
De jeugdrechtbank – rechtspraak op jongerenmaat  

Om tijdens de covidcrisis de risico’s op besmetting in de mate van het mogelijke te beperken, werden 

de openbare zittingen gereorganiseerd om zo weinig mogelijk mensen fysiek aanwezig te laten zijn. 

De dagvaardingen van het openbaar ministerie bevatten een formule in die zin. Een zitting van de 

jeugdrechtbank brengt traditioneel meer dan honderd mensen op de been, variërend van 

minderjarigen, ouders, begeleiders, familieleden en raadslieden. Het spreekt voor zich dat het 

onmogelijk is al deze mensen in een beperkte ruime samen te laten wachten. Daarom werd een 

regeling getroffen, in samenspraak met alle betrokken partijen, waarbij de mensen in principe 

ontraden wordt naar de zitting te komen - wie toch wil komen, behoudt deze mogelijkheid - en waarbij 

men wacht in de wandelzaal. Om een en ander in goede banen te leiden werd een tweede bode 

ingeschakeld. 

Ondanks alle beperkingen slagen de jeugdrechters erin hun dossiers grondig op te volgen en 

kabinetsbesprekingen te houden wanneer dit noodzakelijk blijkt. Dit gebeurt steeds met inachtname 

van de nodige veiligheidsmaatregelen. Desnoods worden grotere lokalen of zittingszalen gebruikt. 

De jeugdrechters hebben reeds vaak gebruik gemaakt van de handige tool Webex, waarbij nutteloze 

verplaatsingen en veiligheidsrisico’s vermeden worden, en de rechten van alle betrokkenen toch 

gevrijwaard blijven. 

Bij nazicht blijkt dat de covidcrisis op de jeugdrechtbank niet voor achterstand gezorgd heeft. De 

jeugdrechtbank heeft dus niets aan effectiviteit ingeboet. 

De afgelopen periode hebben de jeugdrechters samen met de griffiers en griffiemedewerkers ook een 

andere nieuwe tool in het leven geroepen, met name het digitaal dossier. Aangezien de jeugdrechters 

vaak in elkaars dossiers moeten werken, is het bijzonder welkom dat dit nu op een eenvoudige manier 

kan, en dit met dank aan de mensen die dit logistiek mogelijk gemaakt hebben. 

De jeugdrechters beseffen dat een verblijf in een politiecel bijzonder onaangenaam is, zeker voor een 

minderjarige. Om deze bittere pil toch enigszins te vergulden werden de cellen waar de minderjarigen 

verblijven opgesmukt door getalenteerde jongeren. 

Verder kan nog worden vermeld dat de samenwerking met het Agentschap Opgroeien de afgelopen 

periode vlot verlopen is. Het Agentschap heeft in 2020 het “kort verblijf” in het leven geroepen, 

waarbij een jongere voor een periode van twee weken kan worden toevertrouwd aan een 

gemeenschapsinstelling, gevolgd door een zeer intensieve “delictgerichte contextbegeleiding”. 

Tot slot stellen de jeugdrechters vast dat het aantal jeugddelicten tijdens de covidperiode niet 

gestegen is; er is zelfs een lichte daling waar te nemen. 

Meer weten? Graag, contacteer mark.jespers@just.fgov.be  
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