Bijlage 1. Plaatsingscriteria incl. toelichting
Criteria voor preventief gehechten voor plaatsing KVJJ
Contra-indicaties vaststaand
• OM gaat niet akkoord met plaatsing
• Onderzoeksbelang (medeverdachten, beperkingen)
• Risico op onttrekking
• Nabijheid slachtoffer
• Potentieel maatschappelijke onrust
• Mediagevoeligheid
• Zorgproblematiek: ernstige verslavingsproblematiek/suïcidaliteit en/of noodzaak tot klinische observatie
Te wegen criteria
• Motivatie
• Beschermende factoren (dagbesteding/bereidheid tot hulpverlening/positief netwerk)
• Afkomstig uit de regio (reistijd richtlijn maximaal ca. 1 / 1,5 u vanaf school, werk of dagbesteding)
Te wegen contra-indicaties
• Recidiverisico o.b.v. recente risicotaxatie
• Zwaardere delicten
• Delictgeschiedenis (veelpleger of meerdere ernstige delicten)
• Meerdere keren in KVJJ verbleven
• Negatief netwerk in omgeving van de KVJJ
• IQ lager dan 70 en onvoldoende zelfredzaamheid voor de KVJJ

Criteria voor uitstroom jeugddetentie/PIJ voor plaatsing KVJJ
Vaststaande indicaties
• Einddatum titel is bekend dus er is een inschatting van de verblijfsduur
• Indien PIJ-maatregel: Vervolgplek na KV is bekend en geregeld en binnen ca 3 maanden beschikbaar
• Er is een verlofstatus en deze kan door de KVJJ worden uitgevoerd
Contra-indicaties vaststaand
• Risico op onttrekking
• Actuele ernstige zorgproblematiek: bv. ernstige verslavingsproblematiek/suïcidaliteit.
• Negatief Advies OM
Te wegen criteria
• Motivatie
• Beschermende factoren (dagbesteding/bereidheid tot hulpverlening/positief netwerk)
• Indien aan de orde: Verloop verloftraject
• Afkomstig uit de regio of voornemens zich hier te vestigen (reistijd richtlijn om en nabij 1 á 1,5 uur vanaf
school, werk of dagbesteding)
• Indien de jeugdige in aanmerking komt voor STP: STP is geregeld vanuit JJI.
Te wegen contra-indicaties
• Recidiverisico o.b.v. recente risicotaxatie
• Eerder onttrokken uit de KVJJ/tijdens verlof in JJI
• IQ lager dan 70 én onvoldoende zelfredzaamheid voor de KVJJ
• Openstaande strafzaak
• Vervolgvonnis
• Negatief netwerk in omgeving van de KVJJ
• Nabijheid slachtoffer
• Potentieel maatschappelijke onrust
• Mediagevoeligheid op het moment van plaatsing

Criteria externe (terug-)plaatsing naar JJI
Vaststaande indicaties
 Voortdurend problematisch middelengebruik
 Geweld
 Plegen delict
 Onttrekken aan insluiting op kamer
Indicaties ter overweging
 Herselectie
Strafrestant te hoog
Botst met groep
 Incidenten (zoals MBV)
 voldoet niet meer aan criteria/ houdt zich niet aan afspraken

Toelichting op de plaatsingscriteria
Vaststaande contra-indicaties:
OM gaat niet akkoord met plaatsing
Indien het OM niet akkoord gaat met plaatsing in de KVJJ, wordt een jeugdige hier niet
geplaatst.
Onderzoeksbelang (mededaders, beperkingen)
Medeverdachten in een strafzaak worden in principe niet gezamenlijk in de KVJJ
geplaatst. Indien meerdere jeugdigen uit dezelfde zaak worden aangemeld voor de KVJJ,
zal worden afgewogen voor welke jeugdige de plaatsing heeft meest wenselijk is. Als de
OvJ expliciet toestemming geeft voor het gezamenlijk plaatsen van medeverdachten en
ook de KVJJ hier akkoord mee gaat, vormt dit een mogelijkheid.
Risico op onttrekking
Er wordt gewogen in welke mate de jeugdige zich eerder aan afspraken en voorwaarden
heeft gehouden, zowel binnen strafrechtelijke als civielrechtelijke maatregelen. Indien hij
zich eerder niet aan afspraken hield, wordt omschreven wat hierin veranderd is of hoe
het risico op onttrekking wordt gemanaged.
Nabijheid slachtoffer
Er wordt indien bekend omschreven wat de relatie van de jeugdige tot het slachtoffer is,
wat het risico is dat de jeugdige en het slachtoffer elkaar tegen zullen komen tijdens het
verblijf in de KVJJ en wat de houding van de jeugdige ten opzichte van het slachtoffer is.
Indien er signalen zijn van mogelijke wraakgedachten vanuit het slachtoffer jegens de
jeugdige wordt dit ook vermeld. Indien het delict onderdeel uitmaakt van langerlopende
spanningen tussen groepen jeugdigen wordt dit ook vermeld.
Potentieel maatschappelijke onrust/mediagevoeligheid
Indien informatie bekend is over maatschappelijke onrust die de strafzaak met zich
meebrengt of dat de strafzaak mediagevoelig is, dan wordt dit benoemd.
Te wegen indicaties:
Motivatie
De motivatie van de jeugdige en eventueel zijn ouders/netwerk wordt omschreven en, in
geval van eerder niet nakomen van afspraken/voorwaarden, wordt duidelijk onderbouwd
waarom de jeugdige zich binnen de KVJJ aan de regels gaat houden
Beschermende factoren (dagbesteding/bereidheid tot hulpverlening/positief
netwerk)
Er wordt omschreven hoe de dagbesteding van de jeudige tijdens het verblijf in de KVJJ
eruit zal zien. Dit hoeft geen regulier onderwijs te zijn, maar kan ook bestaan uit
(vrijwilligers)werk, een traject voor dagbesteding vanuit de gemeente of bijvoorbeeld
dagbehandeling. Indien er niet per direct een dagbesteding is, ligt er een plan hoe deze
op korte termijn kan worden gerealiseerd. Daarnaast wordt een beeld geschetst van de
(andere) beschermende factoren.
Afkomstig uit de regio of wens om zich daar te vestigen.
De reistijd tot school, werk of dagbesteding wordt benoemd, incl. het soort
vervoersmiddel en de inschatting of de jeugdige voldoende zelfredzaam is om zelfstandig
te reizen. Indien de zelfredzaamheid zelfstandig reizen niet toelaat, wordt beschreven op
welke wijze dit ondervangen wordt. De richtlijn is 1 uur/1,5 uur (enkele reis).

