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2023Z00862 

Vragen van het lid Raemakers (D66) aan de Minister voor Rechtsbescherming 
en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht 
dat er toch weer jeugddelinquenten geplaatst worden in Cadier en Keer 
(ingezonden 24 januari 2023). 

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het plaatsen van jeugddelinquenten in Cadier en 
Keer?1 

Vraag 2
Bent u het eens met de stelling van de bestuurder van Via Jeugd dat 
criminele jongeren andere kwetsbare jongeren binnen de gesloten jeugdzorg 
beïnvloeden met crimineel gedachtegoed? 

Vraag 3
Kunt u uiteenzetten waarom de vier Kleinschalige Voorzieningen Justitiële 
Jeugd (KVJJ) in Nederland niet op volledige capaciteit draaien? 

Vraag 4
Kunt u uiteenzetten wanneer het risico te hoog wordt geacht om criminele 
jongeren niet in een KVJJ te plaatsen maar in de gesloten jeugdzorg, zoals in 
het geval van Cadier en Keer? 

Vraag 5
Deelt u de mening dat het een onwenselijke situatie is dat criminele jongeren 
worden samengevoegd met kwetsbare jongeren binnen de gesloten 
jeugdzorg? Zo ja, kunt u uiteenzetten welke maatregelen zowel op korte als 
lange termijn genomen zullen worden om het aantal criminele jongeren, die 
niet thuishoren in de jeugdzorg/gesloten jeugdzorg, een alternatieve plek te 
bieden? 

1 De Limburger, «Toch weer jeugddelinquenten geplaatst in Cadier en Keer: «Dit is een onwense-
lijke situatie, omdat deze jongeren anderen besmetten»», 17 januari 2023, https://
www.limburger.nl/cnt/dmf20230116_94049333
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Vraag 6
Deelt u de stelling dat jongeren die blijkbaar voldoen aan de voorwaarden 
om in een jeugdzorginstelling opgenomen te worden op een enkele 
uitzondering na ook zouden moeten voldoen aan de voorwaarden om 
opgenomen te worden in een KVJJ? 

Vraag 7
Welke maatregelen neemt u om ervoor te zorgen dat jeugddelinquenten eerst 
worden doorverwezen naar een KVJJ voordat zij worden overgeplaatst naar 
een jeugdzorginstelling? 

Vraag 8
Kunt u cijfermatig uiteenzetten om hoeveel jongeren en (gesloten) jeugdzor-
ginstellingen het gaat waar jeugddelinquenten in een jeugdzorginstelling 
zitten vanwege een tekort aan jeugdgevangenissen? 

Vraag 9
Kunt u aangeven hoeveel criminele jongeren worden ondergebracht in 
jeugdzorg/gesloten jeugdzorginstellingen, vanwege het tekort aan plek binnen 
een jeugdgevangenis? 

Vraag 10
Welke ondersteunende maatregelen gaat u nemen om gesloten jeugdzorgin-
stellingen te ondersteunen wanneer zij criminele jongeren binnen krijgen om 
te voorkomen dat andere jongeren in de instelling ook het criminele pad 
opgaan? 

Vraag 11
Hoe zijn de contra-indicaties voor KVJJ’s opgesteld en is recent gekeken of 
deze tegen het licht gehouden kunnen worden, gelet op de positieve 
ervaringen en lage bezetting van KVJJ’s? 

Vraag 12
Heeft de voor vorig najaar aangekondigde herijking van de plaatsingscriteria 
van KVJJ’s plaatsgevonden en wat zijn daarvan de resultaten? 

Vraag 13
Welke acties zijn er ondernomen om er zorg voor te dragen dat plaatsingscri-
teria op uniforme wijze worden geïnterpreteerd? 

Vraag 14
Welke doelen met welke deadlines worden door u gesteld ten aanzien van 
het gebruik van KVJJ’s waarvan het gebruik dit moment minder is dan 
gewenst, omdat het nog een relatief nieuwe manier van werken is?
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