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Recht op juridische bijstand

Recht op
toegang
en bijstand
van een
advocaat

Het recht
Toegang tot gratis
op verjuridische hulp
trouwelijke
communicatie

Art.14.3 (d)

Art. 14.3 (d)

Recht op informatie

Het recht op
informatie
en advies

Informatie
geven op
kindvriendelijke wijze

Recht om gehoord te worden

Het recht om
gehoord te
worden en
een mening
te geven Participatie

Arts 9.2, 14.3 (a)

Art. 14.3 (d)

Art. 40 (2)(ii)

Art.12

Rechtswaarborgen: Kindvriendelijk verhoor
en omgeving

Recht op
vertolking
en vertaling

Recht op bescherming van
priveleven

Het recht
op bescherming
van het
privéleven
en persoonsgegevens

Art.14.3 (f)

Multidisciplinaire
samenwerking EN
training van professionals

Het belang van het kind

Rechtszitting achter
gesloten
deuren

Het belang
van het
kind is
de eerste
overweging

Art.14.1

Arts 10.3, 14.4,
24.1

Het recht
op een
individuele
beoordeling

Behandeling van
zaken
zonder
onnodige
vertraging

Vrijheids- Multi disbeneciplinaire
ming als
aanpak
uiterste
maatregel
en toepassing
van alternatieven

Training
& capacity-building

Art.10.2 (b)

Het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
(IVBPR)

Arts. 37(d),
40(2) (ii, iii)

Art. 40.3

Art. 40 (2)(vi)

Arts 16, 40 (2)
(vii)

Art. 3, Art 37 (c),
Art. 40

Art. 37 (c)

Arts 37(b),
40.3 (b), 40.4

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten
van het Kind van de Verenigde Naties (IVRK)

Arts 2, 3.2

The Optional Protocol to
the Convention on the
Rights of the Child on a
Communications Procedure (OP3 CRC)
*

Art. 6.3 (c)

D
E
R
A
A
D

Art. 6.3 (c)

Arts 5.2, 6.3 (a)

Art. 6.3 (e)

Art. 6.1

Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van
de mens en de
fundamentele
vrijheden(EVRM)

V
A
N
E
U
R
O
P
A

Art. 17

Het Europees Sociaal Handvest
**

Handvest van de
Grondrechten
van de Europese
Unie

Art. 47.2, 48.2

Art. 47.3

Art. 24.1

Art. 24.2

Art. 47.2

***
Richtlijn
2010/64/EU
betreffende het
recht op vertolking en vertaling
in strafprocedures
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Overweging
27 (kwetsbare
personen),
art. 2.2

Arts 2-5

Art. 6

****
(Implementatie:
27 oktober 2013)

D
E

Richtlijn
2012/13/EU
betreffende het
recht op informatie in strafprocedures

Art. 3.1(b)

Arts 3-6

Art. 3.2, 4.4, 5.2
(voor kwetsbare
personen)

Arts 3.1(d), 4.5

*****

E
U
R
O
P
E

(Implementatie:
2 Juni 2014)

S
E

******

U
N
I
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Art. 3.1(a)

Richtlijn
2013/48/EU
betreffende het
recht op toegang
tot een advocaat
in strafprocedures

Arts 3, 8 -10,
13 (Kwetsbare
personen)

Art. 4

Art. 11

Arts 3.4, 9.1(a),
10.4-10.5

Art. 9.1(a)
(voor verdachten
en veroordeelden)

Overwegingen
25-27,
Art. 6

Art. 6.5

Art. 18

Arts 4-5

Art. 4.2, 4.3

(Omzetting: tegen 27 november
2016)
Richtlijn (EU)
2016/800
betreffende
procedurele
waarborgen
voor kinderen
die verdachte of
beklaagde zijn
in een strafprocedure

Art. 16

Art. 9

Art. 14

Art. 14.2

Overweging 8,
Art. 5, 6.6, 6.8,
7.9, 9.1, 12, 15

Art. 7

Art. 13.1

Arts 10, 11

Art. 7.7

Art. 20

*******
(Omzetting:
tegen 11 juni
2019)
Richtlijn (EU)
2016/1919 betreffende rechtsbijstand voor
verdachten en
beklaagden in
strafprocedures

Overwegingen 9 en 29, Arts 1.2,
4-7, 9 (Kwetsbare personen)

