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Inhoud

Voor het leesgemak is de tekst in de mannelijke vorm geschreven. Overal waar hij staat, 
kunt u ook zij lezen. Met ouders worden ook ouder (eventueel met zijn of haar partner), 
verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) bedoeld. Met kind worden alle kinderen 
en jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar bedoeld. Met cliënt(en) worden ouder(s) of 
kind(eren) bedoeld. 
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Wanneer u als ouder hoort dat uw kind van een strafbaar feit verdacht wordt, wilt 
u graag weten wat er met uw zoon of dochter gebeurt. Deze brochure informeert u 
daarover. Omdat kinderen jonger dan twaalf jaar niet strafrechtelijk vervolgd kunnen 
worden voor hun gedrag, gaat de brochure over kinderen vanaf twaalf jaar. Door het 
strafbare feit van uw kind komt u misschien voor het eerst in contact met de Raad 
voor de Kinderbescherming. In deze brochure leest u wat dat betekent.

Als	uw	kind	in	aanraking	komt	met	de	politie



Een kind is voor zijn ontwikkeling afhankelijk van zijn ouders. Zij moeten hun kind 
verzorgen en opvoeden zodat hij kan uitgroeien tot een zelfstandige volwassene. Als 
ouders die verantwoordelijkheid niet (kunnen) dragen, komt het recht van het kind 
op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling in de knel. In dat geval heeft de Raad 
voor de Kinderbescherming als overheidsorganisatie de taak om dit recht van het 
kind te waarborgen.

 Algemene informatie over de Raad vindt u in de brochure Over de Raad voor de 
Kinderbescherming - Ieder kind heeft recht op bescherming. Op pagina 15 staat waar u de 
brochure kunt verkrijgen.

Het kind staat centraal
 Het is de taak van de Raad voor de Kinderbescherming om op te komen voor de 
rechten van kinderen die in de knel (dreigen te) komen. Daarom staat in het werk van 
de Raad altijd het belang van het kind centraal. De medewerkers van de Raad beseffen 
tegelijkertijd dat de tussenkomst van de Raad voor ouders en kinderen een emotionele 
en ingrijpende gebeurtenis kan zijn.

De	Raad	voor	de	Kinderbescherming	
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gesteld. Hij moet dan in het belang van het politieonderzoek op het politiebureau blijven.
Dit mag maximaal drie dagen duren. Uw kind krijgt dan in ieder geval een advocaat 
toegewezen. Bovendien bezoekt een medewerker van de Raad uw kind om te kijken 
hoe het met hem gaat en of hij (praktische) hulp nodig heeft. 

Voorgeleiding
 Als uw kind in verzekering is gesteld, wordt hij aan de officier van justitie voorgeleid 
voor een verhoor. Dit betekent dat de officier van justitie uw kind ondervraagt. Als hij 
uw kind langer dan drie dagen wil vasthouden, moet hij toestemming vragen aan de 
rechter-commissaris. De rechter-commissaris zal dan met uw kind spreken. Vindt de 
rechter-commissaris dat uw kind niet langer vastgehouden hoeft te worden, dan mag 
uw kind (soms onder voorwaarden) naar huis. Dat wil echter niet zeggen dat de strafzaak 
daarmee afgedaan is.

Voorlopige hechtenis
 Besluit de rechter-commissaris uw kind langer vast te houden, dan begint de voor-
lopige hechtenis (het voorarrest). Dat kan maximaal 104 dagen duren: 14 dagen bewaring 
en 90 dagen gevangenhouding. Over de verlenging neemt de rechter steeds een officieel 
besluit. De duur van het voorarrest wordt later van de straf afgetrokken.

Afdoening door de officier van justitie
 De officier van justitie kan strafzaken afdoen buiten de rechter om. Hij kan uw kind 
dan bijvoorbeeld een transactie in de vorm van een taakstraf aanbieden. De zaak is 
afgedaan als de taakstraf is voldaan en uw kind zich aan eventuele voorwaarde(n) heeft 
gehouden. Zo niet, dan moet hij alsnog voor de rechter verschijnen.

De officier van justitie bekijkt of uw kind gestraft moet worden. Zijn oordeel 
hangt onder andere af van de ernst van het strafbare feit. De officier van 
justitie kan zelf een straf opleggen, maar hij kan ook besluiten dat uw kind 
voor de rechter moet verschijnen. In dat geval beslist de rechter of uw kind 
een straf krijgt.

