Wet rechtspositie gesloten jeugdinstellingen
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1.1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
- beroepscommissie: een commissie als bedoeld in artikel 8.8, eerste lid;
- college: college van burgemeester en wethouders;
- directeur: functionaris die verantwoordelijk is voor de algemene gang van zaken ten aanzien van de
jeugdhulp en de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in een gesloten jeugdinstelling of
een functionaris als bedoeld in artikel 3b, derde lid of 3c, tweede lid van de Beginselenwet justitiële
jeugdinrichtingen;
- dossier: geheel van schriftelijk of elektronisch vastgelegde gegevens met betrekking tot de jeugdige
in een gesloten jeugdinstelling;
- gekwalificeerde gedragswetenschapper: gedragswetenschapper behorende tot een bij regeling van
Onze Ministers aangewezen categorie;
- gemeenschappelijke activiteiten: activiteiten binnen of buiten het terrein van een gesloten
jeugdinstelling waaraan met een groep opgenomen jeugdigen wordt deelgenomen daaronder mede
begrepen de deelname aan onderwijs of andere pedagogische vorming;
- gesloten jeugdinstelling: bouwkundige voorziening of deel van een bouwkundige voorziening met het
daarbij behorende terrein, bestemd voor beperkt gesloten, gesloten of hoog beveiligd gesloten verblijf
van jeugdigen;
- jeugdige: jeugdige als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet;
- jeugdhulpaanbieder: jeugdhulpaanbieder als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet;
- jeugdhulpverantwoordelijke: beroepsbeoefenaar die is ingeschreven in het kwaliteitsregister jeugd
dan wel een beroepsbeoefenaar die als arts, verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog,
psychotherapeut of orthopedagoog-generalist is ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3
van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en die verantwoordelijk is voor
verlening van de jeugdhulp en de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in een gesloten
jeugdinstelling;
- klachtencommissie: commissie als bedoeld in artikel 4.2.1, tweede lid, van de Jeugdwet of artikel
67, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen;
- ouder: ouder als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet;
- Onze Ministers: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onze Minister voor
Rechtsbescherming;
- Raad: Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming;
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- vertrouwenspersoon: vertrouwenspersoon als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet of
maandcommissaris als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van de Beginselenwet justitiële
jeugdinrichtingen.
Artikel 1.2
1. Deze wet is van toepassing in gesloten jeugdinstellingen en op de in die instellingen verblijvende
jeugdigen.
2. Als gesloten jeugdinstellingen worden aangemerkt gesloten accommodaties als bedoeld in artikel
1.1 van de Jeugdwet dan wel inrichtingen en kleinschalige voorzieningen als bedoeld in artikel 1 van
de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen.
Artikel 1.3
1. Een jeugdige verblijft uitsluitend in een gesloten jeugdinstelling:
a. om in verband met ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen jeugdhulp te ontvangen op grond
van een machtiging als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Jeugdwet, of
b. ter uitvoering van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel.
2. Onder een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel wordt verstaan:
a. een bevel tot voorlopige hechtenis als bedoeld in artikel 493, eerste lid, van het Wetboek van
Strafvordering;
b. een bijzondere voorwaarde als bedoeld in artikel 493, zesde lid, van het Wetboek van
Strafvordering, voor zover deze voorwaarde een verplichting tot verblijf anders dan in een
inrichting inhoudt;
c. jeugddetentie als bedoeld in artikel 77h, eerste lid, onderdeel a, van het Wetboek van
Strafrecht, vervangende jeugddetentie daaronder begrepen;
d. de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, bedoeld in artikel 77h, vierde lid,
onderdeel a, van het Wetboek van Strafrecht;
e. de maatregel betreffende het gedrag van de jeugdige, bedoeld in artikel 77w, eerste lid, van
het Wetboek van Strafrecht, voor zover het programma van die maatregel een verplichting tot
verblijf anders dan in een inrichting inhoudt;
f. een bijzondere voorwaarde als bedoeld in artikel 77j, vijfde lid, van het Wetboek van
Strafrecht voor zover deze voorwaarde een verplichting tot verblijf anders dan in een
inrichting inhoudt;
g. een bijzondere voorwaarde als bedoeld in artikel 77z, tweede lid, van het Wetboek van
Strafrecht, voor zover deze voorwaarde een verplichting tot verblijf anders dan in een
inrichting inhoudt.
Artikel 1.4
1. De doelstellingen van het verblijf in een gesloten jeugdinstelling zijn:
a. de opvoeding en het gezond en veilig opgroeien van de jeugdige;
b. de verwezenlijking van de doelen neergelegd in het plan, bedoeld in artikel 3.12, en
c. het weer naar vermogen kunnen deelnemen van de jeugdige aan de samenleving.
2. Indien een jeugdige in de gesloten jeugdinstelling verblijft in verband met de tenuitvoerlegging van
een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel staan het verblijf en de behandeling mede ten
dienste aan de voorkoming van nieuwe strafbare feiten door de jeugdige en de bescherming van de
belangen van slachtoffers.
Artikel 1.5
Een jeugdige wordt geen andere beperkingen opgelegd dan die noodzakelijk zijn voor het doel van het
verblijf of voor de veiligheid en orde in de gesloten jeugdinstelling.
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Artikel 1.6
1. In gesloten jeugdinstellingen of afdelingen daarvan is een van de volgende regimes van toepassing:
a. beperkt gesloten regime;
b. gesloten regime, of
c. hoog beveiligd gesloten regime.
2. In het beperkt gesloten regime en gesloten regime kunnen jeugdigen verblijven op grond van een
machtiging als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Jeugdwet dan wel ter uitvoering van een vrijheidsstraf of
vrijheidsbenemende maatregel. In het hoog beveiligd gesloten regime verblijven jeugdigen uitsluitend
ter uitvoering van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel, tenzij een rechter op grond van
artikel 6.2.2, tweede lid, van de Jeugdwet, heeft bepaald dat een machtiging als bedoeld in hoofdstuk
6 van de Jeugdwet ten uitvoer wordt gelegd in een inrichting als bedoeld in artikel 1 van de
Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen.
Hoofdstuk 2 Organisatie in gesloten jeugdinstellingen
Artikel 2.1
1. In de gesloten jeugdinstelling wordt een directeur aangesteld of aangewezen.
2. De directeur wordt in staat gesteld zijn taken op grond van deze wet naar behoren uit te voeren.
3. De directeur kan een jeugdhulpverantwoordelijke aanwijzen.
Artikel 2.2
Uitsluitend de directeur beslist over:
a. het onderbrengen van een kind van een jeugdige in de instelling als bedoeld in artikel 3.5;
b. de tijdelijke overplaatsing van een jeugdige, bedoeld in artikel 4.11, eerste lid, onderdeel a;
c. de verlening en intrekking van het verlof, bedoeld in artikel 6.1, eerste en zesde lid;
d. het onderzoek in het lichaam, bedoeld in artikel 4.16, eerste lid, onderdeel a;
e. het gebruik van mechanische middelen, bedoeld in artikel 4.15, derde lid;
f. het vaststellen van de identiteit van een jeugdige, bedoeld in artikel 4.14, eerste en tweede lid, en
g. de oplegging van een disciplinaire straf als bedoeld in artikel 5.3.
Artikel 2.3
1. Ten behoeve van een gesloten jeugdinstelling zijn in ieder geval beschikbaar:
a. een gekwalificeerde gedragswetenschapper;
b. een arts, en
c. een vertrouwenspersoon.
2. De gesloten jeugdinstelling organiseert het verblijf van de jeugdigen op zodanige wijze, voorziet de
instelling zowel kwalitatief als kwantitatief zodanig van medewerkers en materieel en draagt zorg voor
een zodanige verantwoordelijkheidsverdeling, dat een en ander leidt of redelijkerwijs moet leiden tot
een verantwoord verblijf van de jeugdigen.
Artikel 2.4
De directeur meldt de ongeoorloofde afwezigheid van een jeugdige en andere bijzondere voorvallen
aan de ingevolge deze wet met het toezicht belaste ambtenaren alsmede aan degene die het gezag
uitoefent over die jeugdige en de gecertificeerde instelling indien deze de gezinsvoogdij uitoefent.
Hoofdstuk 3 Het verblijf in de gesloten jeugdinstelling
Artikel 3.1
1. Aan een jeugdige wordt een eigen kamer toegewezen voor de periode van zijn verblijf.
2. Een jeugdige volgt onderwijs of neemt deel aan andere activiteiten in het kader van pedagogische
vorming.
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3. Een jeugdige verblijft in een groep van ten minste twee personen en neemt deel aan
gemeenschappelijke activiteiten gedurende ten minste gemiddeld acht en een half uur per dag door de
week en gedurende ten minste gemiddeld zes uur per dag in het weekeinde.
4. Voor de toepassing van het derde lid wordt onder de deelname aan gemeenschappelijke activiteiten
mede begrepen de deelname aan onderwijs of andere activiteiten in het kader van pedagogische
vorming, verblijf in de buitenlucht en activiteiten ter ontspanning.
5. In afwijking van het derde lid, kan aan een jeugdige een individueel programma worden geboden
gedurende de voorbereiding van het plan, bedoeld in artikel 3.12 ten behoeve van de voorbereiding
op zijn deelname aan gemeenschappelijke activiteiten, op eigen verzoek of in verband met de
gezondheid van een jeugdige.
Artikel 3.2
1. Een jeugdige wordt in de gelegenheid gesteld zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden en
te beleven.
2. In de gesloten jeugdinstelling wordt daartoe geestelijke verzorging beschikbaar gesteld die zoveel
mogelijk aansluit bij de godsdienst of levensovertuiging van de jeugdige.
3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de
beschikbaarheid van geestelijke verzorging. Deze regels kunnen betrekking hebben op de organisatie
en bekostiging van de geestelijke verzorging.
Artikel 3.3
1. De jeugdige wordt in de gelegenheid gesteld een door de directeur beschikbaar gestelde arts te
raadplegen.
2. De jeugdige kan voor eigen rekening een arts van zijn keuze raadplegen. De directeur stelt in
overleg met de gekozen arts de plaats en het tijdstip van de raadpleging vast.
Artikel 3.4
1. De jeugdige wordt in de gelegenheid gesteld eigen kleding en schoeisel te dragen, tenzij die een
gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid in de instelling. Hij kan worden verplicht tijdens het
deelnemen aan activiteiten of sport aangepaste kleding of aangepast schoeisel te dragen.
