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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)
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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)
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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)
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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

*****
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(Implementatie:
2 Juni 2014)

S
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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 »