Arts 7.2, 7.3

********
(Implementatie:
tegen 5 mei
2019)
- Gekeken naar artikel 40, lid 2 (b) (v), overweegt de Belgische regering dat de uitdrukking «according to law» aan het einde van iedere bepaling betekent dat: (a) Deze bepaling is niet van toepassing op minderjarigen die, naar Belgisch recht, schuldig bevonden zijn, of veroordeeld zijn door een hogere instantie nadat beroep is ingesteld tegen vrijspraak in eerste aanleg; (b)
Deze bepaling is niet van toepassing op minderjarigen die, naar Belgisch recht, verwezen zijn naar een beroepsinstantie zoals het Hof van Assisen.
- Voorbehouden: «Artikel 40, lid 2 (b) (v) is niet bindend in Denemarken.
- (Frankrijk) De Regering van Frankrijk ziet artikel 40, lid 2 (b) (v), als een algemene bepaling waarop beperkt een uitzondering kan worden gemaakt bij wet. Dit is in het bijzonder het geval als het gaat om overtredingen die door de politie worden afgehandeld. Niettemin geldt dat tegen uitspraken gedaan door de laatste rechterlijke instantie beroep kan worden ingesteld bij
het Hof van Assisen, die de legaliteit van de beslissing zal toetsen.
- «Artikel 37: Het Koninkrijk der Nederlanden aanvaardt het bepaalde in artikel 37, onder c, van het Verdrag, onder voorbehoud dat deze bepaling niet belet dat op kinderen in de leeftijd van zestien jaar of ouder het volwassenenstrafrecht kan worden toegepast, indien aan in de wet te bepalen criteria is voldaan, en dat een kind dat van zijn of haar vrijheid is beroofd, niet
altijd van volwassenen gescheiden kan worden gehouden, gelet op het feit dat bij onverwachte pieken in het aanbod van te detineren kinderen zich de mogelijkheid kan voordoen dat (tijdelijke) detineren van kinderen gezamenlijk met volwassenen onvermijdelijk is. «Artikel 40: Het Koninkrijk der Nederlanden aanvaardt het bepaalde in artikel 40 van het Verdrag, onder
voorbehoud dat in gevallen van delicten van lichte aard de berechting plaats kan vinden buiten aanwezigheid van een raadsman en dat voor die delicten gehandhaafd blijft dat niet in alle gevallen is voorzien in de mogelijkheid van een nieuwe beoordeling van de feiten en enige dientengevolge opgelegde maatregel.”
* Op dit moment is het Optioneel Protocol alleen geratificeerd door de volgende EU Lidstaten: Italië, Kroatië, Frankrijk, België, Luxemburg, Tsjechië, Denemarken, Finland, Duitsland, Ierland, Portugal, Spanje en Slowakije.
** Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Luxemburg, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk hebben alleen het Europees Sociaal Handvest uit 1961 geratificeerd (en nog niet het in 1996 herziene Handvest).
*** Voor de positie van Polen en het Verenigd Koninkrijk betreffende het EUCFR zie “Protocol (No 30) on the application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union to Poland and to the United Kingdom” (12008E/PRO/30).
**** In overeenstemming met artikelen 1 en 2 van Protocol (No 22) betreffende de positie van Denemarken, samengevoegd met het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Denemarken maakt geen deel uit bij de aanname van deze richtlijn en is er niet aan gebonden of gehouden om het te implementeren.
***** In overeenstemming met artikelen 1 en 2 van Protocol (No 22) betreffende de positie van Denemarken, samengevoegd met het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Denemarken maakt geen deel uit bij de aanname van deze richtlijn en is er niet aan gebonden of gehouden om het te implementeren.
****** In overeenstemming met artikelen 1 en 2 van Protocol (No 21) betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, toegevoegd aan de TEU en aan de TFEU en zonder bevooroordeling ten opzichte van artikel 4 van het Protocol, maken deze Lid Staten geen deel uit bij de aanname van deze richtlijn en zijn
er niet aan gebonden of gehouden om deze te implementeren. In overeenstemming met artikelen 1 en 2 van Protocol (No 22) betreffende de positie van Denemarken, samengevoegd met het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Denemarken maakt geen deel uit bij de aanname van deze richtlijn en is er niet aan
gebonden of gehouden om het te implementeren.
******* In overeenstemming met artikelen 1 en 2 van Protocol (No 21) betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, toegevoegd aan de TEU en aan de TFEU en zonder bevooroordeling ten opzichte van artikel 4 van het Protocol, maken deze Lid Staten geen deel uit bij de aanname van deze richtlijn en zijn
er niet aan gebonden of gehouden om deze te implementeren. In overeenstemming met artikelen 1 en 2 van Protocol (No 22) betreffende de positie van Denemarken, samengevoegd met het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Denemarken maakt geen deel uit bij de aanname van deze richtlijn en is er niet aan
gebonden of gehouden om het te implementeren.
******** In overeenstemming met artikelen 1 en 2 van Protocol (No 21) betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, toegevoegd aan de TEU en aan de TFEU en zonder bevooroordeling ten opzichte van artikel 4 van het Protocol, maken deze Lid Staten geen deel uit bij de aanname van deze richtlijn en zijn
er niet aan gebonden of gehouden om deze te implementeren.