2. Indien de jeugdige niet de beschikking heeft over kleding en schoeisel, voorziet de directeur daarin.
3. Bij regeling van Onze Ministers kunnen regels worden gesteld over het toekennen van zakgeld.
Artikel 3.5
1. Indien een jeugdige een kind heeft, kan de directeur toestemming geven aan de jeugdige het kind
in de gesloten jeugdinstelling te verzorgen en op te voeden.
2. De directeur geeft de toestemming, bedoeld in het eerste lid, voor zover het verblijf van het kind
zich verdraagt met de opvoeding en het gezond en veilig opgroeien van het kind of de jeugdige.
3. De directeur trekt de toestemming in indien het verblijf van het kind in strijd komt met een op het
gezag over het kind betrekking hebbende beslissing.
4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over het onderbrengen
van kinderen in de instelling.
Artikel 3.6
Een directeur die aan een leerplichtige jeugdige verblijf biedt in een gesloten jeugdinstelling is
gedurende de periode van dat verblijf de persoon die zich met de feitelijke verzorging van de jeugdige
heeft belast als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Leerplichtwet 1969.
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Artikel 3.7
1. In de instelling, waaronder mede begrepen de ruimten die voor gemeenschappelijk gebruik
bestemd zijn, kan toezicht worden uitgeoefend ten behoeve van de ordelijke gang van zaken en de
veiligheid in de instelling.
2. Het toezicht kan bestaan uit voortdurend en persoonlijk toezicht op de jeugdige of de groep waarin
hij verblijft en uit cameratoezicht.
3. De directeur informeert de jeugdige en de bezoekers van de instelling over het toezicht en de wijze
waarop het toezicht wordt uitgeoefend.
4. In afwijking van het eerste lid, is de kamer van de jeugdige van toezicht uitgezonderd behoudens in
geval van cameratoezicht als bedoeld in artikel 4.13.
Artikel 3.8
1. De directeur stelt huisregels op voor de ordelijke gang van zaken en de veiligheid in de gesloten
jeugdinstelling en die een pedagogisch klimaat waarborgen.
2. De huisregels hebben in ieder geval betrekking op:
a. de bezoektijden en
b. voorwerpen en andere zaken die een jeugdige niet in zijn bezit mag hebben;
c. het toezicht, bedoeld in artikel 3.9.
3. Bij regeling van Onze Ministers kan een model voor huisregels worden vastgesteld.
Artikel 3.9
1. Zo spoedig mogelijk na opname informeert de directeur of jeugdhulpverantwoordelijke de jeugdige
schriftelijk over:
a. de in de gesloten jeugdinstelling geldende huisregels;
b. de klachtenregeling;
c. de mogelijkheden een vertrouwenspersoon in te schakelen, en
d. de medezeggenschapsregeling.
2. De directeur zorgt ervoor dat een jeugdige een mondelinge toelichting ontvangt op de huisregels,
klachtenregeling, de mogelijkheden voor het inschakelen van een vertrouwenspersoon en de
medezeggenschapsregeling in voor hem duidelijke en toegankelijke bewoordingen.
Artikel 3.10
1. De directeur of een jeugdhulpverantwoordelijke kunnen een jeugdige aanwijzingen geven voor
zover die noodzakelijk zijn in het belang van de veiligheid en orde in de gesloten jeugdinstelling of de
met de jeugdhulp beoogde doelen.
2. Een jeugdige is verplicht de aanwijzingen op te volgen.
Artikel 3.11
1. Indien het gedrag van een jeugdige verstorend is en een kortdurende uitsluiting van het verblijf in
de groep of van gemeenschappelijke activiteiten het gedrag van de jeugdige naar verwachting gunstig
beïnvloedt, kan de directeur of een jeugdhulpverantwoordelijke de jeugdige uitsluiten van het verblijf
in de groep of van gemeenschappelijke activiteiten.
2. De duur van een uitsluiting als bedoeld in het eerste lid is ten hoogste een uur.
3. Een uitsluiting kan op een dag herhaaldelijk worden toegepast, met dien verstande dat de totale
duur van de uitsluitingen ten hoogste twee uren per etmaal bedraagt.
Artikel 3.12
1. Voor een jeugdige die meer dan drie weken in de gesloten jeugdinstelling zal verblijven, stelt de
directeur een plan vast voor de te verlenen jeugdhulp gedurende het verblijf in de instelling en de
wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de verwezenlijking van de doelen, genoemd in artikel 1.4.
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2. Indien voorafgaand aan de opname in de instelling een familiegroepsplan of hulpverleningsplan als
bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet is vastgesteld, kan het familiegroepsplan of hulpverleningsplan
worden aangevuld met het plan, bedoeld in het eerste lid.
3. De directeur stelt het plan vast binnen drie weken na opname van een jeugdige in de instelling.
Artikel 3.13
1. In het plan, bedoeld in artikel 3.12, eerste lid, wordt in elk geval opgenomen:
a. een omschrijving van de problematiek van de jeugdige en van het gedrag dat daaruit voortvloeit;
b. de doelen voor de ontwikkeling van de jeugdige en een beschrijving van de jeugdhulp, rekening
houdend met de voorkeuren van de jeugdige;
c. een gemotiveerde omschrijving van de toegestane bewegingsvrijheid van de jeugdige indien het
noodzakelijk is de bewegingsvrijheid te beperken;
d. welke vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast kunnen worden, de gevallen waarin en de
termijn dat die maatregelen toegepast kunnen worden, alsmede de motivering waarom die
vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast;
e. een beschrijving van het onderwijsprogramma;
f. een beschrijving van de activiteiten waaraan de jeugdige zal deelnemen; en
g. de frequentie waarmee en de omstandigheden waaronder het plan met de jeugdige wordt
geëvalueerd en het plan wordt geactualiseerd.
2. Voorafgaand aan de vaststelling of wijziging van het plan vindt overleg plaats met:
a. de jeugdige;
b. degene die het gezag heeft over de jeugdige;
c. een gekwalificeerde gedragswetenschapper;
d. de gezinsvoogd in het geval er sprake is van een ondertoezichtstelling; en
e. de jeugdreclassering dan wel de reclassering en de raad voor de kinderbescherming in het geval de
jeugdige op strafrechtelijke titel in de instelling is opgenomen.
3. In een beperkt gesloten of gesloten jeugdinstelling of afdeling vindt de vaststelling of wijziging van
de in het plan opgenomen vrijheidsbeperkende maatregelen niet plaats dan na instemming van een
gekwalificeerde gedragswetenschapper.
4. De jeugdige en de ouders kunnen zich bij het vaststellen, evalueren en actualiseren van het plan
laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.
Artikel 3.14
1. De directeur of jeugdhulpverantwoordelijke overlegt elke twee weken met een jeugdige over de
voortgang van de uitvoering van het plan.
2. Het plan wordt zo vaak geëvalueerd met de jeugdige als in het belang van de jeugdige noodzakelijk
is met dien verstande dat de eerste evaluatie van het plan plaatsvindt binnen vier weken na aanvang
van de uitvoering ervan en vervolgens ten minste elke twee maanden.
3. Onverminderd het tweede lid, vindt in het geval de jeugdige is opgenomen in een hoog beveiligde
gesloten jeugdinstelling evaluatie in ieder geval tijdig plaats voor de opmaking van een advies als
bedoeld in 6:6:31, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering of een verlenging als bedoeld in
artikel 265c, eerste lid, of 305, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.
Hoofdstuk 4

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Paragraaf 4.1 Algemene bepalingen
Artikel 4.1
1. In een gesloten jeugdinstelling kunnen uitsluitend de in dit hoofdstuk opgenomen
vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast.
2. De toepassing van een vrijheidsbeperkende maatregel is erop gericht om:

6

a. de veiligheid van een jeugdige of anderen te waarborgen;
b. de met de jeugdhulp beoogde doelen te bereiken;
c. gevaar voor de gezondheid van een jeugdige of anderen af te wenden;
d. de orde in de instelling te handhaven;
e. strafbare feiten te voorkomen of op te sporen;
f. de vrijheidsbeneming ongestoord ten uitvoer te leggen;
g. een op grond van het Wetboek van Strafvordering of de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden door
de officier van justitie of de rechter-commissaris genomen beslissing uit te voeren.
Artikel 4.2
1. Een vrijheidsbeperkende maatregel kan worden toegepast indien:
a. er voor de jeugdige, gelet op het beoogde doel, geen minder bezwarende alternatieven zijn;
b. de maatregel, gelet op het beoogde doel, evenredig is; en
c. redelijkerwijs te verwachten is dat de maatregel effectief is.
2. In aanvulling op het eerste lid wordt in een beperkt gesloten of gesloten jeugdinstelling een
maatregel slechts toegepast voor zover:
a. de maatregel is opgenomen in het plan, bedoeld in artikel 3.12; of
b. de maatregel tijdelijk noodzakelijk is ter afwending van een noodsituatie, gelet op de veiligheid en
gezondheid van een jeugdige, de veiligheid in de instelling, de bescherming van rechten en vrijheden
van anderen of de voorkoming van strafbare feiten.
3. In geval van een noodsituatie wordt een maatregel ten hoogste gedurende drie opeenvolgende
dagen toegepast.
4. Indien een maatregel ter afwending van een noodsituatie als bedoeld in het tweede lid niet binnen
twaalf uur kan worden beëindigd, vraagt de directeur instemming voor de voortzetting van de
maatregel aan een gekwalificeerde gedragswetenschapper. De gekwalificeerde gedragswetenschapper
beoordeelt of de maatregel noodzakelijk en geschikt is om de noodsituatie af te wenden.
5. Indien de directeur of de jeugdhulpverantwoordelijke van oordeel is dat een maatregel na de in het
derde lid bedoelde periode moet worden voortgezet, wordt de maatregel opgenomen in het plan,
bedoeld in artikel 3.12. Artikel 3.13, tweede tot en met vierde lid zijn van toepassing.
Artikel 4.3
1. De directeur stelt met inachtneming van de artikelen 4.1 en 4.2 een werkwijze op over de
toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen waarin hij in ieder geval vastlegt:
a. door middel van welke alternatieven hij tracht om de toepassing van vrijheidsbeperkende
maatregelen in de gesloten jeugdinstelling zoveel mogelijk te voorkomen;
b. hoe in de instelling wordt omgegaan met het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen en
afbouw van die maatregelen; en
c. de wijze van intern toezicht op de uitvoering van de maatregelen.
