
Als je in
aanraking
komt met

de politie…



Je bent in
aanraking
gekomen
met de politie
en dan?

Je bent met de politie in aanraking geweest en de politie heeft 
daarom overleg gehad met de officier van justitie, de Raad 
voor de Kinderbescherming en Slachtofferhulp. Omdat jouw 
strafzaak of jouw omstandigheden ernstig genoeg gevonden 
worden gaat de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek 
doen. Dit gebeurt omdat je nog geen 18 jaar bent en volgens 
de wet dus minderjarig bent. De Raad informeert na het  
onderzoek de rechter of de officier van justitie over hoe het met 
je gaat en geeft advies over een eventuele straf.



Wanneer je met de politie in aanraking komt (bijvoorbeeld 
vanwege diefstal, vernieling of geweldpleging), wordt de Raad 
voor de Kinderbescherming meestal ingeschakeld. De Raad 
gaat dan onderzoeken of er eventueel meer aan de hand is. 
Heb je bijvoorbeeld ruzie met je ouders? Of heb je problemen 
op school? Ook geeft de Raad aan wat de beste straf en/of 
hulp voor jou is. Dit hangt af van jouw situatie, wat je hebt 
gedaan en hoe erg het is wat je hebt gedaan.

De rol van de Raad



Op het
politiebureau

Als je op het politiebureau moet blijven komt er iemand van de 
Raad voor de Kinderbescherming langs: een raadsonderzoeker. 
Die komt kijken of het goed met je gaat en of je misschien nog 
iets nodig hebt. De raadsonderzoeker neemt ook contact op 
met je ouders. De informatie die jij geeft, is belangrijk voor het 
raadsonderzoek. Je krijgt ook altijd een advocaat. Van hem krijg 
je te horen wat er verder kan gebeuren en met hem kun je praten 
over je strafzaak.



Hoe moet ik nu weten
wat er wel en niet mag?



Je hoeft niet 
op het

politiebureau 
te blijven

Het kan ook zijn dat je niet op het politiebureau hoeft te blijven 
en naar huis mag. Dan ontvang je later een brief van de Raad 
voor de Kinderbescherming met daarin een uitnodiging om met 
de raadsonderzoeker te komen praten. Hij of zij zal ook met je 
ouders praten en met mensen op je school of met anderen uit 
je omgeving. Ook wordt er gekeken of er thuis of op school 
problemen zijn. Zo krijgt de Raad een goed beeld of er iets met 
je aan de hand is en wat een goede straf en/of hulp voor jou is.



Van het raadsonderzoek wordt een verslag (rapport) geschreven. 
Dit rapport is bedoeld om de rechter of de officier van justitie 
te adviseren. Hierin kun je lezen wat de Raad vindt van jouw 
zaak, maar ook wat jouw eigen verhaal is en wat er volgens je 
ouders en andere mensen uit jouw omgeving aan de hand is. 
Als de Raad vindt dat er voldoende informatie over jou is, geeft 
de Raad advies over wat de beste straf en/of hulp voor jou is. De 
bedoeling daarbij is dat je ook altijd iets van je straf leert. Het  
rapport wordt gestuurd aan de kinderrechter en/of de officier van 
justitie. Jij en je ouders krijgen dit rapport ook. 

Hetrapport



Wie straft?
De kinderrechter of de officier van justitie bepaalt uiteindelijk 
welke straf en/of hulp je krijgt. Dat doet de raadsonderzoeker 
dus niet. Die geeft alleen advies. Wat voor straf je krijgt, hangt 
af van een paar dingen. Niet alleen wat je hebt gedaan is van 
invloed op je straf, maar ook hoe vaak je het hebt gedaan, 
wat je nog meer hebt gedaan en hoe het verder met je gaat  
(thuis, op school of op je werk). Welke straf?

Er zijn in het jeugdstrafrecht verschillende straffen: bijvoorbeeld 
een taakstraf (leerstraf en/of werkstraf), een geldboete, 
verplichte hulpverlening of een gevangenisstraf. Overigens 
gaan maar weinig jongeren na het plegen van een strafbaar 
feit de gevangenis in. Het is ook mogelijk dat er niets met je 
zaak gebeurt omdat je bijvoorbeeld wordt vrijgesproken.



Heeft u ook een strafblad?



Taakstraf:
werkstraf of

leerstraf?

Bij een werkstraf moet je iets gaan doen dat goed is voor anderen 
of voor de maatschappij. Bijvoorbeeld oudere mensen helpen 
of schoonmaken in ziekenhuizen. Bij een leerstraf moet je een 
training gaan doen. Je leert dan om te gaan met dingen waar 
je moeite mee hebt zoals: ‘hoe kan ik leren “nee” te zeggen?’ 
of ‘hoe kan ik beter omgaan met mijn boosheid of agressie?’. 
Je kunt ook een combinatie van een werkstraf en een leerstraf 
krijgen. Meer informatie over taakstraffen lees je in de brochure 
‘Als je een taakstraf hebt gekregen…’. Deze brochure is verkrijgbaar 
op elke locatie van de Raad voor de Kinderbescherming of op  
www.kinderbescherming.nl.



16 jaar
of ouder? Als de rechter vindt dat je een heel ernstig delict hebt gepleegd, 

kan je vanaf je 16e jaar met het volwassenstrafrecht te maken 
krijgen. Dat betekent dat de rechter je niet meer als kind behandelt, 
maar als een volwassene. Je kunt dan ook een hogere straf krijgen.



Meer
informatie

De Raad voor de Kinderbescherming heeft locaties verspreid over heel Nederland. 
Wil je meer informatie over de Raad of wil je weten wat het adres is van een locatie 
bij jou in de buurt? Kijk dan op www.kinderbescherming.nl. 

Heb je vragen over jouw situatie, dan kun je ook bellen met de Kindertelefoon: 
0800-0432 of je kijkt op www.dekindertelefoon.nl. Als je al hebt gesproken met 
een raadsonderzoeker, dan kun je hem of haar natuurlijk ook bellen.
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De inhoud van deze brochure
Dit is een brochure van de Raad voor de Kinderbescherming. Hierin kun je lezen over 
wat er met je kan gebeuren als je in aanraking bent gekomen met de politie, hoe het 
daarna verder met je gaat, wat voor straf je kunt krijgen en waarom de Raad voor de 
Kinderbescherming erbij betrokken wordt.

www.kinder
bescherming.nl


