
Toespraak Jeugdrecht, 4 mei 2006  - Bart Laeremans 
 
Collega’s, 
 
Het Vlaams Belang zal de wet-Onkelinx die ons vandaag wordt opgelepeld, die vandaag aan 
de goegemeente wordt voorgesteld als de introductie van een gepast jeugdsanctierecht niet 
goedkeuren. Om de eenvoudige reden dat het hier NIET om een echt jeugdsanctierecht gaat. 
En omdat het hier zeker niet gaat over een gepast, waardig en hoopgevend antwoord op de 
stille mars van vorige week zondag. Deze regering, of liever gezegd de traditionele partijen 
maken misbruik van een wet die afgelopen dinsdag toevallig opnieuw in de Kamer kwam 
nadat ze zeven maanden was blijven hangen in de Senaat, om de bevolking wijs te maken dat 
nu alles zal veranderen en verbeteren, dat we nu een ideaal instrument hebben tegen de 
jeugdcriminaliteit. Maar niets is minder waar.  
 
Deze wet-Onkelinx die hier vandaag besproken wordt, blijft steken in het volslagen 
achterhaalde, in het archaïsche beschermingsmodel van de idyllische jaren ’60 van de vorige 
eeuw, waarbij jongeren beschouwd worden als lammeren, die geen eigen 
verantwoordelijkheid moeten opnemen, die eigenlijk helemaal geen misdrijven kunnen plegen 
en die in principe alleen maar “beschermd” moeten worden. Zo staat het collega’s, in de titel 
van dit wetsontwerp, voor één keer dekt de titel de lading op een haast voortreffelijke wijze: 
het wetsontwerp Onkelinx betreft “de jeugdbescherming en het ten laste nemen van 
minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd”.  
 
Het gaat dus vandaag NIET over minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Want dat 
kan namelijk niet. Dat is niet denkbaar. Minderjarigen, zeker onder de 16 jaar, zijn daartoe 
blijkbaar niet in staat, zij zijn en blijven volgens deze wet onschuldig en onverantwoordelijk. 
Zij kunnen bijgevolg NIET gesanctioneerd worden, zij kunnen NIET gestraft worden, 
hoogstens TEN LASTE GENOMEN. We verzinnen niets. Dat is de titel en dat is nog altijd de 
kern van huidig ontwerp en daarom blijven dit wetsontwerp ook zo stuitend en zo 
wereldvreemd vinden. Daarom ook is het zo vals en zo bedrieglijk – en ik begrijp werkelijk 
niet waarom CD&V daar vorige week aan heeft meegedaan- om deze tekst naar de 
buitenwereld voor te stellen als een jeugdsanctierecht. Onder de 16 jaar blijft de 
straffeloosheid duren, blijft u het de jeugdrechters onmogelijk maken om daadwerkelijke 
strafsancties op te leggen, wat de jongeren in kwestie ook uitspoken. 
 
Maar het is veel erger dan dat. Deze wet is bovendien een stap achteruit. Met deze wet wordt 
het voor de jeugdmagistraten nog veel moeilijker dan ooit tevoren om jongeren te plaatsen. 
Waar de rechters vandaag terecht een ruime appreciatiemarge hebben, worden zij in de 
toekomst volop aan banden gelegd.  
 
Niet alleen moeten zij een plaatsing in een open of gesloten instelling zeer omstandig 
motiveren, bovendien worden de voorwaarden enorm verstrengd. Een jongere kan pas 
geplaatst worden in een open instelling wanneer ze feiten hebben gepleegd die in het 
volwassen strafrecht gestraft worden met minstens drie jaar cel of bij slagen en 
verwondingen. Diefstallen, jonge kleptomanen vallen hier dus niet onder.  
 