2. De directeur draagt er zorg voor dat de werkwijze wordt toegepast bij de voorbereiding, uitvoering,
evaluatie, wijziging en beëindiging van vrijheidsbeperkende maatregelen in de gesloten
jeugdinstelling.
Artikel 4.4
1. De directeur of de jeugdhulpverantwoordelijke neemt een beslissing tot het toepassen van een
maatregel niet dan nadat hij:
a. zich op de hoogte heeft gesteld van de actuele gezondheidstoestand van de betrokken jeugdige;
b. met de betrokken jeugdige over de voorgenomen beslissing overleg heeft gevoerd in een voor die
jeugdige begrijpelijke en toegankelijke taal.
2. De directeur of de jeugdhulpverantwoordelijke stelt een beslissing tot het toepassen van een
maatregel op schrift en voorziet de beslissing van een schriftelijke motivering.
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3. Nadat directeur of de jeugdhulpverantwoordelijke beslist tot het toepassen van een maatregel stelt
hij zo spoedig mogelijk een voorstel tot afbouw van de toepassing van die maatregel op.
Artikel 4.5
1. In gesloten jeugdinstellingen of afdelingen daarvan met een beperkt gesloten regime kunnen
uitsluitend maatregelen als bedoeld in paragraaf 4.2 worden toegepast.
2. In gesloten jeugdinstellingen of afdelingen daarvan met een gesloten regime kunnen uitsluitend
maatregelen als bedoeld in paragrafen 4.2 en 4.3 worden toegepast.
3. In gesloten jeugdinstellingen met een hoog beveiligd gesloten regime kunnen maatregelen als
bedoeld in paragrafen 4.2 tot en met 4.4 worden toegepast.
4. Indien onderwijs of een activiteit in het kader van pedagogische vorming plaatsvindt in of op het
terrein van de gesloten jeugdinstelling, kunnen tijdens dat onderwijs of die activiteit de maatregelen,
bedoeld in de artikelen 4.6 en 4.8, worden toegepast door degene die verantwoordelijk is voor het
onderwijs of de activiteit.
Paragraaf 4.2 Vrijheidsbeperkende maatregelen in alle gesloten jeugdinstellingen
Artikel 4.6
1. De directeur of een jeugdhulpverantwoordelijke kan de bewegingsvrijheid van een jeugdige
gedurende het verblijf in de instelling met de volgende maatregelen beperken:
a. het verbod zich op te houden op bepaalde plaatsen waarbij indien nodig tevens de tijdstippen
waarop dat verbod geldt, kunnen worden vastgesteld;
b. het beperken van deelname aan gemeenschappelijke activiteiten;
c. de verplichting tijdelijk in de eigen kamer te verblijven, zonder afsluiting van de kamerdeur;
d. tijdelijke insluiting in de eigen kamer;
e. het vastpakken en vasthouden.
2. Voorafgaand aan de toepassing van de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en
met d, informeert de directeur of de jeugdhulpverantwoordelijke een jeugdige over de duur ervan.
Artikel 4.7
1. Insluiting in de eigen kamer, bedoeld in artikel 4.6, onderdeel d, duurt ten hoogste één uur voor
jeugdigen tot zestien jaar en ten hoogste twee uur voor jeugdigen van zestien jaar en ouder. Een
insluiting in de eigen kamer kan niet worden verlengd.
2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over insluiting als
bedoeld in het eerste lid.
Artikel 4.8
1. De directeur of een jeugdhulpverantwoordelijke kan een jeugdige verplichten:
a. deel te nemen aan jeugdhulpverleningsprogramma’s; of
b. geneeskundige behandelingen, waaronder het toedienen van medicijnen, te ondergaan. De
behandeling wordt verricht door een arts of, in diens opdracht, door een verpleegkundige.
2. Indien de geneeskundige behandeling wordt verricht ter behandeling van een psychische stoornis,
wordt melding gedaan aan de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.
Artikel 4.9
1. De directeur of een jeugdhulpverantwoordelijke kan het contact van een jeugdige met personen en
organisaties buiten de gesloten jeugdinstelling met de volgende maatregelen beperken:
a. beperking van het brief- en telefoonverkeer of van het gebruik van andere communicatiemiddelen;
b. beperking van bezoek;
c. toezicht op telefoongesprekken, het gebruik van andere communicatiemiddelen en bezoek.
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2. Voorafgaand aan het bezoek informeert de directeur of de jeugdhulpverantwoordelijke een
bezoeker welke toezichthoudende maatregelen worden genomen tijdens het bezoek. De
toezichthoudende maatregelen mogen er niet toe leiden dat vertrouwelijke mededelingen in het
onderhoud tussen de jeugdige en diens rechtsbijstandverlener bij derden bekend kunnen worden.
3. De verzending of uitreiking van brieven kan de jeugdige niet worden geweigerd in geval van
brieven gericht of afkomstig van:
a. leden van het Koninklijk Huis;
b. de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal, leden daarvan, de Nederlandse leden van het
Europese Parlement of een commissie uit een van beide parlementen;
c. Onze Ministers;
d. justitiële autoriteiten;
e. de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman;
f. de inspecties;
g. de Raad, een commissie daaruit of leden of buitengewone leden daarvan;
h. de commissie van toezicht, een beklagcommissie, of leden daarvan;
i. organen, of leden daarvan, die krachtens een wettelijk voorschrift of een in Nederland geldend
verdrag:
1°. bevoegd zijn tot kennisneming van klachten of behandeling van met een klacht aangevangen
zaken; dan wel
2°. zijn belast met het houden van toezicht;
j. diens rechtsbijstandverlener;
k. diens reclasseringsmedewerker of medewerkers van de gecertificeerde instelling;
l. diens ouders of voogd, stiefouders of pleegouders, behoudens ingeval de directeur of
jeugdhulpverantwoordelijke heeft vastgesteld dat zwaarwegende belangen van de jeugdige zich
daartegen verzetten;
m. diens vertrouwenspersoon.
4. De jeugdige wordt in staat gesteld met de in het derde lid genoemde personen en instanties
telefonisch contact te hebben indien daarvoor de noodzaak en gelegenheid bestaan. Op deze
gesprekken wordt geen ander toezicht uitgeoefend dan voor zover noodzakelijk is om de identiteit van
de persoon of instantie met wie de jeugdige een telefoongesprek voert of wenst te voeren vast te
stellen.
5. De in het tweede lid, onderdelen f, g, h en m, genoemde personen en instanties hebben te allen
tijde toegang tot de jeugdige. De overige in dat lid genoemde personen en instanties hebben toegang
tot de jeugdige op in de huisregels vastgestelde tijden en plaatsen.
6. Indien de in onderdeel l genoemde personen vanwege dringende verplichtingen of belemmeringen
niet in staat zijn de jeugdige op de in de huisregels vastgestelde tijden en plaatsen te bezoeken,
worden zij buiten deze tijden daartoe in de gelegenheid gesteld.
Artikel 4.10
1. De directeur of een jeugdhulpverantwoordelijke kunnen de volgende onderzoeken toepassen ten
aanzien van een jeugdige:
a. onderzoek aan lichaam en kleding;
b. onderzoek van urine op aanwezigheid van gedragsbeïnvloedende middelen;
c. onderzoek van de kamer van de jeugdige op de aanwezigheid van voorwerpen die hij niet in zijn
bezit mag hebben;
d. onderzoek van enveloppen of andere poststukken afkomstig van of bestemd voor de jeugdige op de
aanwezigheid van voorwerpen, uitsluitend in aanwezigheid van de jeugdige.
2. Het onderzoek aan de kleding van de jeugdige omvat mede het onderzoek van de voorwerpen die
de jeugdige bij zich heeft.
3. Het onderzoek aan het lichaam van de jeugdige wordt verricht op besloten plaatsen en, voor zover
mogelijk, door personen van hetzelfde geslacht als de jeugdige.
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4. Indien bij een onderzoek voorwerpen worden aangetroffen die niet in het bezit van de jeugdige
mogen zijn, worden deze in beslag genomen en voor de jeugdige bewaard of met zijn toestemming
vernietigd, dan wel aan een opsporingsambtenaar ter hand gesteld.
Paragraaf 4.3 Maatregelen in instellingen met een gesloten en hoog beveiligd gesloten
regime
Artikel 4.11
In aanvulling op de maatregelen, bedoeld in paragraaf 4.2, kan de directeur of een
jeugdhulpverantwoordelijke de bewegingsvrijheid van een jeugdige gedurende het verblijf in de
gesloten jeugdinstelling met een gesloten of hoog beveiligd gesloten regime met de volgende
maatregelen beperken:
a. tijdelijke overplaatsing binnen de instelling of naar een andere instelling;
b. fysiek ingrijpen.
Artikel 4.12
1. In een instelling met een gesloten of een hoog beveiligd gesloten regime duurt een insluiting in de
eigen kamer, bedoeld in artikel 4.6, onderdeel d, ten hoogste één dag voor jeugdigen tot zestien jaar
en ten hoogste twee dagen voor jeugdigen van zestien jaar en ouder. Een insluiting in de eigen kamer
kan niet worden verlengd worden.
2. In een hoog beveiligde jeugdinstelling kunnen tijdens de insluiting in de eigen kamer mechanische
middelen aan het lichaam van een jeugdige worden bevestigd voor een periode van ten hoogste twaalf
uren voor jeugdigen tot zestien jaar en ten hoogste vierentwintig uren voor jeugdigen van zestien jaar
en ouder.
3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over insluiting als
bedoeld in het eerste en tweede lid.
Artikel 4.13
Ter bescherming van de geestelijke of lichamelijke toestand van de jeugdige kan de directeur of de
jeugdhulpverantwoordelijke bepalen dat bij de insluiting in de eigen kamer cameratoezicht plaatsvindt.
Paragraaf 4.4 Maatregelen in instellingen met een hoog beveiligd gesloten regime
Artikel 4.14
1. De directeur laat bij opname in en bij het verlaten van een gesloten jeugdinstelling met een hoog
beveiligd gesloten regime, bij de tenuitvoerlegging van een bevel als bedoeld in artikel 2, eerste lid,
aanhef, van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden en voor zover dit anderszins noodzakelijk is, de
identiteit van een jeugdige vaststellen.
2. De directeur laat tevens voorafgaand aan en na afloop van bezoek de identiteit van de jeugdige
vaststellen, tenzij een medewerker van de jeugdinstelling voortdurend en persoonlijk toezicht houdt
op de jeugdige.