Officier	van	justitie	en	rechter	

Wanneer uw kind vanwege een strafbaar feit een proces-verbaal krijgt of in verzekering 
wordt gesteld, dan brengt de politie de Raad voor de Kinderbescherming daarvan 
op de hoogte. De Raad doet onderzoek om de officier van justitie en/of de rechter 
te informeren over uw kind en zijn opvoedingssituatie en adviseert hen over de even-
tuele straf en hulpverlening.

 Hierna staat in grote lijnen beschreven wat er gebeurt als uw kind van een strafbaar 
feit wordt verdacht. Bij enkele stappen van dit straftraject is de Raad betrokken. De rol 
van de Raad wordt op pagina 10 in deze brochure toegelicht.

Politieverhoor  
 Als uw kind verdacht wordt van een strafbaar feit, dan wordt hij verhoord door de 
politie. Die wil dan van uw kind weten wat hij gedaan heeft en waarom. Uw kind heeft 
recht op overleg met een advocaat voorafgaand aan het verhoor. Als uw kind wordt 
verdacht van een zeer ernstig strafbaar feit, dan komt er altijd een advocaat. Als uw kind 
wordt verdacht van een minder ernstig strafbaar feit, dan mag hij kiezen of hij bij het verhoor 
een advocaat wil hebben of een vertrouwenspersoon (een ouder of een ander persoon 
die hij belangrijk vindt). Op het politiebureau ontvangt uw kind een speciale brochure 
over de toewijzing van een advocaat.

Proces-verbaal 
 Meestal maakt de politie een proces-verbaal op. Daarin staat wat uw kind over zijn 
delict aan de politie heeft verteld. Ook de verklaringen van eventuele getuigen of slacht-
offers worden er in opgenomen. De politie stuurt het proces-verbaal naar de officier van 
justitie en de Raad.

De politie, de officier van justitie en de Raad overleggen regelmatig over alle strafzaken 
van kinderen in hun regio. In dit overleg praten zij ook over uw kind; ze spreken dan af 
wie wat doet en op welk moment dat gebeurt.

Inverzekeringstelling
 Het kan zijn dat uw kind na het opstellen van een proces-verbaal naar huis mag. 
Maar als het strafbare feit heel ernstig of ingewikkeld is, wordt uw kind in verzekering 

Het	traject	in	jeugdstrafzaken
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Zitting 
 De officier van justitie kan ook beslissen de zaak niet zelf af te doen, maar deze voor 
te leggen aan de rechter. Als de officier van justitie besluit tot vervolging en het komt 
tot een zitting bij de rechtbank, dan krijgt uw kind altijd een advocaat toegewezen. 
Uw kind wordt via een dagvaarding opgeroepen voor de zitting. Hierbij zijn behalve u, 
uw kind en zijn advocaat ook de rechter en de officier van justitie aanwezig. Soms is er 
ook iemand van de Raad voor de Kinderbescherming aanwezig. De zitting is niet voor 
publiek toegankelijk.

Beslissing
 Uiteindelijk beoordeelt de rechter of bewezen is dat uw kind het strafbare feit heeft 
gepleegd. Is dat niet aangetoond, dan wordt uw kind vrijgesproken. Wordt bewezen 
dat uw kind schuldig is, dan neemt de rechter binnen twee weken een beslissing over 
de eventuele straf en hulpverlening die past bij het strafbare feit. Uw kind krijgt 
dan bijvoorbeeld een geldboete, taakstraf, jeugddetentie of behandeling opgelegd. 
Voorbeelden van een behandeling zijn plaatsing in een inrichting voor jeugdigen of 
een Gedragsbeïnvloedende Maatregel die gericht is op verbetering van het gedrag.

