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SAMENVATTING  

RICHTLIJN MINDERJARIGEN IN DE POLITIECEL 
 
 
Deze samenvattingskaart is gemaakt voor praktisch dagelijks gebruik. Voor verantwoording, verdieping, 
uitleg en achtergronden raadpleegt u de tekst van de volledige richtlijn “Minderjarigen”. 

Visie op het insluiten van minderjarigen in de politiecel 

 De betrokkene is in eerste plaats kind, daarna pas verdachte 

 Insluiten van een minderjarige is een uiterste maatregel ; alternatieven voor insluiting dienen 

éérst overwogen te worden 

 Detentie-schade weegt vaak niet op tegen het opsporingsbelang ; de arts heeft oog voor de 

mogelijk schadelijke gevolgen het insluiten van de betrokken minderjarige 

Zorg voor een minderjarige in de politiecel 

Samengevat bestaat de verantwoordelijkheid van de arts uit : 

 Kennen van de standpunten van medTzorg t.a.v. insluiten van minderjarigen 

 Kennen van de algemeen geldige schadelijke gevolgen van insluiten van minderjarigen 

 Inschatten van de specifieke kwetsbaarheden en basisbehoeften van de minderjarige die hij 

op dat moment voor zich ziet 

 Geen oordeel te hebben over het delict of de dader, anders dan in het medisch-

psychologische domein 

 Adviseren aan de OvJ ten aanzien van de insluiting : 

o Zijn alternatieven voor insluiting voldoende overwogen ? 

o Onderbouwd advies gebaseerd op kwetsbaarheden en behoeften van deze specifieke 

minderjarige 

o Indien de OvJ besluit tot (nacht)insluiting : Is aan de basisvereisten voldaan ?  

 Geen contact met volwassen gedetineerden 

 Aangepaste cel voor minderjarigen 

 Goed opgeleid personeel 

 Laagdrempelig contact met de ouders mogelijk 
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Verhoor, verzekering, bewaring en gevangenneming 

Wie in Nederland door de politie wordt aangehouden op verdenking van het plegen van een strafbaar 

feit, mag in eerste instantie 6 uur worden vastgehouden voor verhoor. Omdat de nachtelijke uren 

tussen 0.00 en 9.00 niet meetellen, kan de verdachte totaal 15 uur op het politieburo verblijven. Hierna 

gaat betrokkene ofwel in vrijheid, ofwel hij/zij wordt voorgeleid aan de (hulp)officier van Justitie.  De 

(hulp)officier kan  besluiten tot in-verzekeringstelling : verdachte mag dan 3 dagen langer worden 

vastgehouden, met een eventuele verlening van nog eens 3 dagen 9. Voor minderjarigen geldt dat de 

periode van inverzekeringstelling  ook op een andere plaats dan in een politiecel mag worden 

doorgebrachti De hulpofficier van justitie kan beslissen om een in verzekering 

gestelde minderjarige naar huis, familie of naar anderen te laten gaan met bijvoorbeeld huisarrest. 

Nadat de periode van inverzekeringstelling is verstreken, wordt verdachte voorgeleid aan de officier 

van Justitie, die de rechter-commissaris om een in-bewaringstelling kan verzoeken : een periode van 

maximaal 14 dagen die in een Huis van Bewaring, maar ook in de politiecel kan worden doorgebracht. 

Hierna kan de officier bij de raadkamer van de rechtbank om een bevel tot gevangenneming vragen, 

dat elke 90 dagen opnieuw getoetst moet worden. 
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