3. Het vaststellen van de identiteit van een jeugdige omvat bij de eerste opname het vragen naar zijn
naam, voornamen, geboorteplaats en geboortedatum, het adres waarop hij in de basisregistratie
personen is ingeschreven en het adres van zijn feitelijke verblijfplaats buiten de instelling. Het omvat
tevens het nemen van een of meer van zijn vingerafdrukken. In de gevallen waarin van de jeugdige
eerder overeenkomstig het Wetboek van Strafvordering of de Vreemdelingenwet 2000
vingerafdrukken zijn genomen en verwerkt, omvat het vaststellen van zijn identiteit bij de opname
tevens een vergelijking van zijn vingerafdrukken met de van hem verwerkte vingerafdrukken. In de
andere gevallen omvat het vaststellen van zijn identiteit tevens een onderzoek van zijn
identiteitsbewijs, bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. Artikel 29c, tweede lid, van
het Wetboek van Strafvordering is van overeenkomstige toepassing.
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4. Het vaststellen van de identiteit van een jeugdige omvat in de andere gevallen dan de eerste
opname in de instelling het nemen van een of meer vingerafdrukken en het vergelijken van die
vingerafdrukken met de van hem bij binnenkomst genomen vingerafdrukken. Bij de tenuitvoerlegging
van een bevel als bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef, van de Wet DNA-onderzoek bij
veroordeelden worden van een jeugdige tevens een of meer vingerafdrukken overeenkomstig het
Wetboek van Strafvordering genomen en verwerkt.
5. De directeur kan foto’s laten maken van een jeugdige. De foto’s kunnen worden gebruikt voor het
vervaardigen van een legitimatiebewijs en voor het voorkomen, opsporen, vervolgen en berechten van
strafbare feiten. De jeugdige is verplicht het legitimatiebewijs bij zich te dragen en op verzoek van een
medewerker van de jeugdinstelling te tonen.
Artikel 4.15
1. In aanvulling op de maatregelen, bedoeld in de paragrafen 4.2 en 4.3, kan de directeur of een
jeugdhulpverantwoordelijke de bewegingsvrijheid van een jeugdige gedurende het verblijf in een
gesloten jeugdinstelling met een hoog beveiligd gesloten regime met de volgende maatregelen
beperken:
a. tijdelijke insluiting in een daarvoor bestemde afzonderlijke ruimte;
b. fysiek ingrijpen met toepassing van geweldsmiddelen;
c. gebruik van vrijheidsbeperkende middelen.
2. Een insluiting in een daarvoor bestemde afzonderlijke ruimte als bedoeld in het eerste lid,
onderdeel a, duurt ten hoogste één dag voor jeugdigen tot zestien jaar en ten hoogste twee dagen
voor jeugdigen van zestien jaar en ouder. Een insluiting kan eenmaal voor ten hoogste één dag voor
jeugdigen tot zestien jaar en ten hoogste twee dagen voor jeugdigen van zestien jaar en ouder
worden verlengd.
3. Tijdens de insluiting in een daarvoor bestemde afzonderlijke ruimte kunnen mechanische middelen
aan het lichaam van een jeugdige worden bevestigd voor een periode van ten hoogste twaalf uren
voor jeugdigen tot zestien jaar en ten hoogste vierentwintig uren voor jeugdigen van zestien jaar en
ouder.
4. Van het fysiek ingrijpen met toepassing van geweldsmiddelen en het gebruik van
vrijheidsbeperkende middelen wordt onverwijld schriftelijk verslag uitgebracht aan de directeur.
5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de toepassing
van fysiek ingrijpen met toepassing van geweldsmiddelen.
Artikel 4.16
1. In aanvulling op de maatregelen, bedoeld in de paragrafen 4.2 en 4.3, kan in een gesloten
jeugdinstelling met een hoog beveiligd regime de directeur of een jeugdhulpverantwoordelijke de
volgende onderzoeken laten toepassen:
a. onderzoek in het lichaam van een jeugdige;
b. onderzoek van de inhoud van brieven of andere poststukken, afkomstig van of bestemd voor de
jeugdige.
2. Onderzoek in het lichaam wordt verricht op besloten plaatsen en door een arts of, in diens
opdracht, door een verpleegkundige.
3. Indien bij het onderzoek in het lichaam voorwerpen worden aangetroffen die niet in het bezit van
de jeugdige mogen zijn, en deze voorwerpen door de arts of verpleegkundige uit het lichaam kunnen
worden verwijderd, kan de directeur deze in beslag nemen. Deze voorwerpen worden voor de
jeugdige bewaard of met zijn toestemming vernietigd, dan wel aan een opsporingsambtenaar ter hand
gesteld.
4. Het onderzoek op de inhoud van de poststukken, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, is niet van
toepassing indien het poststukken betreft afkomstig van of bestemd voor de personen of instanties,
genoemd in artikel 4.9, derde lid.
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Hoofdstuk 5

Disciplinaire straffen in instellingen met een hoog beveiligd gesloten regime

Artikel 5.1
In een gesloten jeugdinstelling met een hoog beveiligd gesloten regime kan de directeur een
disciplinaire straf opleggen aan een jeugdige indien een jeugdige betrokken is bij een feit dat
onverenigbaar is met de orde of de veiligheid in die insteling.
Artikel 5.2
1. Een disciplinaire straf kan uitsluitend worden opgelegd indien de jeugdige verantwoordelijk kan
worden gesteld voor het begaan van het feit.
2. De straf kan worden opgelegd indien de straf, gelet op de ernst van het feit, evenredig is.
Artikel 5.3
1. De directeur kan de volgende disciplinaire straffen opleggen:
a. insluiting in een strafcel of een andere verblijfsruimte voor ten hoogste vier dagen voor jeugdigen
tot zestien jaar en ten hoogste zeven dagen voor jeugdigen van zestien jaar en ouder;
b. ontzegging van bezoek van een bepaald persoon voor ten hoogste vier weken, indien het feit
plaatsvond in verband met bezoek van die persoon;
c. uitsluiting van deelname aan een of meer activiteiten voor ten hoogste vier dagen voor jeugdigen
tot zestien jaar en ten hoogste zeven dagen voor jeugdigen van zestien jaar en ouder;
d. weigering, intrekking of beperking van het eerstvolgende verlof;
e. geldboete tot een bedrag van ten hoogste het zakgeld over één week.
2. De directeur kan meer dan één straf opleggen, met dien verstande dat de in het eerste lid onder a
en c genoemde straffen slechts kunnen worden opgelegd voor zover zij samen niet langer duren dan
vier dagen voor jeugdigen tot zestien jaar en zeven dagen voor jeugdigen van zestien jaar en ouder.
3. De directeur kan een straf geheel of ten dele voorwaardelijk opleggen. Een proeftijd bedraagt ten
hoogste twee maanden.
4. De directeur kan een onvoorwaardelijke straf geheel of ten dele omzetten in een voorwaardelijke
straf.
Hoofdstuk 6 Verlaten van de gesloten jeugdinstelling en bijwonen gerechtelijke procedure
Artikel 6.1
1. Naast de mogelijkheden die het plan, bedoeld in artikel 3.12, biedt om de gesloten jeugdinstelling
te verlaten, kan de directeur een jeugdige verlof verlenen om de instelling tijdelijk te verlaten.
2. Aan het verlof kan de directeur voorwaarden verbinden.
3. Indien een jeugdige in een gesloten jeugdinstelling met een hoog beveiligd gesloten regime
verblijft, wordt het verlof onderworpen aan door Onze Minister voor Rechtsbescherming gestelde
voorwaarden.
4. Verlof wordt uitsluitend verleend indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de jeugdige de
voorwaarden zal naleven.
5. Indien een jeugdige in een gesloten jeugdinstelling met een beperkt gesloten of een gesloten
regime verblijft, wordt verlof uitsluitend verleend indien een gekwalificeerde gedragswetenschapper
daarmee heeft ingestemd.
6. Indien de jeugdige zich niet aan de gestelde voorwaarden houdt of de directeur voortzetting van
het verlof niet verantwoord acht, kan de directeur het verlof intrekken.
7. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met
betrekking tot het verlenen van verlof om de instelling tijdelijk te verlaten. Deze kunnen in elk geval
betrekking hebben op de criteria waaraan een jeugdige moet voldoen om voor het verlof in
aanmerking te komen, de bevoegdheid tot en de wijze van verlening, weigering, beperking en
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intrekking alsmede de duur en frequentie van het verlof en de voorwaarden die aan het verlof kunnen
worden verbonden.
Artikel 6.2
1. Met het oog op de veiligheid van een jeugdige of anderen dan wel om te voorkomen dat een
jeugdige zich onttrekt aan de tenuitvoerlegging van de machtiging, bedoeld in hoofdstuk 6 van de
Jeugdwet, of van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel, kan de directeur bepalen dat
het vervoer van en naar een gesloten jeugdinstelling met een gesloten of hoog beveiligd gesloten
regime plaatsvindt door een door Onze Ministers aangewezen vervoerder.
2. Bij regeling van Onze Ministers worden regels gesteld over het vervoer van en naar gesloten
jeugdinstellingen met een gesloten of hoog beveiligd gesloten regime, waaronder regels over de
vervoerder en het door de vervoerder te gebruiken vervoermiddel.
3. De vervoerder, bedoeld in het eerste lid, kan, voor zover noodzakelijk met het oog op de in het
eerste lid omschreven doeleinden, ten aanzien van een jeugdige tijdens dat vervoer de volgende
vrijheidsbeperkende maatregelen toepassen:
a. vastpakken en vasthouden;
b. onderzoek aan lichaam en kleding; of
c. tijdelijke plaatsing in een afzonderlijke en af te sluiten ruimte in het vervoermiddel.
4. Wapens, voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden of andere voorwerpen die een risico
vormen voor de veiligheid van de jeugdige of anderen, worden in beslag genomen door de vervoerder
en voor de jeugdige ter bewaring aan de directeur overhandigd of met zijn toestemming vernietigd,
dan wel aan een opsporingsambtenaar ter hand gesteld.
5. De vervoerder meldt de toepassing van een of meer van de in het derde lid genoemde maatregelen
aan de directeur, degene die het gezag uitoefent over de jeugdige en de gecertificeerde instelling
indien deze de gezinsvoogdij uitoefent.