Deze tabel is samengesteld in januari 2018 door het team van Defence for Children Internation – België in het kader van het Europese project « My Lawyer My Rights »
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INTERNATIONALE
EN REGIONALE
STANDAARDEN
voor
jeugdstrafrecht

SOFT LAW

Recht op juridische bijstand

Recht op
toegang
en bijstand
van een
advocaat

Het recht
Toegang tot gratis
op verjuridische hulp
trouwelijke
communicatie

Rules 7.1 , 15.1

Rule 15.1

Recht op informatie

Het recht op
informatie
en advies

Informatie
geven op
kindvriendelijke wijze

Rule 7

Recht om gehoord te worden

Het recht om
gehoord te
worden en
een mening
te geven Participatie

Rechtswaarborgen: Kindvriendelijk verhoor
en omgeving

Rule 14.2

Rule 14.2

Recht op
vertolking
en vertaling

Recht op bescherming van
priveleven

Het recht
op bescherming
van het
privéleven
en persoonsgegevens

Rechtszitting achter
gesloten
deuren

Rule 8

The Beijing Rules
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The Havana Rules

Access to lawyers and legal
services (1-4)
Special
safeguards in
criminal justice
matters (6,7)

Special
safeguards in
criminal justice
matters (8)
Guarantees for
the functioning
of lawyers (16b,
22)

Special safeguards in criminal
justice matters (6)

Rule 18 (a)

Rules 18 (a), 60

Rule 18 (a)

The UN Guidelines for Guideline 16
Action on Children in the
Criminal Justice System
General Comment N° 10 on
children’s rights
in juvenile
justice (49-50,
52, 58, 82)

The General Comments
N° 10 and 12 of the Committee on the Right of the
Child

S
T
A
N
D
A
A
R
D
E
N

Het belang van het kind

Het belang
van het
kind is
de eerste
overweging

Het recht
op een
individuele
beoordeling

Behandeling van
zaken
zonder
onnodige
vertraging

Vrijheids- Multi disbeneciplinaire
ming als
aanpak
uiterste
maatregel
en toepassing
van alternatieven

Training
& capacity-building

Rules 14.2, 15.2,
17.1 (d), 24.1

Rule 16.1
(Social
inquiry
reports)

Rule 20

Rules 11, 13.1,
18.1, 19

Rule 25

Rules 12.1, 22

VII. RESEARCH,
POLICY DEVELOPMENT
AND COORDINATIONGuidelines
60-63

VI. LEGISLATION
AND JUVENILE
JUSTICE ADMINISTRATION
- Guideline 58

IV SOCIALIZATION
PROCESSES –
B. EDUCATION –
Guideline 23

The Riyadh Guidelines

The UN Basic Principles
on the role of the lawyers

Multidisciplinaire
samenwerking en
training van professionals

Qualifications
and training
(9-11)
Professional
associations of
lawyers (24)

Rules 31-32

Guideline 16

General Comment N° 10 on
children’s rights
in juvenile
justice (50)

General Comment
N° 12 on the right
of the child to
be heard (60, 82,
134 a)

General Comment
N° 12 on the right
of the child to bte
heard (41, 45, 60,
80, 134 a, b, h, i)

Principle 12.
Independence
and protection
of legal aid
providers
Guideline 10.
Special measures for children
(53 d)

Principle 1 : Right to legal aid
Principle 2 : Responsibilities of
the State
Principle 3 : Legal aid for persons suspected of or charged
with a criminal offence
Principle 6 : Non‑discrimination
Principle 7 : Prompt and effective provision of legal aid

Rule 27

Rules 81, 84

Guideline 16

General Comment
N° 10 on children’s
rights in juvenile
justice (12, 47-48,
59)

General
Comment N°
12 on the right
of the child to
be heard (36,
37, 59)

Guideline
10. Special
measures for
children (53 a,
b, c)

Special safeguards
in criminal justice
matters (5)

