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Vragen van het lid Mutluer (PvdA) aan de Minister voor Rechtsbescherming 
over de ernstige tekortkomingen bij jeugdgevangenissen (ingezonden 
25 januari 2023). 

Vraag 1
Herinnert u zich de oproep van de vier inspecties om jongeren alleen nog in 
een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) te plaatsen als zij er een passende 
behandeling en verantwoord verblijf kunnen krijgen en dat de kritische grens 
voor het goed uitvoeren van het jeugdstrafrecht is bereikt (Kamerstuk 24 587, 
nr. 876)?1 

Vraag 2
Heeft u inmiddels met de vier inspecties daarover overlegd? Zo ja, wat was 
de uitkomst van die gesprekken? Zo nee, waarom niet gaat u dit alsnog 
doen? 

Vraag 3
Deelt u de mening dat het belangrijkste doel van het jeugdstrafrecht het 
terugdringen van recidive door het bevorderen van gedragsverandering is? 
Zo ja, deelt u dan ook de mening dat naar aanleiding van de bevindingen van 
de vier inspecties de reguliere JJI’s niet altijd voor een dergelijke adequate 
bestraffing kunnen zorgen en welke consequenties verbindt u daaraan? Zo 
nee, waarom deelt u die mening niet? 

Vraag 4
Hebben rechters recentelijk in hun vonnis rekening gehouden met het gebrek 
aan passende detentieplaatsen voor minderjarigen? Zo ja, waar blijkt dat uit? 

Vraag 5
Waren de conclusies van de vier inspecties aanleiding om terughoudender te 
worden met het opnemen van jongeren in jeugdgevangenissen? Zo ja, waar 
blijkt dat concreet uit? Hoeveel jongeren die daarvoor wel in aanmerking 
kwamen zijn sinds die tijd niet in een jeugdgevangenis opgenomen? Wat is er 
dan wel met deze jongeren gebeurd, bijvoorbeeld als het om hun behande-

1 NOS, 10 november 2022, «Inspecties: kritische grens bereikt bij jeugdgevangenissen, ingrijpen 
moet nu», https://nos.nl/artikel/2451852-inspecties-kritische-grens-bereikt-bij-
jeugdgevangenissen-ingrijpen-moet-nu
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ling en begeleiding gaat? Zo nee, waarom is daar niet terughoudender mee 
omgegaan? 

Vraag 6
Zijn jongeren die daarvoor wel in aanmerking kwamen bij gebrek aan 
passende detentieplaatsen in vrijheid gesteld of gebleven? Wat is er dan met 
hen gebeurd om recidive te voorkomen? 
. Is er bij een of meerdere JJI’s sprake van een (impliciete) opnamestop? Zo 
ja, welke JJI’s betreft het, sinds wanneer is daar sprake van en wat is de 
reden voor een dergelijke stop? 

Vraag 8
Hoeveel jongeren zijn sinds november jl. in een Kleinschalige Voorziening 
geplaatst? Hoe is de bezetting van de Kleinschalige Voorzieningen op dit 
moment? 

Vraag 9
Deelt u de mening dat een volwassengevangenis niet de goede plaats is om 
minderjarige delinquenten in op te sluiten? Zo ja, waarom deelt u die 
mening? Zo nee, waarom deelt u die mening niet? 

Vraag 10
Zijn sinds november jl. minderjarigen in plaats van in een jeugdgevangenis in 
een volwassengevangenis geplaatst? Zo ja, waarom is dat gebeurd, hoeveel 
jongeren betreft het, hoe lang verblijven zij daar en hoe krijgen zij een op 
maat gemaakte behandeling om recidive te voorkomen?
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