Artikel 6.3
1. Ten aanzien van een jeugdige die is opgenomen in een gesloten jeugdinstelling en die in verband
met een gerechtelijke procedure aanwezig is in een gerechtsgebouw, kunnen, met het oog op de
veiligheid van de jeugdige of anderen dan wel om te voorkomen dat de jeugdige zich onttrekt aan de
tenuitvoerlegging van de machtiging of van de vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel, voor
de duur van zijn aanwezigheid aldaar de volgende vrijheidsbeperkende maatregelen worden
genomen:
a. vastpakken en vasthouden;
b. onderzoek aan kleding;
c. tijdelijke plaatsing in een geschikte, afzonderlijke en af te sluiten ruimte, met begeleiding van een
jeugdhulpverantwoordelijke.
2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, worden uitsluitend ten uitvoer gelegd door ambtenaren
aangewezen voor de uitvoering van de politietaak, bedoeld in artikel 3 van de Politiewet 2012.
Hoofdstuk 7 De vertrouwenspersoon en de medezeggenschap
Artikel 7.1
1. Een jeugdige, diens ouders of pleegouders kunnen in de gesloten jeugdinstelling een beroep doen
op een vertrouwenspersoon.
2. De directeur stelt de vertrouwenspersoon in de gelegenheid met de jeugdigen te spreken.
3. De vertrouwenspersoon krijgt van de directeur en alle anderen die bij de uitvoering van deze wet
betrokken zijn, binnen de door hem gestelde termijn alle medewerking die hij redelijkerwijs kan
vorderen bij de uitoefening van zijn taak.
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Artikel 7.2
1. De vertrouwenspersoon is tot geheimhouding verplicht van hetgeen in de uitvoering van zijn taak
aan hem is toevertrouwd, tenzij enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht, uit zijn taak
de noodzaak tot mededeling voortvloeit of de betrokken jeugdige, ouder of pleegouder toestemming
geeft om vertrouwelijke informatie te delen.
2. De vertrouwenspersoon kan zich op grond van zijn geheimhoudingsplicht verschonen van het geven
van getuigenis of het beantwoorden van vragen in een klachtprocedure of een rechterlijke procedure.
Artikel 7.3
De directeur overlegt regelmatig met de jeugdigen over zaken die rechtstreeks hun verblijf raken.
Zowel de jeugdigen als de directeur kunnen daarop betrekking hebbende onderwerpen in het overleg
aan de orde stellen.
Hoofdstuk 8 Bemiddeling, klachtrecht en beroep
Artikel 8.1
1. Een jeugdige, diens ouders of pleegouders kunnen zich mondeling of schriftelijk wenden tot de
vertrouwenspersoon met het verzoek te bemiddelen ter zake van een klacht over de wijze waarop de
directeur, een jeugdhulpverantwoordelijke of andere medewerker van de gesloten jeugdinstelling zich
jegens hen heeft gedragen.
2. De vertrouwenspersoon streeft ernaar binnen zes weken de bemiddeling af te ronden.
3. De vertrouwenspersoon stelt de bij de klacht betrokken personen in de gelegenheid hun standpunt
mondeling toe te lichten.
4. De vertrouwenspersoon legt de resultaten van de bemiddeling en zijn oordeel over de klacht vast in
een schriftelijk verslag en zendt een gedateerd afschrift daarvan naar degene die zich had gewend tot
de vertrouwenspersoon en de directeur.
5. De directeur beslist binnen vier weken na ontvangst van het verslag, bedoeld in het vierde lid, of hij
naar aanleiding van de klacht en de bemiddeling maatregelen zal nemen en welke maatregelen dat
zijn. Deze beslissing deelt hij mede aan degene die zich had gewend tot de vertrouwenspersoon en de
vertrouwenspersoon.
Artikel 8.2
1. Een jeugdige, degene die het gezag over hem heeft of de pleegouders van de jeugdige kunnen
uiterlijk op de zevende dag nadat zij kennis hebben gekregen van de beslissing waarover zij willen
klagen een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie tegen:
a. een beslissing tot toepassing van een maatregel als bedoeld in de artikelen 4.6, eerste lid, 4.7,
eerste lid, 4.8, eerste lid, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, eerste en tweede lid, 4.13, 4.14, eerste, tweede en
vijfde lid, 4.15, eerste tot en met derde lid, 4.16, eerste tot en met derde lid, 5.3, eerste lid, 6.2,
derde en vierde lid en 6.3, eerste lid;
b. de weigering of de intrekking van de toestemming om zijn of haar kind in de gesloten
jeugdinstelling onder te brengen, bedoeld in artikel 3.6;
c. een beslissing naar aanleiding van een bemiddeling als bedoeld in artikel 8.1, vijfde lid;
d. een beslissing aangaande verlof als bedoeld in artikel 6.1.
2. Met een beslissing als bedoeld in het eerste lid, onderdelen c en d, wordt gelijkgesteld een
weigering om te beslissen of het niet tijdig beslissen. Er is sprake van weigering of niet tijdig beslissen
indien niet binnen een redelijke termijn een beslissing is genomen.
3. Een na afloop van de termijn van zeven dagen ingediend klaagschrift is ontvankelijk indien
redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de klager in verzuim is geweest.
4. De vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van de klachtencommissie.
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5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de samenstelling
van de klachtencommissie bij de behandeling van klachten als bedoeld in het eerste lid en over de
wijze waarop deze klachten worden behandeld.
6. Titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op klachten als bedoeld in dit
artikel.
Artikel 8.3
1. De voorzitter van de beroepscommissie kan op verzoek van de klager, gehoord de directeur, de
beslissing waartegen de klacht is gericht schorsen.
2. De voorzitter van de beroepscommissie informeert onmiddellijk de klager en de directeur over de
schorsing.
Artikel 8.4
1. De klager kan zich tijdens de behandeling van de klacht doen bijstaan door een
vertrouwenspersoon of andere persoon.
2. Indien de klager de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, draagt de voorzitter van de
klachtencommissie zorg voor de bijstand van een tolk.
3. De klachtencommissie draagt ervoor zorg dat de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen zoveel
mogelijk wordt beschermd.
Artikel 8.5
1. De klachtencommissie stelt de klager en de directeur in de gelegenheid te worden gehoord of
inlichtingen te geven, tenzij zij de klacht kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of kennelijk
gegrond acht.
2. De klachtencommissie kan bij andere bij de klacht betrokkenen dan de directeur en de klager
inlichtingen inwinnen over de klacht.
3. De klachtencommissie stelt de klager en de directeur in de gelegenheid kennis te nemen van de
stukken die betrekking hebben op de klacht en de daarover ontvangen opmerkingen en inlichtingen.
Artikel 8.6
1. De klachtencommissie neemt zo spoedig mogelijk nadat de klacht is ontvangen, een schriftelijke en
gemotiveerde beslissing. De voorzitter van de klachtencommissie deelt de beslissing mee aan de
directeur en de klager.
2. In bijzondere omstandigheden kan de klachtencommissie de beslissing verdagen. Van de verdaging
wordt aan de directeur en de klager mededeling gedaan.
3. De beslissing vermeldt de mogelijkheid van het instellen van beroep, de wijze waarop en de termijn
waarbinnen dit moet worden gedaan alsmede de mogelijkheid tot schorsing van de tenuitvoerlegging
van de beslissing, bedoeld in artikel 8.9, tweede lid.
Artikel 8.7
1. De beslissing van de klachtencommissie strekt tot gehele of gedeeltelijke:
a. onbevoegdverklaring van de klachtencommissie;
b. niet-ontvankelijkverklaring van de klacht;
c. ongegrondverklaring van de klacht; of
d. gegrondverklaring van de klacht.
2. Indien de commissie de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond verklaart:
a. vernietigt zij de bestreden beslissing geheel of gedeeltelijk;
b. kan zij degene die de beslissing heeft genomen opdragen een nieuwe beslissing te nemen en voor
het nemen daarvan een termijn stellen; en
c. kan zij bepalen dat enige tegemoetkoming, die geldelijk van aard kan zijn, aan de klager geboden is
en stelt zij deze tegemoetkoming naar billijkheid vast.
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3. Gehele of gedeeltelijke vernietiging brengt voor zover mogelijk de vernietiging van de
rechtsgevolgen van de beslissing of het vernietigde gedeelte van de beslissing mee.
Artikel 8.8
1. Er is een door de Raad benoemde beroepscommissie van drie leden of buitengewone leden, die
wordt bijgestaan door een secretaris.
2. Na de uitspraak van de klachtencommissie of indien de klachtencommissie niet tijdig heeft beslist,
kunnen de directeur of de klager beroep instellen door het indienen van een beroepschrift.
3. Het beroepschrift bevat ten minste:
a. de naam van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de beslissing waartegen het beroep is gericht;
d. de gronden van het beroep.
4. Het beroepschrift wordt uiterlijk op de zevende dag na de ontvangst van het afschrift van de
beslissing van de klachtencommissie ingediend bij de beroepscommissie dan wel zeven dagen na de
dag waarop de klachtencommissie uiterlijk een beslissing had moeten nemen.
5. Bij de behandeling van het beroep zijn de artikelen 8.4 en 8.5 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 8.9
1. Het indienen van een beroepschrift schorst de tenuitvoerlegging van de beslissing van de
klachtencommissie niet, behalve voor zover deze de toekenning van een tegemoetkoming als bedoeld
in artikel 8.7, derde lid, onderdeel c, inhoudt.
2. Hangende de uitspraak op het beroepschrift kan de voorzitter van de beroepscommissie op verzoek
van degene die het beroep heeft ingesteld en gehoord de andere betrokkene in de procedure de
tenuitvoerlegging van de beslissing van de klachtencommissie geheel of gedeeltelijk schorsen.
3. De voorzitter informeert onmiddellijk de directeur en de klager over de schorsing.
Artikel 8.10
1. De beroepscommissie doet zo spoedig mogelijk nadat het beroepschrift is ontvangen, schriftelijk
uitspraak.
2. De uitspraak van de beroepscommissie strekt tot gehele of gedeeltelijke:
a. onbevoegdverklaring van de beroepscommissie;
b. niet-ontvankelijkverklaring van het beroep;
c. bevestiging van de uitspraak van de klachtencommissie met overneming of verbetering van de
gronden;
d. vernietiging van de uitspraak van de klachtencommissie.
3. Indien de beroepscommissie de uitspraak van de klachtencommissie vernietigt, doet de
beroepscommissie tevens uitspraak over de klacht waarop het beroep betrekking heeft. Artikel 8.7,
tweede en derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.
4. De uitspraak bevat de beslissing en de gronden van de beslissing.
5. De voorzitter van de beroepscommissie stuurt een afschrift van de door de voorzitter ondertekende
uitspraak aan degene die het beroep heeft ingesteld en de andere betrokkenen in de procedure.
