
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5753 

 
 

Arrest nr. 21/2014 
van 29 januari 2014 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 19 juli 2013 « tot wijziging van de 

wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen 

die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit 

veroorzaakte schade », ingesteld door de vzw « Kinderrechtencoalitie Vlaanderen ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, 

 

 samengesteld uit emeritus voorzitter M. Bossuyt, overeenkomstig artikel 60bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, en de rechters-verslaggevers 

L. Lavrysen en J.-P. Snappe, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 november 2013 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 november 2013, heeft de 
vzw « Kinderrechtencoalitie Vlaanderen », met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, 
Pacificatielaan 5, beroep tot vernietiging ingesteld van de wet van 19 juli 2013 « tot wijziging 
van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van 
minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door 
dit feit veroorzaakte schade » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 september 
2013, tweede editie). 
 
 
 Op 5 december 2013 hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J.-P. Snappe, met 
toepassing van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 
gebracht aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen 
waarin wordt vastgesteld dat het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk onontvankelijk is. 
 
 De verzoekende partij heeft een memorie met verantwoording ingediend. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  Met toepassing van artikel 71 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 
hebben de rechters-verslaggevers bij de voorzitter verslag uitgebracht over de klaarblijkelijke onontvankelijkheid 
van het beroep tot vernietiging. In dat verslag wordt besloten dat het ingediende verzoekschrift in wezen is 
gericht tegen de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, en niet tegen de wet 
van 19 juli 2013 « tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste 
nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit 
veroorzaakte schade », zodat alle middelen, en dienvolgens het verzoekschrift, als onontvankelijk dienen te 
worden afgewezen. 
 
 A.2.  De verzoekende partij heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een memorie met 
verantwoording in te dienen. Zij merkt op dat de thans aangevochten wet van 19 juli 2013 deel uitmaakte van het 
oorspronkelijke wetsontwerp dat heeft geleid tot de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties. Beide wetten zijn aan elkaar gerelateerd en maakten oorspronkelijk deel uit van 
hetzelfde wetsontwerp. 
 
 In essentie verzet de verzoekende partij zich tegen de leeftijdsverlaging van 16 naar 14 jaar die wordt 
ingevoerd in de Jeugdbeschermingswet, maar door de samenhang tussen beide wetten, neemt zij de argumenten 
over die tegen de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties zijn aangewend. 
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- B - 

 

 B.1.  De verzoekende partij vraagt de vernietiging van de wet van 19 juli 2013 « tot 

wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen 

van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de 

door dit feit veroorzaakte schade », die bepaalt : 

 
 « HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling 
 
 Artikel 1.  Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. 
 
 HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit 
hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade 
 
 Art. 2.  In artikel 36, eerste lid, van de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit 
hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 7 mei 2004, wordt het 5° vervangen door wat volgt : 
 
 ‘ 5°  van het beroep ingediend bij een schriftelijk en kosteloos verzoekschrift tegen de 
beslissing tot opleggen of niet-opleggen van een administratieve geldboete zoals bedoeld in 
de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, ten aanzien 
van minderjarigen die de volle leeftijd van veertien jaar hebben bereikt op het ogenblik van de 
feiten; ’. 
 
 Art. 3.  In artikel 38bis (voorheen 37bis), van dezelfde wet, hersteld bij de wet van 7 mei 
2004 en gewijzigd bij de wetten van 15 mei 2006 en 27 december 2006, wordt het 1° 
vervangen door wat volgt : 
 
 ‘ 1°  artikel 4, § 1, 1°, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties, indien de minderjarige de volle leeftijd van veertien jaar heeft 
bereikt op het ogenblik van de feiten; ’. 
 
 HOOFDSTUK 3. – Inwerkingtreding 
 
 Art. 4.  Deze wet treedt in werking de dag waarop de wet van 24 juni 2013 betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties in werking treedt ». 
 

 B.2.  De verzoekende partij voert zes onderscheiden middelen aan, die alle gericht zijn 

tegen de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 
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 B.3.  Het ingediende verzoekschrift is in wezen gericht tegen de wet van 24 juni 2013 

betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, en niet tegen de daarmee 

samenhangende wet van 19 juli 2013 « tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende 

de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven 

feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade », zodat alle 

middelen, en dienvolgens het verzoekschrift, als klaarblijkelijk onontvankelijk dienen te 

worden afgewezen. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof, beperkte kamer, 

 

 met eenparigheid van stemmen uitspraak doende, 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 29 januari 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 


