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Voor kinderen
die meer willen weten
over de rechtbank, wetten 
en de rechter



Voor kinderen die meer willen weten
over de rechtbank, wetten en de rechter

    Hebben kinderen ook rechten? 
Is er een aparte rechter voor kinderen? 
Wat gebeurt er met kinderen die iets 
mispeuterd hebben?

In dit boekje lees je er alles over.

Blijf je toch met vragen zitten? Kijk dan   
eens achteraan hoe je ons kan bellen of  
mailen. Of kom eens langs in tZitemzo.

“ 
”



1 Over	wetten	en	rechten
In de samenleving worden er heel wat afspraken gemaakt. 
Deze afspraken of wetten zeggen wat goed of fout is. 
Iedereen  moet zich daaraan houden en de wetten naleven. 
Ze gaan over orde in de samenleving en over respect. 
Rechten zijn afspraken die noodzakelijk zijn om (gelukkig 
en goed) te kunnen leven. Ze gelden voor iedereen. Iedereen 
heeft recht op een huis, op onderwijs, …

Hebben	kinderen	ook	rechten?
Alle wetten en regels van een land zijn er voor iedereen die in dat 
land woont, ook voor kinderen. Maar kinderen kunnen zich vaak 
minder goed verdedigen als hen iets misdaan wordt. Om hen te 
beschermen zijn er ook speciale rechten voor kinderen. Deze 
kinder rechten zorgen er bijvoorbeeld voor dat je jouw mening 
kan geven. Je vindt deze rechten in het kinderrechtenverdrag. 
Bijna alle landen ter wereld hebben dat verdrag ondertekend.

Hoe	weet	ik	wat	mag	en	wat	niet	mag?
De belangrijkste regels leer je al als kind van je ouders, 
grootouders,… Bijvoorbeeld dat je niet mag stelen, 
niemand pijn mag doen,… Andere regels leer je op 
school, zoals de verkeersregels. Hoe ouder je wordt, 
hoe meer regels en wetten je kent. Alle regels staan 
neergeschreven in grote wetboeken. 
Je kunt regels en wetten opvragen bij  
tZitemzo of bij een advocaat.



2Het	gerecht	en	de	rechtbank
Als je je niet houdt aan de wet, kan je daarvoor gestraft 
worden . De rechter moet dan oordelen of je de wet 
overtreden  hebt, en hoe zwaar de straf moet zijn, bijvoor
beeld bij diefstal  of geweld.
De rechter kan ook tussenkomen wanneer er een ruzie is, en 
mensen hun probleem zelf niet kunnen oplossen. Hij beslist 
dan wat er moet gebeuren, zoals bij een burenruzie of bij een 
echtscheiding. 

Allerlei rechters & rechtbanken
Er komen veel verschillende soorten problemen 
voor de   rechtbank. Daarom zijn er ook  
verschillende rechters en rechtbanken.

Wist	je	dat	er	een	aparte	rechter	is	
voor	jeugdzaken?
De jeugdrechter oordeelt over minderjarigen. Tot je 18 bent, 
kan je bij deze rechter geroepen worden. Bijvoorbeeld omdat 
je iets ernstigs mispeuterd hebt, of als je problemen hebt 
thuis en de rechter een oplossing zoekt voor je gezin.



De hoogste rechtbank in ons land is het Hof van Cassatie. 
Dat oordeelt of de rechters al hun rechtzaken volgens de 
regels hebben aangepakt.

Het Hof van Assisen oordeelt over zware misdaden zoals 
moord. Omdat dat heel uitzonderlijk is, komt zo’ n proces 
meestal uitgebreid in de krant en op televisie.

De andere strafrechtbanken zijn de politierechtbank en de 
correctionele kamer van de rechtbank van eerste aanleg . 
Zij oordelen over misdrijven, zoals verkeersmisdrijven, 
diefstal  of het verkopen van drugs. 

De burgerlijke rechtbanken lossen problemen op tussen 
burgers, zoals echtscheidingen, een burenruzie en andere 
ruzies. De vrederechter staat het dichtst bij de mensen.  
Hij lost kleine problemen tussen burgers op. Een trapje hoger 
staat de burgerlijke kamer van de rechtbank van eerste 
aanleg. Daar komen zaken voor die over een grotere geldsom 
gaan. De jeugdrechtbank hoort ook bij de rechtbank van 
eerste aanleg.

Ruzies tussen bedrijven of kopers en verkopers worden 
meestal  opgelost in de rechtbank van koophandel. 
De arbeidsrechtbank  behandelt ruzies tussen een werknemer 
en zijn baas.

Bij het Hof van Beroep kan je terecht als je niet akkoord gaat 
met de beslissing van de rechter. 



Het proces
Wanneer een misdrijf of een ruzie voor de rechtbank komt, is 
er een proces. Deze personen spelen allemaal een rol bij zo’n 
proces.