Artikel 8.11
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit hoofdstuk en daarbij de beschikking krijgt over
gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie
niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een
geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig
wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit
hoofdstuk de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.
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Hoofdstuk 9 Gegevensverwerking
Artikel 9.1
1. Onder de gegevens die op grond van deze wet worden verwerkt, dan wel kunnen worden verwerkt,
worden persoonsgegevens begrepen, waaronder bijzondere categorieën van persoonsgegevens als
bedoeld in paragraaf 3.1 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en
persoonsgegevens van strafrechtelijke aard in de zin van paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet
verordening gegevensbescherming.
2. Onze Ministers, de jeugdhulpaanbieders, het college, de gecertificeerde instellingen en de
reclassering, zijn in relatie tot ieders taken verantwoordelijke voor de verwerking, bedoeld in het
eerste lid.
3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de wijze
waarop de gegevensverwerkingen die voortvloeien uit deze wet worden ingericht en met aanvullende
waarborgen worden omkleed.
Artikel 9.2
1. De directeur draagt er zorg voor dat een beslissing tot het toepassen van een vrijheidsbeperkende
maatregel als bedoeld in paragraaf 4 samen met de schriftelijke motivering, bedoeld in artikel 4.4,
tweede lid, zo spoedig mogelijk in het dossier betreffende de jeugdige wordt vastgelegd.
2. De directeur verstrekt eens per zes maanden een rapportage over de toepassing van
vrijheidsbeperkende maatregelen als bedoeld in paragraaf 4 aan de gecertificeerde instelling indien
deze de gezinsvoogdij uitoefent alsmede de ouders indien de jeugdige niet onder toezicht is gesteld of
pleegouders.
3. De directeur draagt er zorg voor dat de toepassing van een of meer van de in artikel 5.3, eerste lid,
genoemde disciplinaire straffen zo spoedig mogelijk in het dossier betreffende de jeugdige wordt
vastgelegd, onder vermelding van de omstandigheden die daartoe aanleiding gaven.
Artikel 9.3
1. De directeur informeert de gecertificeerde instelling indien deze de gezinsvoogdij uitoefent alsmede
de ouders indien de jeugdige niet onder toezicht is gesteld of pleegouders over de toepassing van de
maatregelen, bedoeld in:
a. artikel 4.6, eerste lid, onderdelen a en d;
b. artikel 4.8, eerste lid, onderdelen a en b;
c. artikel 4.14, eerste lid;
d. artikel 5.3, eerste lid.
2. Ten aanzien van jeugdigen van zestien jaar en ouder is voorafgaand aan het informeren van
ouders, pleegouders of de gecertificeerde instelling de instemming van de jeugdige vereist.
Artikel 9.4
1. De directeur zorgt ten behoeve van de uitvoering van deze wet en van het toezicht op de naleving
van het bepaalde bij of krachtens deze wet door de bij besluit van Onze Ministers aangewezen
ambtenaren voor het digitaal beschikbaar zijn van de volgende gegevens:
a. de naam van de betrokken jeugdige;
b. de beslissingen tot toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen als bedoeld in paragraaf 4 ten
aanzien van de jeugdige;
c. de beslissingen tot oplegging van disciplinaire straffen als bedoeld in hoofdstuk 5 ten aanzien van
de jeugdige;
d. de begin- en einddatum van de maatregelen en straffen, bedoeld in de onderdelen b en c;
e. de beslissingen tot het verlenen van verlof om de instelling tijdelijk te verlaten als bedoeld in artikel
6.1.
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2. De directeur verstrekt ten minste eens per zes maanden aan de ten behoeve van het toezicht bij
besluit van Onze Ministers aangewezen ambtenaren een digitaal overzicht van de gegevens, bedoeld
in het eerste lid.
Artikel 9.5
1. De directeur verstrekt ten minste jaarlijks aan de ten behoeve van het toezicht bij besluit van Onze
Ministers aangewezen ambtenaren een analyse over de vrijheidsbeperkende maatregelen die in die
periode in de instelling zijn toegepast.
2. Bij regeling van Onze Ministers kunnen regels worden gesteld over de inhoud en de wijze van
verstrekken van het overzicht.
Artikel 9.6
1. De directeuren van gesloten jeugdinstellingen verstrekken elkaar gegevens over de
gezondheidstoestand, opgroei- en opvoedingsproblemen en verleende jeugdhulp van in gesloten
jeugdinstellingen verblijvende jeugdigen voor zover dat noodzakelijk is voor de aan de betrokken
jeugdigen te verlenen jeugdhulp en voor zover dit past binnen de uitoefening van hun taak op grond
van deze wet. Deze gegevens kunnen worden verstrekt zonder toestemming van de betrokken
jeugdige.
2. Indien een jeugdige in aansluiting op het verblijf in een gesloten jeugdinstelling jeugdhulp
ontvangt, verstrekt de directeur van de gesloten jeugdinstelling aan de jeugdhulpaanbieder die deze
jeugdhulp verleent, gegevens over de gezondheidstoestand, opgroei- en opvoedingsproblemen en
verleende jeugdhulp voor zover dat noodzakelijk is voor de aan de betrokken jeugdige te verlenen
jeugdhulp. Deze gegevens kunnen worden verstrekt zonder toestemming van de betrokken jeugdige.
3. De directeur van de gesloten jeugdinstelling, het college, gecertificeerde instellingen en de
reclassering voeren overleg over de wijze waarop de doelstellingen van het verblijf, bedoeld in artikel
1.4, worden gerealiseerd. Ten behoeve van dit overleg verstrekken de directeur van de gesloten
jeugdinstelling, het college, gecertificeerde instellingen en de reclassering elkaar gegevens over de in
gesloten jeugdinstellingen verblijvende jeugdigen. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere
regels gesteld over welke gegevens, in welke gevallen en onder welke voorwaarden, kunnen worden
uitgewisseld tussen de directeur van de gesloten jeugdinstelling, het college, gecertificeerde
instellingen en de reclassering.
Artikel 9.7
1. Toezichthouders zijn bevoegd om uit eigen beweging, en desgevraagd verplicht aan elkaar de
gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak of om te kunnen
voldoen aan een op hen rustende wettelijke verplichting. De verstrekking kan, voor zover dit
noodzakelijk is, ook betrekking hebben tot de in de dossiers, bedoeld in het derde lid, of de in verband
met die dossiers verwerkte persoonsgegevens, met inbegrip van gegevens over gezondheid of
persoonsgegevens van strafrechtelijke aard in de zin van paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet
Algemene verordening gegevensbescherming.
2. Onze Minister voor Rechtsbescherming stelt regels omtrent het houden van aantekeningen als
bedoeld in artikel 6:6:31, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering en omtrent het houden van
aantekeningen van andere belangrijke voorvallen ten tijde van het verblijf in een hoog beveiligde
gesloten jeugdinstelling. Onze Minister van Justitie en Veiligheid kan daartoe een model vaststellen.
Artikel 9.8
De directeur, de gekwalificeerde gedragswetenschapper en de arts, bedoeld in artikel 2.3, alsmede de
medewerkers van de hiervoor genoemde personen zijn tot geheimhouding verplicht van hetgeen in de
uitoefening van hun taak aan hen is toevertrouwd, tenzij uit hun taak op grond van deze wet de
noodzaak tot mededeling voortvloeit of enig ander wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.
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Hoofdstuk 10 Toezicht en handhaving
Artikel 10.1
1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast de bij besluit
van Onze Ministers aangewezen ambtenaren.
2. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.
3. De ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, hebben te allen tijde toegang tot een gesloten
jeugdinstelling.
4. De ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, brengen verslag uit van het toezicht aan degene bij wie
het toezicht is uitgevoerd. Onze Ministers worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de
bevindingen.
5. Aan leden van het Subcomité ter Preventie als bedoeld in het op 18 december 2002 te New York tot
stand gekomen Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of
onterende behandeling of bestraffing (Trb. 2005, 243) en het Comité als bedoeld in het op 26
november 1987 te Straatsburg tot stand gekomen Europees Verdrag ter voorkoming van folteringen
en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (Trb. 1988, 19) zoals gewijzigd door
Protocol 1 en Protocol 2 (Trb. 1994, 106 en 107), komen dezelfde bevoegdheden toe als waarover de
met het toezicht belaste ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, beschikken.
6. Bij ministeriële regeling kunnen Onze Ministers regels stellen met betrekking tot de taakverdeling
tussen inspecties en de onderlinge samenwerking van inspecties.
Artikel 10.2
1. De ambtenaren, bedoeld in artikel 10.1, eerste lid, zijn, voor zover dit voor de vervulling van hun
taak redelijkerwijs noodzakelijk is, bevoegd tot inzage van de dossiers die betrekking hebben op
jeugdigen die in gesloten jeugdinstellingen verblijven of hebben verbleven, het maken van kopieën
daarvan en het vorderen van inlichtingen. De inzage, het maken van kopieën en het vorderen van
inlichtingen strekken zich ook uit tot de in die dossiers of in verband met die dossiers verwerkte
persoonsgegevens, met inbegrip van gegevens over gezondheid of persoonsgegevens van
strafrechtelijke aard in de zin van § 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening
gegevensbescherming.
2. Voor zover de betrokken beroepsbeoefenaar uit hoofde van ambt, beroep of overeenkomst tot
geheimhouding van het dossier en de daarin opgenomen persoonsgegevens verplicht is, kan hij deze
verplichting, in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, niet
inroepen tegenover de ambtenaren, bedoeld in artikel 10.1, eerste lid. Op die ambtenaren rust
dezelfde geheimhoudingsplicht als op de desbetreffende beroepsbeoefenaar.
3. Onze Ministers kunnen een last onder bestuursdwang opleggen ter handhaving van het eerste lid en
van 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 10.3
1. Indien deze wet of de daarop berustende bepalingen niet of onvoldoende worden nageleefd in de
gesloten jeugdinstelling, kan een van Onze Ministers een schriftelijke aanwijzing geven aan een
jeugdhulpaanbieder.
2. De aanwijzing bevat de maatregelen die de directeur moet nemen met het oog op de naleving van
het bepaalde bij of krachtens deze wet, alsmede de termijn waarbinnen die maatregelen moeten
worden genomen.