Beide ouders zijn verplicht om aanwezig te zijn bij de zitting. U krijgt hiervoor 
altijd een oproep van de officier van justitie. Door aanwezig te zijn raakt u goed 
geïnformeerd, waardoor u uw kind weer beter kunt helpen. U krijgt de gelegen-
heid vragen van de rechter te beantwoorden, zodat de rechter een beter beeld 
krijgt van de situatie.
Wanneer ouders niet aanwezig zijn, kan de rechter de zitting naar een andere 
datum verplaatsen. De rechter kan dan ook bepalen dat de politie de ouders 
voor de volgende zitting ophaalt. De verschijningsplicht geldt niet voor een 
ouder zonder gezag. Deze ouder is wel welkom op de zitting. De plicht geldt 
ook niet als uw kind inmiddels 1� jaar is geworden of wanneer uw kind voor 
de kantonrechter, rechter-commissaris of tijdens het voorarrest bij de rechter 
moet verschijnen.

Verschijningsplicht	ouders	



In sommige gevallen is meer onderzoek nodig, bijvoorbeeld omdat sprake is van ernstige 
opvoedingsproblemen (op pagina 12 leest u hierover meer). Verder kan de Raad of de 
rechter besluiten om uw kind te laten onderzoeken door een speciale deskundige, zoals 
een pedagoog, psycholoog of psychiater. Dit heet een persoonlijkheidsonderzoek.

Het rapport
Een onderzoek van de Raad wordt afgesloten met een rapport, waarin de raadsonder-
zoeker het verloop van het onderzoek, de conclusies en het (straf)advies over een 
eventuele straf en/of hulpverlening van de Raad vermeldt.

 De raadsonderzoeker sluit zijn onderzoek soms af met een brief, maar meestal stelt 
hij een rapport op. Hij beschrijft daarin het verloop van het onderzoek en neemt er infor-
matie in op die anderen hebben gegeven. Het bevat ook informatie over de persoonlijke 
omstandigheden van uw kind. Daarnaast geeft de raadsonderzoeker de mening van u 
en uw kind weer. Verder vermeldt hij de conclusies die de Raad uit het onderzoek trekt. 
Het rapport besluit met een (straf)advies aan de officier van justitie en eventueel aan de 
rechter. U en uw kind krijgen een exemplaar van het voorlopige rapport thuisgestuurd, 
waarna u beiden een mondelinge of schriftelijke reactie kunt geven. Onjuist weergegeven 
feiten kunnen gewijzigd of verwijderd worden. Andere opmerkingen worden in het 
rapport opgenomen of als bijlage aan het rapport toegevoegd. Hierna wordt het rapport 
definitief en aan de officier en rechter verstuurd. U en uw kind ontvangen een exemplaar 
van het definitieve rapport.

Het (straf)advies
De Raad brengt een (straf)advies uit aan de officier van justitie en aan de rechter. 
De Raad wil met dit (straf)advies bereiken dat uw kind niet opnieuw een strafbaar feit 
pleegt. Als daar aanleiding toe is, worden ook aanbevelingen gedaan om persoonlijke 
of gezinsproblemen op te lossen.

 Het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming is bestemd voor de officier van 
justitie en zo nodig de rechter. Daarin adviseert de Raad hen over een straf die opvoed-
kundig gezien het beste is voor uw kind. Het is namelijk belangrijk dat uw kind iets leert 
van zijn straf, zodat hij zich in de toekomst beter gedraagt. Het rapport kan een advies 
bevatten over verder onderzoek of over noodzakelijke begeleiding van uw kind, zoals 
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De Raad voor de Kinderbescherming brengt de situatie van uw kind en uw gezin in 
kaart. Zijn er moeilijkheden in uw gezin of heeft uw kind persoonlijke problemen, 
dan bespreekt de raadsonderzoeker deze samen met u en uw kind. De raadsonder-
zoeker neemt beslissingen in overleg met andere raadsmedewerkers. 
De werkwijze van de Raad is officieel vastgelegd in het Kwaliteitskader. Informatie 
over het Kwaliteitskader vindt u in de brochure Over de Raad voor de Kinderbescherming - 
Ieder kind heeft recht op bescherming.

Het onderzoek
Vaak is een melding van een proces-verbaal of inverzekeringstelling voor de Raad 
aanleiding om onderzoek te doen naar het kind en zijn omstandigheden.

 Het onderzoek wordt uitgevoerd door een medewerker van de Raad, de raads-
onderzoeker. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is een gesprek met u en uw 
kind of met ieder afzonderlijk. Het doel van het gesprek is om meer te weten te komen 
over de persoonlijke omstandigheden van uw kind. Over het algemeen wordt bij de 
gesprekken een uitgebreide vragenlijst gebruikt. De raadsonderzoeker praat ook met 
andere betrokkenen die hem over uw kind kunnen informeren, zoals een leerkracht. 
Vaak zijn deze gesprekken voor de raadsonderzoeker voldoende om een goed beeld te 
krijgen van uw kind en zijn situatie.