In een gesloten instelling van de gemeenschappen kan men pas terecht vanaf 14 jaar en pas 
nadat men feiten heeft gepleegd die strafbaar zijn met minstens vijf jaar celstraf of bij zware 
vormen van slagen en verwondingen. Idem dito voor Everberg: vandaag kan een jonge 
delinquent naar Everberg verzonden worden voor feiten vanaf één jaar cel, in de toekomst 



enkel nadat hij feiten gepleegd heeft waar bij volwassenen vijf jaar celstraf op staat. Het 
wordt dus veel, veel moeilijker dan vandaag om jongeren, jongeren die een gevaar zijn voor 
zichzelf of voor de samenleving, in een gesloten instelling of in Everberg te plaatsen. We 
gaan er hiermee dus een reuzenstap op achteruit in plaats van vooruit en het gezag van de 
jeugdrechter wordt hierdoor nog verder uitgehold. Begrijpe wie kan.  
 
Er is bovendien geen enkele garantie dat de jeugdige criminelen die dan wel worden 
opgesloten voldoende lang kunnen afgezonderd worden uit de samenleving, zodat op een 
ernstige wijze kan gewerkt worden aan de heropvoeding. De beslissingen dienen namelijk 
altijd te gebeuren in functie van de beschikbare capaciteit, en die blijft uitermate beperkt, en 
dus veel minder in functie van de gevaarlijkheid of de recidive. 
 
Het enige wat aan deze wet in de Senaat ten goede is veranderd, is dat de jeugdmagistraten in 
de toekomst zelf de gevallen van uithandengeving zullen kunnen behandelen in plaats van de 
overbelaste correctionele rechters. Maar deze wijziging blijft marginaal, want ze heeft slechts 
betrekking op één à twee percent van het aantal jongeren dat voor de jeugdrechter verschijnt. 
Bovendien, en dat is dan het grote minpunt, heeft men de loodzware procedure tot 
uithandengeving integraal gehandhaafd, sterker nog, ze is nog verder verzwaard. 
Uithandengeving zal in de toekomst nog moeilijker worden, want in de regel zal zij 
voorafgegaan moeten worden door beschermingsmaatregelen van de jeugdrechter. Een 
zoveelste rem die wordt ingebouwd en waar de Sp.a triomfalistisch het vaderschap voor heeft 
opgeëist.  
 
En dan is er nog het verhaal van het gesloten federaal centrum dat er gaat bijkomen. Ook hier 
moeten de valse illusies worden weggewerkt dat dit iets zal veranderen aan het probleem van 
de opvangcapaciteit, want deze instelling is juist niet bestemd voor de 98% van de 
minderjarigen die niet uit handen gegeven worden. Deze instelling zal dienen voor jonge 
primaire delinquenten van boven de 18 jaar en voor de 100 gevallen per jaar van 
uithandengeving, ter vervanging van de huidige gevangeniscellen. Deze maatregel dient dus 
vooral om de overbevolking van de gevangeniscellen tegen te gaan en zal er in ieder geval 
voor zorgen dat deze jonge delinquenten een veel milder en aangenamer regime zullen hebben 
dan hetgeen ze vandaag hebben. Van een verhoogde afschrikking is in de verste verten dus 
geen sprake.  
 
Wij vinden het overigens een absolute schande dat deze minister, die al meer dan een jaar 
weet dat die instelling er gaat komen, nog altijd geen locatie heeft gevonden en zichzelf met 
deze wet opnieuw dik tweeëneenhalf jaar de tijd geeft, tot januari 2009 alstublieft!, om die 
instelling te realiseren. Nochtans staat in uw eigen federaal regeerakkoord van 2003 dat u op 
korte termijn kazernes zou ombouwen tot gevangenissen voor primaire delinquenten. Door 
uw getalm en getreuzel, door uw dwarsliggerij, door uw onverzettelijkheid tegen een ernstige 
uitbreiding van de gevangeniscapaciteit, mevrouw de minister, zijn er opnieuw zes kostbare 
jaren verloren gegaan.  
 