3. Indien het nemen van maatregelen in verband met gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van
jeugdigen redelijkerwijs geen uitstel kan lijden, kan de ingevolge artikel 10.1, eerste lid, met het
toezicht belaste ambtenaar een schriftelijk bevel geven. Het bevel heeft een geldigheidsduur van
zeven dagen, die door een van Onze Ministers kan worden verlengd.
4. De directeur voldoet binnen de daarbij gestelde termijn aan de aanwijzing onderscheidenlijk
onmiddellijk aan het bevel.
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6. Mandaat tot het verlengen van de geldigheidsduur van een bevel wordt niet verleend aan een met
het toezicht belaste ambtenaar.
Artikel 10.4
1. Onze Ministers zijn beiden bevoegd een bestuurlijke boete op te leggen ter zake van een gedraging
die in strijd is met een krachtens artikel 10.3 gegeven aanwijzing.
2. De op grond van het eerste lid op te leggen bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste het bedrag dat
is vastgesteld voor de derde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van
Strafrecht.
Artikel 10.5
1. De ambtenaren, bedoeld in artikel 10.1, eerste lid, maken, na een daartoe strekkend besluit van
een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen bestuursorgaan, de bij die maatregel aan te
wijzen onder haar berustende informatie openbaar inzake het toezicht en de uitvoering van de bij of
krachtens deze wet gestelde regels, teneinde de naleving daarvan te bevorderen, het publiek inzicht
te geven in de wijze waarop dat toezicht en die uitvoering worden verricht en wat de resultaten
daarvan zijn. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen anderen, die met de uitvoering van de bij of
krachtens deze wet gestelde regels zijn belast, dan wel de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn, in
plaats van die inspecties worden belast met openbaarmaking als bedoeld in de eerste volzin.
2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen anderen dan de ambtenaren, bedoeld in artikel 10.1,
eerste lid, die belast zijn met de uitvoering van de bij of krachtens deze wet gestelde regels worden
verplicht onder hen berustende informatie ter openbaarmaking te verstrekken aan degene die met de
openbaarmaking daarvan is belast, bij welke verstrekking de informatie wordt ontdaan van de
gegevens, bedoeld in het vijfde lid.
3. Op grond van het eerste lid kan voor openbaarmaking worden aangewezen, informatie betreffende:
a. uitkomsten van controle en onderzoek en de daaraan ten grondslag liggende gegevens;
b. kennisgevingen van de ambtenaren, bedoeld in artikel 10.1, eerste lid, waarin de betrokkene wordt
medegedeeld dat tot intensivering van het toezicht is overgegaan, dat die intensivering wordt
beëindigd, dan wel dat de betrokkene met onmiddellijke ingang of op zeer korte termijn verbeteringen
in zijn organisatie moet aanbrengen;
c. adviezen aan bestuursorganen over het toezicht op of de uitvoering van de bij of krachtens deze
wet gestelde regels;
d. waarschuwingen;
e. besluiten, inhoudende een bevel of de verlenging van een bevel als bedoeld in artikel 10.3, derde
lid, dan wel een aanwijzing als bedoeld in artikel 10.3, eerste lid;
f. besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 10.4, eerste lid;
g. de uitvoering, wijziging, beëindiging, schorsing en intrekking van besluiten en maatregelen als
bedoeld in dit lid.
4. Indien de informatie betrekking heeft op besluiten als bedoeld in het derde lid, onder e en f, wordt
bij de openbaarmaking aangegeven of een rechtsmiddel tegen dat besluit is of kan worden ingesteld.
5. De ambtenaren, bedoeld in artikel 10.1, eerste lid, dan wel degene die op grond van het eerste lid,
tweede volzin, is aangewezen, dragen er zorg voor dat de informatie die op grond van het eerste lid
openbaar wordt gemaakt, bij de openbaarmaking is ontdaan van:
a. persoonsgegevens, voor zover de openbaarmaking daarvan op grond van het zesde lid niet is
toegestaan; en
b. informatie, waarvoor de verstrekker van die informatie uit hoofde van zijn beroep tot
geheimhouding is verplicht, doch waarvan de met het toezicht belaste ambtenaren voor de vervulling
van hun taak kennis hebben genomen.
6. De openbaar te maken informatie mag slechts persoonsgegevens bevatten, voor zover die
persoonsgegevens:
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a. gerelateerd zijn aan het beroeps- of bedrijfsmatig functioneren of handelen van de personen die
onderwerp zijn van het toezicht of op wie de uitvoering betrekking heeft;
b. gerelateerd zijn aan de taakvervulling van de personen die met het toezicht op de naleving of met
de uitvoering van de aangewezen regelgeving zijn belast; of
c. door de persoon ten aanzien van wie de openbaarmaking plaatsvindt, duidelijk openbaar zijn
gemaakt.
Artikel 10.6
1. De openbaarmaking, bedoeld in artikel 10.5, vindt niet plaats binnen twee weken na het tijdstip
waarop het in artikel 10.5, eerste lid, bedoelde besluit bekend is gemaakt. Bij dat besluit wordt de
betrokkene van de openbaar te maken informatie op de hoogte gesteld, voor zover hij van die
informatie nog geen kennis heeft kunnen nemen en wordt de betrokkene in de gelegenheid gesteld
zijn reactie op het besluit kenbaar te maken.
2. Indien de betrokkene een reactie kenbaar heeft gemaakt, wordt deze door het met
openbaarmaking belaste bestuursorgaan eveneens openbaar gemaakt.
3. Op de besluiten tot openbaarmaking, bedoeld in het eerste lid, is artikel 4:8 van de Algemene wet
bestuursrecht niet van toepassing.
4. Het derde lid blijft buiten toepassing indien het besluit tot openbaarmaking is gericht op de
openbaarmaking van informatie over een besluit waarbij een belanghebbende op grond van artikel 4:8
Algemene wet bestuursrecht tot het naar voren brengen van een zienswijze in de gelegenheid dient te
worden gesteld.
5. Indien een verzoek om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht wordt gedaan tegen een besluit als bedoeld in het eerste lid, wordt de werking van het
besluit opgeschort totdat de voorzieningenrechter op dat verzoek uitspraak heeft gedaan.
6. De termijn van twee weken, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing bij de openbaarmaking
van informatie over:
a. bevelen als bedoeld in artikel 10.3, derde lid, alsmede over verlengingen daarvan;
b. aanwijzingen als bedoeld in artikel 10.3, eerste lid, indien die aanwijzing inhoudt dat aan de
betrokkene een beperkende maatregel is opgelegd;
c. lasten als bedoeld in artikel 10.2, derde lid, tot handhaving van een bevel als bedoeld onder a of
een aanwijzing als bedoeld onder b;
d. kennisgevingen waarin de betrokkene wordt medegedeeld dat tot intensivering van het toezicht is
overgegaan, dan wel dat de betrokkene met onmiddellijke ingang of op zeer korte termijn
verbeteringen in zijn organisatie moet aanbrengen.
7. Indien openbaarmaking plaatsvindt via het internet worden bij algemene maatregel van bestuur
regels gesteld over de periode gedurende welke de ambtenaren, bedoeld in artikel 10.1, eerste lid,
dan wel degene die op grond van artikel 10.5, eerste lid, tweede volzin, is aangewezen, de informatie
beschikbaar stellen.
8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld voor een goede
uitvoering van het eerste en tweede lid en artikel 10.5, eerste en tweede lid.
9. Indien de openbaarmaking, bedoeld in het eerste lid, in strijd is of zou kunnen komen met het doel
van deze wet, blijft openbaarmaking achterwege.

Hoofdstuk 11 Wijziging andere wetten
Artikel 11.1
Artikel 1 van bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
1. Met betrekking tot de Jeugdwet wordt “de artikelen 6.1.5, 6.1.6, tweede en derde lid, 6.1.12, vijfde
lid, 6.3.1 tot en met 6.3.5, 6.3.7 en 6.4.1” vervangen door “de artikelen 6.1.5, 6.1.6, tweede en
derde lid, 6.1.12, vijfde lid”.
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2. Op alfabetische volgorde wordt opgenomen:
Wet rechtspositie gesloten jeugdinstellingen: de artikelen 4.2, 4.6 tot en met 4.13, 6.1 en 6.2.
Artikel 11.2
De Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan artikel 1 wordt onder vervanging van de punt door een puntkomma aan het slot van onderdeel
gg, een onderdeel toegevoegd, luidende:
hh. regionale kleinschalige voorziening: voorziening voor de tenuitvoerlegging van een
vrijheidsbenemende straf of maatregel, voorlopige hechtenis daaronder begrepen, of een machtiging
als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet.
B
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, wordt tussen “in een inrichting” en “, dan wel door diens deelname aan een
scholings- en trainingsprogramma ingevoegd “of een kleinschalige voorziening”.
2. Het tweede en vierde lid vervallen.
3. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid.
C
Na artikel 3d wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 3e
1. Naast landelijke voorzieningen van residentiële hulpverlening ten behoeve van de tenuitvoerlegging
van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen als bedoeld in artikel 3a, eerste lid,
subsidieert Onze Minister regionale kleinschalige voorzieningen.
2. De regionale kleinschalige voorzieningen zijn bestemd voor de tenuitvoerlegging van
vrijheidsbenemende straffen en maatregelen en de tenuitvoerlegging van een machtiging als bedoeld
in artikel 1.1 van de Jeugdwet.
3. Onze Minister draagt de kosten van verblijf voor jeugdigen aan wie een straf of maatregel is
opgelegd die in de regionale kleinschalige voorziening wordt tenuitvoergelegd. Op jeugdhulp die
voortvloeit uit een strafrechtelijke beslissing en op de tenuitvoerlegging van een machtiging als
bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet in een regionale kleinschalige voorziening, is artikel 2.4,
tweede lid, onderdeel b van de Jeugdwet van toepassing.
4. Op de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen in een regionale
kleinschalige voorziening is artikel 4.1.1, tweede lid, eerste volzin van de Jeugdwet van toepassing.
5. In de regionale kleinschalige voorziening is het beperkt gesloten regime als bedoeld in artikel 1.6,
aanhef en onderdeel a, van de Wet rechtspositie gesloten jeugdinstellingen van toepassing.
D
De artikelen 4, 5 en 6 vervallen.
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E
In artikel 7, tweede lid, onderdeel c. wordt “klaagschriften ingevolge hoofdstuk XIII” vervangen door
“klaagschriften bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wet rechtspositie gesloten jeugdinstellingen”.
F
Artikel 7a vervalt.
