming te versterken.
Dit rapport is één component van een project gefinancierd door de Europese
Unie (EU), met als titel Jeugdrechtsystemen Versterken in een Context
van Terrorismebestrijding: Capaciteit uitbouwen en onderling leren van
belanghebbendenen is gebaseerd op nationale rapporten die als deel van het project.
Deze nationale rapporten onderzoeken de huidige situatie van kinderen die verdacht
worden van of veroordeeld zijn voor terrorisme in hun respectievelijke landen,
en beschrijven veelbelovende praktijken die gebruikt worden om strafrechtelijke
systemen voor kinderen te versterken in de context van terrorismebestrijding.