Als er één partij is, die er het afgelopen 20 jaar en zeker de afgelopen zes paarse jaren, 
verantwoordelijk voor is dat we nog altijd nergens staan met de aanpak van de 
jeugdcriminaliteit en de stadsbendes, dan is het wel de Parti Socialiste. Het is uw partij die op 
alle mogelijke manieren het brave jeugdsanctierecht van Verwilghen onderuit gehaald heeft 
en die blijven beweren is dat er eigenlijk niet zoveel aan de hand is, dat we de criminele 
jongeren toch niet te hard mogen aanpakken want we zouden ze wel eens kunnen 
traumatiseren. Het is uw partij die verantwoordelijk is voor het jarenlange immobilisme, die 



ervoor verantwoordelijk is dat we vandaag opnieuw een stap achteruit zetten in plaats van 
vooruit. En het is u, mevrouw de minister, die door uw lichtzinnige lakse aanpak, 
verantwoordelijk bent voor de almaar toenemende driestheid waarmee de jeugdbendes in de 
steden tekeer gaan.  
 
Daarom was het ook zo hemeltergend hypocriet dat het uitgerekend Di Rupo was, de 
voorzitter van de archaïsche Parti Socialiste, die op 1 mei uitriep dat in de toekomst geen 
misdrijven onbestraft mogen blijven. De man hield zowaar een pleidooi voor zerotolerantie, 
terwijl uitgerekend zijn eigen partij er de afgelopen twintig jaar alles voor gedaan heeft om de 
criminelen de hand boven het hoofd te houden. Het is onvoorstelbaar dat geen enkele 
Vlaamse partij, geen enkele Vlaamse journalist zelfs, het nodig vond om dit walgelijke gedoe 
van Di Rupo aan de kaak te stellen.   
 
En dan waren er nog de uitspraken van de first lady van de PS, van de patrones van de 
laksheid zelf. De tekst van deze wet was nog niet goedgekeurd, de trofee was nog niet binnen, 
of daar kwam La Onkelinx al op de proppen met haar echte plannen met het jeugdrecht. En 
dat is allesbehalve een toekomstgericht visie. Integendeel. We keren recht terug naar het 
verleden. Deze minister vindt er niets beters op dan de archaïsche Belgische structuren uit het 
verleden, die hun falen zo duidelijk bewezen hebben, opnieuw tot leven te roepen.  
Wat nog maar eens bewijst hoe reactionair de Parti Socialiste wel is. En het enige argument 
dat de PS daarvoor weet in te roepen, is dat de Franse Gemeenschap geen geld heeft om een 
eigen jeugdbeleid te voeren. De Vlamingen, de Vlaamse belastingbetaler zal dus opnieuw 
moeten opdraaien, zal weer eens moeten dokken ten voordele van Waalse jeugdcriminelen. 
Het gaat dus weer maar eens om de centen, de bedelhand, of moeten we zeggen de bedelvuist, 
wordt weer eens uitgestoken. Het is om de poen te doen.   
 
Mevrouw de minister: als er één gemeenschap is in dit land die wél geld heeft om te 
investeren in de aanpak van de jeugddelinquentie, dan is het de Franse Gemeenschap. In 
plaats van geld te verbrassen, in plaats van geld te verkwisten, in plaats van geld over de balk 
te smijten in het Franstalig onderwijs, dat per leerling stukken duurder kost dan het Vlaamse, 
met een dramatisch slecht resultaat, moet u in de Franse gemeenschap eindelijk eens orde op 
zaken stellen en eindelijk eens zinvolle prioriteiten stellen.  
 
Waarde collega’s, 
 
In het Vlaams regeerakkoord van 2004, dat beklonken werd door VLD, Sp.a-Spirit,  CD&V 
en N-VA stond onder meer het volgende te lezen: “We willen in elk geval een Vlaams 
jeugdsanctierecht uitbouwen om gerichter en met meer rechtszekerheid voor de jongeren te 
kunnen optreden tegen jongeren die een ernstig misdrijf hebben gepleegd.” 
 
Met de goedkeuring van de beschermingswet van Onkelinx wordt de weg naar een eigen 
Vlaams jeugdsanctierecht in heel belangrijke mate geblokkeerd. Het bewijs is vandaag 
overduidelijk. Voor Onkelinx is het de aanzet, is deze wet het begin van een grootschalige 
unitaire recuperatie. Wij betreuren hartsgrondig dat alle Vlaamse traditionele partijen het 
nodig vinden om dit Belgische spel meespelen en zichzelf en de Vlaamse bevolking 
wijsmaken dat er een stap vooruit wordt gezet.  
 
 
 
 