De raadsonderzoeker wordt tijdens zijn onderzoek ondersteund door een gedrags-
deskundige en als dat nodig is door een juridisch deskundige. In een gezamenlijk overleg 
nemen zij de beslissingen in het onderzoek. De leidinggevende van de raadsonderzoeker 
is eindverantwoordelijk voor het onderzoek. De raadsonderzoeker houdt uw gezin op 
de hoogte van het onderzoek.

Soms is strafbaar gedrag een signaal van bepaalde problemen. Een kind heeft bijvoor-
beeld persoonlijke problemen of het gaat niet goed in het gezin of op school. De Raad 
onderzoekt daarom ook of uw kind dergelijke achterliggende problemen heeft. Het doel 
daarvan is om zo nodig de hulpverlening aan uw kind op gang te brengen en daarmee 
herhaling van zijn strafbare gedrag te voorkomen.

De	rol	van	de	Raad
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inschakeling van de jeugdreclassering. De officier van justitie en de rechter gebruiken 
deze adviezen bij hun afwegingen. Zij zijn echter onafhankelijk en bepalen zelf of zij het 
advies van de Raad overnemen. 

Maatregel van kinderbescherming
Uit het onderzoek komt soms naar voren dat sprake is van ernstige opvoedings- of 
gezinsproblemen. In dat geval kan de Raad de rechter verzoeken om een zogenoemde 
maatregel van kinderbescherming op te leggen. In dat geval informeert de raads-
onderzoeker u hier tijdig over.

 De lichtste maatregel van kinderbescherming is de ondertoezichtstelling. Hierbij 
wordt het gezag van de ouders ingeperkt.

Over ondertoezichtstelling en de andere maatregelen van kinderbescherming kunt u 
meer lezen in de brochures Als uw kind onder toezicht gesteld wordt en Als opvoeden een 
probleem is. Op pagina 15 staat waar u de brochures kunt verkrijgen.
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> Jeugdstrafzaken
De Raad voor de Kinderbescherming:
•  onderzoekt de achtergrond van het kind 

en gaat na of er bijvoorbeeld persoon-
lijke of gezinsproblemen zijn;

•  informeert de officier van justitie en  
de rechter, en adviseert hen over een 

  passende straf en geschikte hulp-
verlening;

•  verwijst uw kind of gezin door naar  
de hulpverlening.

De Raad voor de Kinderbescherming: 
•  zorgt tijdens het straftraject van uw kind 

dat alle activiteiten van bijvoorbeeld de 
Raad zelf, de jeugdreclassering en de 
officier van justitie op elkaar afgestemd 
worden;

•  coördineert de uitvoering van een taak-
straf als uw kind die moet verrichten.  
De Raad zorgt voor een passende taak-
straf voor uw kind en informeert de 

  officier van justitie over het verloop 
ervan.

Meer informatie is te vinden in de 
brochure Als je een taakstraf hebt gekregen. 
Op pagina 15 staat waar u de brochure 
kunt verkrijgen.

Wat	doet	de	Raad?	
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Meer	informatie
> Andere brochures
Over jeugdstrafzaken
• Als je in aanraking komt met de politie
• Als je een taakstraf hebt gekregen

Over het werk van de Raad
• Over de Raad voor de Kinderbescherming -
 Ieder kind heeft recht op bescherming
• Als opvoeden een probleem is
• Als uw kind onder toezicht gesteld wordt
• Als ouders gaan scheiden
• Als u een klacht heeft

Deze brochures zijn verkrijgbaar via:
•  www.kinderbescherming.nl
•  alle locaties van de Raad

> Vragen?
Heeft u nog vragen over het werk van de 
Raad voor de Kinderbescherming? Stel deze
aan de medewerker van de Raad met wie 
u contact heeft. Of neem contact op met 
een locatie in uw omgeving: de adressen en 
routebeschrijvingen van de locaties staan 
op www.kinderbescherming.nl. Hier vindt u 
ook informatie over organisaties waarmee 
de Raad samenwerkt.
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