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Wet van 5 juni 2013 tot wijziging van de Wet op
de jeugdzorg in verband met het opnemen van
een grondslag voor het nemen van beperkende
maatregelen of controlemaatregelen jegens een
jeugdige in de gesloten jeugdzorg tijdens
vervoer van de jeugdige en tijdens het verblijf
van de jeugdige in het gerechtsgebouw

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! Doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een
grondslag op te nemen voor het nemen van beperkende maatregelen of
controlemaatregelen jegens een jeugdige in de gesloten jeugdzorg tijdens
verblijf in het gerechtsgebouw en tijdens vervoer en dat daartoe de Wet
op de jeugdzorg dient te worden gewijzigd;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I
De Wet op de jeugdzorg wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 24, vijfde lid, eerste volzin, wordt de zinsnede «de artikelen 29o
tot en met 29r» vervangen door: de artikelen 29fa, 29o tot en met 29r en
29ta.
B
Na artikel 29f wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 29fa
1. Ten aanzien van een jeugdige voor wie een machtiging is afgegeven
en die in verband met deze machtiging aanwezig is in het gerechtsgebouw, kunnen, om te voorkomen dat de jeugdige zich onttrekt aan de
tenuitvoerlegging van de machtiging, tegen de wil van de jeugdige of van
degene die het gezag over hem uitoefent, voor de duur van zijn aanwe-
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zigheid aldaar de volgende maatregelen worden genomen:
a. vastpakken en vasthouden;
b. onderzoek aan kleding;
c. tijdelijke plaatsing in een geschikte, afzonderlijke en af te sluiten
ruimte.
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.
C
Na artikel 29t wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 29ta
1. Indien een zorgaanbieder 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, ervoor zorg draagt
dat het vervoer van en naar een accommodatie plaatsvindt door een
vervoerder als bedoeld in het derde lid, kunnen door de vervoerder, voor
zover dit noodzakelijk is met het oog op vorenomschreven doeleinden ten
aanzien van die jeugdige tijdens dat vervoer tegen diens wil of de wil van
degene die het gezag over hem uitoefent, voor de duur van het vervoer de
volgende maatregelen worden genomen:
a. vastpakken en vasthouden;
b. onderzoek aan kleding;
c. tijdelijke plaatsing in een afzonderlijke en af te sluiten ruimte in het
vervoermiddel.
2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, worden in het hulpverleningsplan opgenomen en worden dienovereenkomstig ten uitvoer gelegd.
3. Een vervoerder als bedoeld in het eerste lid is een door Onze
Ministers daartoe aangewezen vervoerder dan wel een andere vervoerder
die voldoet aan de bij ministeriële regeling van Onze Ministers gestelde
eisen, waaronder eisen omtrent het door de vervoerder te gebruiken
vervoermiddel.
4. In geval van vervoer als bedoeld in het eerste lid meldt de vervoerder
de toepassing van een of meer van de in dat lid genoemde maatregelen
aan de zorgaanbieder en de stichting. Indien de jeugdige niet onder
toezicht is gesteld, licht de zorgaanbieder tevens de ouders in.
D
Artikel 29u wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt een lid
ingevoegd, luidende:
2. De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de toepassing van een of
meer van de in de artikelen 29fa, eerste lid, of 29ta, eerste lid, genoemde
maatregelen zo spoedig mogelijk in het dossier betreffende de jeugdige
wordt vastgelegd, onder vermelding van de omstandigheden die daartoe
aanleiding gaven.
2. In het derde lid (nieuw) wordt «het eerste lid» vervangen door: het
eerste en tweede lid.
E
In artikel 29w, eerste lid, wordt de zinsnede «en 29r, derde en vierde lid»
vervangen door: derde en vierde lid en 29ta, eerste lid.
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F
Artikel 47 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt de zinsnede «de stichtingen en
zorgaanbieders» vervangen door: de stichtingen, zorgaanbieders en
vervoerders als bedoeld in artikel 29ta, derde lid.
2. In het derde lid wordt de zinsnede «de artikelen 5:18 en 5:19 van de
Algemene wet bestuursrecht» vervangen door: artikel 5:18 van de
Algemene wet bestuursrecht.

ARTIKEL II
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan
verschillend kan worden vastgesteld.

Kamerstuk 33 494

Last en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat
alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat,
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Wassenaar, 5 juni 2013
Willem-Alexander
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
M.J. van Rijn
Uitgegeven de eenentwintigste juni 2013
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
F. Teeven
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