Principle 8: Right
to be informed
Guideline 2. Right
to be informed on
legal aid

General Comment
N° 10 on children’s
rights in juvenile
justice (43-46)
General Comment
N° 12 on the right
of the child to be
heard: 15, 16, 18,
19-31,32-33 ( the
right “to be heard
in any judicial and
administrative
proceedings affecting
the child), 57-58
(the child’s right to
be heard in penal
judicial proceedings)

Guideline 10.
Special measures
for children (53 e)

General Comment N°
10 on children’s rights
in juvenile justice (46)
General Comment N°
12 on the right of the
child to be heard (34,
42, 60, 134e)

General Comment N° 10 on
children’s rights
in juvenile justice (47, 62)

General Comment N° 10 on
children’s rights
in juvenile justice ( 64,67)

General Comment
N° 12 on the right
of the child to be
heard (43, 61)

General
Comment N°
10 on children’s
rights in
juvenile justice
(10, 13)

General Comment N° 10 on
children’s rights
in juvenile
justice (51-52)

General
Comment N° 12
on the right of
the child to be
heard (70-74)

Guideline 10. Special
measures for children
( 53 h)

Guideline 10.
Special measures
for children (54)

Guideline 24

General Comment N° 10
on children’s
rights in juvenile justice
(24-27, 68-69,
79-80)

General Comment N° 10 on
children’s rights
in juvenile justice (40, 49, 58,
62, 63, 92, 97)
General Comment N° 12 on
the right of
the child to be
heard (134 g)

Guideline
10. Special
measures for
children, (53
f, g)

Principle 11.
Legal aid in the
best interests
of the child
(35)

Principle 13.
Competence
and accountability of legal aid
providers

D. Child-friendly
justice during
judicial proceedings-

A. General
elements of
child-friendly
justice -

A. General
elements of
child-friendly
justice -

A. General
elements of
child-friendly
justice -

4. Avoiding
undue delay
(50-53)

6. Deprivation
of liberty (19)

5. Multidisciplinary
approach
(16-18)

4. Training of
professionals
(14-15)

Guideline
10. Special
measures for
children (53
b, c)

Guideline 10. Special measures for
children (53 e)

Guidelines
15, 18

General Comment N° 12 on
the right of
the child to be
heard (59, 97)

Principle 11.
Legal aid in the
best interests
of the child

Rule 85

Principle 10 : Equity in access
to legal aid
Principle 11 : Legal aid in the
best interests of the child

The UN Principles and
Guidelines on access to
legal aid in criminal justice systems

Guideline 1. Provision of legal
aid (41, c)
Guideline 3. Other rights of
persons detained, arrested,
suspected or accused of, or
charged with a criminal offence
Guideline 4. Legal aid at the
pre-trial stage
Guideline 5. Legal aid during
court proceedings
Guideline 6. Legal aid at the
post‑trial stage
D. Child-friendly justice during
judicial proceedings-

C. Children and
the police (28,
30)

2. Legal counsel and representation (38)

D. Child-friendly justice during
judicial proceedings-

EXPLANATORY MEMORANDUM 2. Legal counsel and representation (102)

2. Legal counsel
and representation (37, 40-43)

Guidelines of
the Committee
of Ministers of
the COE on a
Child-Friendly
Justice
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E. Child-friendly
justice after
judicial proceedings (81)

E
U
R
O
P
E
S
E
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C. Children and
the police (28)

2. Legal counsel
and representation
(41)

EXPLANATORY
MEMORANDUM 2. Legal counsel
and representation (101-105)

E. Child-friendly
justice after judicial proceedings
(75, 77, 80)

A. General
elements of
child-friendly
justice
1. Information and
advice (2)
C. Children and the
police (28)
D. Child-friendly
justice during judicial proceedings3. Right to be
heard and to express views (44)
E. Child-friendly
justice after judicial
proceedings (75)

EXPLANATORY
MEMORANDUM –
A. General
elements of
child-friendly
justice

A. Participation
(1-2)
D. Child-friendly
justice during judicial
proceedings3. Right to be heard
and to express
views (44-49)
EXPLANATORY
MEMORANDUM A. Participation
(32-35)
EXPLANATORY
MEMORANDUM –
3. Right to be heard
and to express
views (106-117)

The European
Committee for
the Prevention
of Torture and
Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment’ Standards
(CPT Standards)
on Juveniles
deprived of their
liberty

2. Juveniles
held in police
custody (point
98: access to
a lawyer from
the very outset
of deprivation
of liberty and
during police
questioning)