Te wegen contra-indicaties:
Recidiverisico
Uit een risicotaxatie van maximaal 6 maanden oud (het LIJ door de RvdK, de RISC door
de 3RO en/of de SAVRY door de JJI) blijkt het actuele recidiverisico. Wanneer dit als hoog
wordt ingeschat, komt de jeugdige in principe niet in aanmerking voor de KVJJ. Er moet
in afstemming met de KVJJ goed worden onderbouwd welke maatregelen genomen
kunnen worden om dit risico te beheersen en te reduceren. Bij jeugdigen die vanuit een
PIJ-maatregel of jeugddetentie uitstromen: als de SAVRY hoog is, dienen minimaal de
eerste 5 verloven dubbel begeleid plaatsvinden.1
IQ lager dan 70 én voldoende zelfredzaamheid voor de KVJJ
Wanneer een jeugdige een IQ heeft van onder de 70 wordt gewogen en onderbouwd of
een jeugdige voldoende zelfstandig kan functioneren in de KVJJ, welke ondersteuning hij
eventueel nodig heeft, en of deze beschikbaar is. Dit is afgestemd met de KVJJ.
Negatief netwerk in de omgeving van de KVJJ
Een negatief netwerk in de omgeving van de KVJJ kan het recidiverisico verhogen en/of
een risico vormen dat het netwerk het verblijf in de KVJJ verstoort. Indien er een
negatief netwerk in de omgeving is, dient dit te worden beschreven en goed te worden
onderbouwd welke invloed dit zal hebben op de plaatsing en welke maatregelen genomen
worden om de risico’s die hiermee samenhangen te beperken.
Te wegen contra-indicaties specifiek voor preventief gehechten:
Zwaardere delicten
Levensdelicten, zedendelicten en delicten waarbij een (imitatie)vuurwapen is gebruikt
komen in principe niet in aanmerking voor plaatsing in de KVJJ. Wanneer hiervan wordt
afgeweken dient te worden onderbouwd waarom plaatsing in de KVJJ verantwoord wordt
geacht.
Delictgeschiedenis
De hoeveelheid en ernst van eerdere delicten worden gewogen. Een langdurige en
ernstige delictgeschiedenis kan een contra-indicatie zijn, afhankelijk van de weging van
de overige indicaties en de beschermende factoren.
Meerdere keren in KVJJ verbleven
Wanneer een jeugdige eerder in een KVJJ heeft verbleven, kan dit een contra-indicatie
zijn. Echter, een jeugdige kan weer in aanmerking komen voor plaatsing in de KVJJ
wanneer onderbouwd wordt waarom een KVJJ-plaatsing weer is aangewezen,
bijvoorbeeld door een verandering in omstandigheden.
Indicaties ter overweging specifiek voor uitstromers JJI:
Verlofstatus en verloop verloftraject
Er wordt omschreven en onderbouwd welke verlofstatus de jeugdige heeft en hoe
eerdere verloven zijn verlopen, met name indien er onttrekkingen of andere incidenten
zijn geweest. Indien er nog geen verlofstatus is dient deze gelijktijdig met aanmelding
voor de KVJJ te worden aangevraagd, met vermelding hiervan in de aanmelding. De
betrokken processen binnen DIZ zullen dan intern afstemmen en het akkoord op
plaatsing pas geven als de verlofmachtiging toegekend wordt.
Indien de jeugdige in aanmerking komt voor STP: STP is geregeld vanuit JJI
Er is een scholing- en trainingsprogramma geregeld en de inhoud hiervan is omschreven.
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In lijn met huidig verlofbeleid

Te wegen contra-indicaties specifiek voor uitstromers JJI:
Eerdere onttrekking uit de KVJJ/tijdens verlof in JJI
Of een eerdere onttrekking reden is voor afwijzing hangt onder andere af van hoe lang
dit geleden is, de motivatie van de jeugdige en de aanwezigheid van beschermende
factoren. Er wordt onderbouwd hoe een volgende onttrekking voorkomen kan worden.
Een signaleringsplan is beschikbaar.
Openstaande strafzaak/vervolgvonnis
Als er nog een vervolgvonnis of een openstaande strafzaak is, en daarmee een risico dat
de jeugdige wederom een vrijheidsbenemende maatregel opgelegd krijgt, is een
plaatsing in de KVJJ in principe niet aan de orde. Eventueel kan met het OM worden
afgestemd of de zaak vervolgd gaat worden of geseponeerd wordt. Indien de zaak niet
wordt geseponeerd wordt de ernst van het delict en de verwachtte duur van de
vrijheidsbeneming gewogen. Indien er sprake is van een vervolgvonnis, wordt het
openstaande vonnis bezien op de duur in relatie tot de maximale verblijfstermijn in de
KVJJ.