G
In artikel 8, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Bij de aanwijzing wordt de inrichting
of afdeling aangemerkt als gesloten of hoog beveiligd gesloten als bedoeld in artikel 1.6, eerste lid van
de Wet rechtspositie gesloten jeugdinstellingen
H
Artikel 16 vervalt.
I
Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede en vijfde lid vervallen.
2. De artikelleden worden genummerd: 1 tot en met 3.
J
Artikel 18, tweede lid, komt te luiden:
2. Op de wijze van indiening is het bij of krachtens hoofdstuk 8 van de Wet rechtspositie gesloten
jeugdinstellingen van toepassing.
K
Artikel 20 vervalt.
L
Artikel 22 vervalt.
M
In de artikelen 22a, eerste lid, 22b, eerste lid, en artikel 22c, eerste lid, wordt de zinsnede “nemen
jeugdigen deel” telkens vervangen door “nemen jeugdigen, in afwijking van artikel 3.1, derde lid, van
de Wet rechtpositie gesloten jeugdinstellingen, deel”.
N
De artikelen 23 tot en met 25a vervallen.
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O
Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt “de tenuitvoerlegging van de afzondering” vervangen door “de insluiting als
bedoeld in artikel 4.12, eerste lid, onderdeel b, van de Wet rechtpositie gesloten jeugdinstellingen”.
2. Het derde lid komt te luiden:
3. Over de verlenging van de insluiting als bedoeld in artikel 4.12, eerste lid, onderdeel b, van de Wet
rechtpositie gesloten jeugdinstellingen beslist de directeur van de inrichting of de afdeling waar de
insluiting is opgelegd. De directeur beslist in overeenstemming met de selectiefunctionaris en gehoord
de directeur van de inrichting of afdeling waar de tenuitvoerlegging plaatsvindt.
3. Het vierde en zesde lid vervallen.
4. Het vijfde lid wordt vernummerd tot het vierde lid.
P
Artikel 27 komt te luiden:
Artikel 27
Overplaatsing naar een andere instelling als bedoeld in artikel 4.11, onderdeel a, geschiedt in
overeenstemming met de selectiefunctionaris.
Q
De artikelen 46, 49 en 50, vervallen.
R
De hoofdstukken VI, paragraaf 3, VII, VII en X, XII, XIII, XIV en XVI vervallen.

Artikel 11.3
De Jeugdwet wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1.1 komt de begripsomschrijving “gesloten jeugdhulp” te luiden:
gesloten jeugdhulp: opname, verblijf en jeugdhulp op basis van een machtiging als bedoeld in de
artikelen 6.1.2, 6.1.3 of 6.1.4;
B
Aan artikel 6.1.1 wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Een jeugdhulpaanbieder biedt uitsluitend aan jeugdigen ten aanzien van wie een machtiging als
bedoeld in dit hoofdstuk is verleend opname en verblijf in een gesloten accommodatie.
C
Artikel 6.1.2 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt:
a. aan het slot van onderdeel a “, en” vervangen door een puntkomma;
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b. in onderdeel b “noodzakelijk” vervangen door “noodzakelijk en geschikt”;
c. aan het slot van onderdeel b de punt vervangen door “; en”
d. na onderdeel b een onderdeel toegevoegd, luidende:
c. er geen minder ingrijpende mogelijkheden zijn om de opgroei- en opvoedingsproblemen te
behandelen.
2. In het derde lid, onderdeel b, wordt “, of” vervangen door “; of”.
3. In het vierde lid, onderdeel c, wordt “, en” vervangen door “; en”.
4. In het zesde lid wordt “Het verzoek” vervangen door “Het verzoek bevat het te bereiken doel van
de opneming en het verblijf in de gesloten accommodatie en”.
5. Onder vernummering van het achtste tot en met tiende lid tot negende tot en met elfde lid wordt
een lid ingevoegd, luidende:
8. In de machtiging wordt het te bereiken doel van de opneming en het verblijf omschreven.
6. In het tiende lid (nieuw) wordt “kan de jeugdige gedurende ten hoogste veertien dagen in de
gesloten accommodatie verblijven, en zijn de paragrafen 6.3, 6.4 en 6.5 op de jeugdige van
toepassing” vervangen door “vervalt de machtiging op de veertiende dag nadat de instemming is
ingetrokken”.
D
Artikel 6.1.3 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt:
a. aan het slot van onderdeel a “, en” vervangen door een puntkomma;
b. in onderdeel b “noodzakelijk” vervangen door “noodzakelijk en geschikt”;
c. aan het slot van onderdeel b de punt vervangen door “; en”
d. na onderdeel b een onderdeel toegevoegd, luidende:
c. er geen minder ingrijpende mogelijkheden zijn om de opgroei- en opvoedingsproblemen te
behandelen.
2. In het derde lid wordt “Het verzoek” vervangen door “Het verzoek bevat het doel van de opneming
en het verblijf in de gesloten accommodatie en”.
3. In het vierde lid wordt “Artikel 6.1.2, achtste lid” vervangen door “Artikel 6.1.2, negende lid”.
4. Het vijfde lid komt te luiden:
5. In de machtiging wordt het te bereiken doel van de opneming en het verblijf omschreven.
E
Artikel 6.1.4 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt:
a. aan het slot van onderdeel a “, en” vervangen door een puntkomma;
b. in onderdeel b “noodzakelijk” vervangen door “noodzakelijk en geschikt”;
c. aan het slot van onderdeel b de punt vervangen door “; en”;
d. na onderdeel b een onderdeel toegevoegd, luidende:
c. er geen minder ingrijpende mogelijkheden zijn om de opgroei- en opvoedingsproblemen te
behandelen.
2. In het vierde lid wordt “Het verzoek” vervangen door “Het verzoek bevat het te bereiken doel van
de machtiging en”.
3. In het zesde lid wordt “een omschrijving van de voorwaarden en het toezicht daarop en van de
jeugdhulp” vervangen door “een omschrijving van de voorwaarden en het toezicht daarop, van de
vrijheidsbeperkende maatregelen die kunnen worden toegepast en van de jeugdhulp”.
4. Onder vernummering van het zevende tot en met elfde lid tot achtste tot en met twaalfde lid, wordt
een lid ingevoegd, luidende:
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7. Het hulpverleningsplan, bedoeld in het zesde lid, kan de volgende vrijheidsbeperkende maatregelen
bevatten:
a. onderzoek aan lichaam dat voor zover mogelijk wordt verricht door personen van hetzelfde
geslacht;
b. onderzoek van kleding dat tevens omvat het onderzoek van de voorwerpen die een jeugdige bij zich
heeft;
c. onderzoek van urine op aanwezigheid van gedragsbeïnvloedende middelen;
d. elektronisch toezicht.
5. Het negende lid (nieuw) komt te luiden:
9. Naast de in het zevende lid bedoelde vrijheidsbeperkende maatregelen en de in het achtste lid
bedoelde voorwaarde kan de kinderrechter in de voorwaardelijke machtiging vrijheidsbeperkende
maatregelen opnemen alsmede voorwaarden stellen betreffende het gedrag van de jeugdige voor
zover dit gedrag de ernstige opgroei- en opvoedproblemen beïnvloedt.
6. Na het twaalfde lid (nieuw) wordt een lid toegevoegd, luidende:
13. In de machtiging wordt het te bereiken doel van machtiging omschreven.
F
In artikel 6.2.1, eerste lid, vervalt in de aanhef “, en opgave van” en wordt:
a. aan het slot van onderdeel a “, en” vervangen door een puntkomma.
b. onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door “; en”, na onderdeel b een
onderdeel toegevoegd, luidende:
c. de aanduiding of de accommodatie een beperkt gesloten of gesloten regime als bedoeld in artikel
1.6 van de Wet rechtspositie gesloten jeugdinstellingen heeft.
G
De artikelen 6.2.3 en 6.2.4 vervallen.
H
De paragrafen 6.3, 6.4 en 6.5 vervallen.
Artikel 11.4
In artikel 77s, zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht wordt “inrichting als bedoeld in artikel 1
onderdeel b, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen” vervangen door “gesloten
jeugdinstelling als bedoeld in artikel 1.2 van de Wet rechtpositie gesloten jeugdinstellingen”.
Artikel 11.5
In artikel 490, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering wordt “justitiële jeugdinrichting”
vervangen door “gesloten jeugdinstelling als bedoeld in artikel 1.2 van de Wet rechtpositie gesloten
jeugdinstellingen”.
Hoofdstuk 12 Overgangsrecht en samenloop
Artikel 12.1
1. Ten aanzien van een jeugdige die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet is opgenomen
in een gesloten accommodatie als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet of in een inrichting als
bedoeld in artikel 1 van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en waarvoor op dat tijdstip reeds
een hulpverleningsplan als bedoeld in artikel 6.3.6 van de Jeugdwet respectievelijk een
perspectiefplan als bedoeld in artikel 20 van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen is opgesteld,
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voldoet de jeugdhulpaanbieder of directeur van de inrichting zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval
binnen drie maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet aan de artikelen 3.12 en 3.13.
2. Gedurende de periode waarin de jeugdhulpaanbieder of de directeur van de inrichting nog niet heeft
voldaan aan de artikelen 3.12 en 3.13, doch ten hoogste gedurende de drie maanden, bedoeld in het
eerste lid, blijven paragraaf 6.5 van de Jeugdwet en Hoofdstuk XIII van de Beginselenwet justitiële
jeugdinrichtingen, zoals deze luidden onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding
van deze wet, betreffende het jeugdhulpverleningsplan respectievelijk het perspectiefplan, bedoeld in
het eerste lid, van toepassing.
Artikel 12.2
De jeugdhulpaanbieder die in een gesloten accommodatie opname en verblijf biedt aan jeugdigen voor
wie een machtiging als bedoeld in artikel 6.1.2, 6.1.3 of 6.1.4 is afgegeven, informeert Onze Ministers,
ter opneming in het openbaar register, bedoeld in artikel 6.2.1, eerste lid, van de Jeugdwet, binnen
drie maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet of de accommodatie een beperkt
gesloten of gesloten regime als bedoeld in artikel 1.6 van deze wet heeft.
Artikel 12.3
De directeur van een gesloten jeugdinstelling stelt de werkwijze over de toepassing van
vrijheidsbeperkende maatregelen, bedoeld in artikel 3.4, binnen drie maanden na het tijdstip van
inwerkingtreding van deze wet op.
Artikel 12.4
Een jeugdhulpaanbieder voldoet binnen drie maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van deze
wet aan artikel 6.1.1, derde lid, van de Jeugdwet.
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