De rechter 
De rechter moet bij een misdrijf beslissen of de wet 
overtreden werd en welke straf de dader hiervoor 
moet krijgen. Bij een ruzie beslist de rechter wie 
gelijk heeft.

Het parket
Het parket, of met een moeilijk woord Openbaar Ministerie 
(OM), beslist of iemand die verdacht wordt van het plegen 
van een misdrijf voor de rechtbank moet komen of niet. 
Het parket moet er tijdens een proces ook op letten dat 
niemand  onrecht wordt aangedaan. 

De griffier
De griffier houdt de agenda van de rechter bij en 
schrijft op wat er tijdens het proces gezegd wordt. 
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De partijen
Bij ruzie zijn dat diegenen die het oneens zijn over iets, 
en de rechter om een oplossing vragen. Bij een misdrijf 
zijn dat de beklaagde, het parket en soms ook  
het slachtoffer. 

De beklaagde
Dat is diegene die de wet overtreden heeft. De beklaagde 
pleegde een misdrijf en kan daarvoor gestraft worden.

De advocaat 
De advocaat kent de wet heel goed. Hij helpt één 
van de partijen en verdedigt hen tijdens het proces.

Getuigen
De getuigen vertellen aan de rechter wat ze over  
de ruzie of over het misdrijf en de beklaagde weten. 
Ze zijn bijvoorbeeld betrokken bij de ruzie,  
en hebben het misdrijf misschien gezien,  
of kennen de beklaagde. 
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Duurt	dat	lang	zo’n	proces?	
Er zijn veel processen en soms te weinig rechters om ze allemaal te 
behandelen. Daardoor kan het soms maanden duren vooraleer een ru-
zie of misdrijf uiteindelijk  bij een rechter terechtkomt. Eens een proces 
gestart is, kan het maanden of zelfs jaren duren voor de rechter een 
uitspraak doet over de zaak. Dat hangt bijvoorbeeld af van hoe zwaar 
en ingewikkeld het misdrijf of de ruzie is. 

Voor heel dringende zaken bestaat er een korte, snelle procedure:  
het kortgeding. De rechtzaak moet dan heel snel bij de rech-
ter terechtkomen  en hij moet dan ook snel een beslissing nemen. 
Bijvoorbeeld  wanneer  een nieuw schooljaar start en je ouders blijven 
ruzie maken over naar welke school je moet gaan.



	 	Kinderen	en	de	rechtbank
Volgens de wet ben je minderjarig tot je 18 wordt. Zolang 
je geen 18 bent, mag je niets doen dat ‘rechtsgevolgen’ 
kan hebben . Je mag je bijvoorbeeld niet inschrijven in een 
sportclub , geen ringtones bestellen via internet, je rapport 
niet zelf ondertekenen,… Als minderjarige kan je zelf ook 
geen processen voeren, je bent procesonbekwaam volgens 
de wet.

Als je minderjarig bent, nemen je ouders daarom 
alle belangrijke beslissingen over jou. Ze 
beslissen naar welke school je gaat, wat 
je in je vrije tijd mag doen, met welke 
vrienden je mag omgaan,… Dit heet 
het ouderlijk gezag. Door dit ouderlijk 
gezag kunnen je ouders jouw rechten 
verdedigen voor een rechtbank  of ook 
processen voeren  
in jouw naam.

Heel uitzonderlijk kunnen kinderen  
ook zelf betrokken worden bij een 
proces. Bijvoorbeeld als ze iets mis
peuterd  hebben en hierbij een wet 
overtreden hebben, zoals een grote 
steen op de treinsporen gooien , 
inbreken  op school en de boel 
 over hoop  gooien,…  De jeugdrechter 
oordeelt dan over de zaak.
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Een berisping
De rechter geeft je een opmerking, hij vertelt jou en je ouders 
dat wat je deed fout was en niet opnieuw mag gebeuren.

Onder toezicht
Iemand van de sociale dienst van de jeugdrechtbank zal 
jou een tijdje opvolgen. Zo wil de rechter voorkomen dat je 
opnieuw  in de fout gaat.

Wat	gebeurt	er	met	kinderen	
die	iets	mispeuterd	hebben?
Een kind kan niet dezelfde straffen krijgen van 
de rechter als een volwassene. Kinderen moeten 
bijvoorbeeld  niet naar de gevangenis .  
De jeugdrechter kan wel verschillende 
maatregelen  nemen. Allemaal hebben ze de 
bedoeling om kinderen  weer op het rechte pad  
te brengen. 



Een alternatieve straf
De rechter geeft je een speciale straf zodat je het weer goed 
kan maken, en iets leert uit je fouten. De straf heeft dan vaak 
iets te maken met wat je fout deed. Je moet dan bijvoorbeeld 
graffiti verwijderen van gebouwen. Of je moet een cursus 
volgen, bijvoorbeeld over het verkeer. 