3. Detention centres for juveniles (point 131)

2. Juveniles
held in police
custody (point 98:
information sheet
should be given
to all juveniles
taken into custody
immediately upon
their arrival)

D. Child-friendly
justice during judicial
proceedings5. Organisation of
the proceedings,
child-friendly environment and child-friendly
language (54-63)

A. General
elements of
child-friendly
justice

A. General
elements of
child-friendly
justice

1. Information
and advice (1 k)

1. Protection of
private and family
life (6-10)

D. Child-friendly
justice during judicial
proceedings6. Evidence/Statements by children (64,
66-68, 70, 71)
EXPLANATORY MEMORANDUM5. Organisation of
the proceedings,
child-friendly environment and child-friendly
language (121-125)

E. Child-friendly
justice after judicial
proceedings (83)

European Commission recommendation on
procedural safeguards for vulnerable persons
suspected or
accused in criminal proceedings
(C(2013) 8178/2)

SECTION 3 RIGHTS OF
VULNERABLE
PERSONS : Right
to information
(9, 10), Right
of access to a
lawyer (11)

European Commission recommendation on
the right to legal
aid for suspects
or accused persons in criminal
proceedings
(C(2013) 8179/2)

SECTION 3EFFECTIVENESS
AND QUALITY
OF LEGAL AID
(17-20,25)

Rule 120.3

SECTION 2 ACCESS TO LEGAL AID (3, 4 + 6
legal aid for a child)
SECTION 3- EFFECTIVENESS
AND QUALITY OF LEGAL AID (26)

A. General
elements of
child-friendly
justice 6. Deprivation
of liberty
(20-21)

2. Protection of
private and family
life (57-62)

EXPLANATORY
MEMORANDUM 2. Legal
counsel and
representation
(104)

2. Juveniles held
in police custody
(point 98: information sheet must be
child-friendly)

EXPLANATORY
MEMORANDUM4. Avoiding
undue delay
(118-120)

B.
child-friendly justice
before judicial
proceedings
(24-26)
EXPLANATORY
MEMORANDUM –
6. Deprivation
of liberty (74)

EXPLANATORY
MEMORANDUM 5. Multidisciplinary
approach
(70-72)

Rule 16

SECTION 3 RIGHTS OF VULNERABLE PERSONS :
Recording of questioning (13)

SECTION 2 ACCESS TO LEGAL
AID (5)

Deze tabel is samengesteld in januari 2018 door het team van Defence for Children Internation – België in het kader van het Europese project « My Lawyer My Rights »

SECTION 3 RIGHTS OF
VULNERABLE
PERSONS :
Privacy (15)

Rule 5, 14

D. Child-friendly
justice during
judicial proceedings2. Legal counsel
and representation (39)
EXPLANATORY
MEMORANDUM 2. Legal counsel
and representation (104)
EXPLANATORY
MEMORANDUM
4. Training of
professionals
(67-69

2. Juveniles
held in police
custody (point
99: juveniles in
police custody
should be
accommodated
separately from
adults, in a
juvenile-friendly
environment)

Rule 13

SECTION 3 RIGHTS OF
VULNERABLE
PERSONS : Right
to information
(8-9)

2. Protection of
private and family
life (58)

B. Best interests of the
child (1-4)

EXPLANATORY
MEMORANDUM –
B. Best interest
of the child
(36-38)

3. Detention
centres for
juveniles (point
131: legal advice
about complaints)

Rule 120.2

EXPLANATORY
MEMORANDUM –
A. General elements
of child-friendly
justice

EXPLANATORY
MEMORANDUM –
A. General
elements of
child-friendly
justice

EXPLANATORY MEMORANDUM6. Evidence/Statements
by children (127-133)

1. Information and
advice (50-56)

Rule 120.1
European Rules
for juvenile
offenders subject
to sanctions or
measures

D
E

1. Information and
advice (1, 3-5)

D. Child-friendly
justice during
judicial proceedings-

R
A
A
D
V
A
N

A. General
elements of
child-friendly
justice

2. Juveniles held
in police custody
(point 100: law
enforcement officials who work
with juveniles
should receive
specialised initial and ongoing
training)
3. Detention
centres for
juveniles (points
101 and 120:
Staff should
be trained in
dealing with the
young)
Rules 10, 12

SECTION 3 RIGHTS OF
VULNERABLE
PERSONS :
Deprivation of
liberty (14)

Rule 15

Rule 18

SECTION 3 RIGHTS OF
VULNERABLE
PERSONS :
Training (17)

SECTION 3EFFECTIVENESS
AND QUALITY
OF LEGAL AID:
Training (21-23)