Naar een instelling of pleeggezin
Dit is de zwaarste maatregel. Je wordt dan ‘geplaatst’.  
Dit betekent dat je voor een tijdje naar een instelling voor 
bijzondere jeugdzorg of een gemeenschapsinstelling moet, 
of bij een pleeggezin moet gaan wonen. 

De jeugdrechter beslist zelf wat voor jou het best is. Het is 
dus niet altijd zo dat een kleine fout een lichte straf krijgt, 
of omgekeerd…



Hoorrecht
Jij hebt het recht om je mening te vertellen aan de rechter,  
wanneer hij een belangrijke beslissing over jou moet nemen . 
Dit heet hoorrecht. De rechter moet zoveel mogelijk 
rekening  houden met jouw mening. Jij hebt hoorrecht, geen 
hoorplicht . Je geeft je mening dus enkel als je dat zelf wilt.

Opgepast! Je mening geven betekent niet dat je zelf kan 
beslissen. De rechter zal een zo goed mogelijke beslissing 
nemen, nadat hij de mening van iedereen gehoord heeft. 

Mijn	ouders	zijn	gescheiden	maar	blijven	ruzie	
maken	over	bij	wie	ik	moet	wonen.	Er	loopt	
nu	een	proces	bij	de	familierechter.	Kan	ik	
hem	mijn	mening	hierover	vertellen?	
De familierechter is altijd verplicht om je uit te nodigen om je mening 
te horen, als je 12 jaar of ouder bent. Er moet dan wel al een proces 
bij hem lopen. 

Als je jonger dan 12 bent, is hij niet verplicht om je uit te nodigen. Je 
kunt hem dan wel een brief sturen waarin je zelf vraagt om gehoord te 
worden. De rechter moet je dan zeker uitnodigen om je mening te horen



Hulp	bij	je	rechten

Rechtsbijstand 
Mensen die de wetten en je rechten goed kennen, kunnen je 
helpen. Bijvoorbeeld als je iets mispeuterd hebt, maar ook 
als je met een vraag of probleem zit. Ze leggen je uit wat je 
allemaal kan doen om je probleem op te lossen, helpen je 
bijvoorbeeld om een advocaat te zoeken,…

Wanneer kan ik geholpen worden?
Als je een vraag of probleem hebt en je wil je rechten  •
kennen . Bijvoorbeeld over echtscheiding, adoptie, 
pleeggezin ,…
Als je slachtoffer van een misdrijf bent, om de dader aan•
te klagen.
Als je dader van een misdrijf bent, om je te verdedigen•

Wie kan mij helpen?

tZitemzo
tZitemzo is er speciaal voor kinderen, hun ouders, en 
iedereen die meer wil weten over kinderrechten  en de 
wet. Zoek je raad omdat je zelf met vragen zit over de wet? 
Moet je voor de rechtbank verschijnen? tZitemzo helpt je 
zoeken naar een advocaat. Ook een brief schrijven naar de 
rechter om gehoord te worden, bijvoorbeeld  bij 
echtscheiding, kan bij hen.
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Je vindt het misschien nogal raar om aan vreemde mensen 
een vraag te stellen. Heel veel kinderen vinden dat. Daarom 
hoef je bij tZitemzo je naam niet te zeggen. Je blijft anoniem 
als je dat wil.

Een advocaat
Iedereen heeft recht op een advocaat, ook kinderen! Hij kent 
de wet heel goed, en zal je uitleg geven of je verdedigen, of je 
nu dader of slachtoffer van een misdrijf bent. 

Moet ik daarvoor betalen? 
Iedereen heeft recht op hulp als hij in een rechtszaak betrok
ken raakt. Hulp van tZitemzo is hoe dan ook gratis. Een 
advocaat inhuren kost normaal wel centen. Mensen die heel 
weinig geld verdienen  
hebben ook recht op hulp. Zij krijgen 
dan gratis hulp van een advocaat. Zo’n  
advocaat heet een pro-Deoadvocaat. 
Minderjarigen  hebben altijd recht op 
gratis  bijstand van een advocaat .



Nog	vragen?
Heb je nog vragen over je recht en gerecht? Dan kan  

tZitemzo je helpen. Ook met andere vragen over jouw 
rechten kan je bij ons terecht.

Je kunt ons mailen of bellen, of je kan eens langskomen.  Je 
vindt onze openingsuren via onze website www.tzitemzo.be. 
Wil je liever een andere dag langskomen? Dan maken we 
een afspraak.

Gent
Hoogstraat 81

tZitemzo vind je in:

9000 Gent

1 09 233 65 65
U info@tzitemzo.be

Surf ook eens naar onze website! 
www.tzitemzo.be
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