
Wat is de Kleinschalige Voorziening? 
De ‘kleinschalige voorziening’ (KV) is een locatie in Amsterdam waar justitiële jongeren tijdens de 

periode van voorlopige hechtenis kunnen verblijven. Dit als alternatief voor een verder weg 

gelegen JJI, ver van ouders, school en netwerk. In de KV verblijven jongeren zo dicht mogelijk bij 

het eigen leefsysteem in een laagbeveiligde setting. In de KV werken professionals, de jongere én 

zijn familie/netwerk samen aan wat nodig is om de kans op  (terugval in) crimineel gedrag te 

verkleinen. De focus ligt op continuering van zorg en school en het betrekken van het eigen 

netwerk. In de KV gelden strenge huisregels, waarmee de jongere vrijwillig akkoord moet gaan. De 

belangrijkste zijn: 

 Tussen  22.00 en 07.00  uur op je kamer met de deur op slot. 

 Naar school of dagbesteding volgens rooster en daarna direct weer terug naar de KV. Geen 

omwegen, afspraakjes of rondhangen in de stad. 

 Geen mobiele telefoon, tablet of laptop. Die gaan in een persoonlijk kluisje. 

 Niet roken onder de 18 jaar en geen alcohol- of middelengebruik. Dit wordt gecontroleerd 

middels urinecontroles. 

 

In de KV verblijven maximaal acht jongeren tegelijkertijd in de leeftijd van 14 tot 23 jaar. De KV is 

gevestigd in Amsterdam Nieuw West in een locatie van Spirit Jeugd en Opvoedhulp. De KV is een 

pilot voor de periode van 1 september 2016 tot 1 juli 2017. vanaf 20 september kunnen jongeren in 

de KV geplaatst worden. 

Doelgroep van de Kleinschalige Voorziening 
De doelgroep van de KV bestaat uit jongens van 14-23 jaar uit Amsterdam en de Amstelland- 

gemeenten die in voorlopige hechtenis worden genomen. De pilot start exclusief met 

minderjarigen. De adolescentendoelgroep kan in een later stadium van de pilot ook instromen. Bij 

de beslissing voor plaatsing in KV of JJI zijn de volgende indicaties en contra-indicaties van 

toepassing: 
Indicaties voor plaatsing in KV Contra-indicaties (indicaties voor JJI) 

 Voor de eerste of tweede keer 

voorgeleid en 

 Jongere heeft tijdens vroeghulp 

RvdK blijk gegeven open te staan 

voor hulp etc. en 

 Niet structurerende ouders en 

 Hulpverleningstraject dat 

moet/kan doorlopen en/of 

 Vorm van dagbesteding 

(school/werk) aanwezig of 

makkelijk te realiseren 

 

 

 

 Ernst van het delict (waaronder ernstig geweld en zeden) en delictge-

schiedenis (ernst en aantal van de delicten) en daaraan gerelateerde 

verwachting of lange JD of PIJ/dubbel PO aan de orde is. 

 Zorgproblematiek: ernstige verslavingsproblematiek en/of suïcidaliteit 

en/of de noodzaak tot klinische observatie in verband met veronderstelde 

psychiatrische problematiek. Veel somatische zorg nodig. 

 Onderzoeksbelang om niet lokaal te plaatsen (mediagevoeligheid, niet 

samen plaatsen van daders) en/of dringende beveiligingsnoodzaak van 

de maatschappij (recidive, hoog onttrekkingsniveau/vluchtgevaar e.d.), 

het slachtoffer en de verdachte zelf. 

 Het leefsysteem van jongeren dat gekenmerkt wordt door relatief veel 

risicofactoren: jongere kan beter uit leefsysteem gehaald worden. 

 Verblijfsstatus / illegaal. 

 Nabijheid slachtoffer (ivm maatschappelijke onrust). 

 IQ lager dan 70. 

 Jongere niet meer ontvankelijk voor pedagogische insteek (bij ASR een 

contra-indicatie voor jeugdstrafrecht). 

De KV is niet bedoeld als alternatief voor schorsing van voorlopige hechtenis of huisarrest. Deze 

mogelijkheden hebben (indien mogelijk) altijd de voorkeur boven plaatsing in de KV. Bij opheffing 

van de schorsing na een voorgeleiding of na een mislukt huisarrest kan een plaatsing in de KV 

zeker overwogen worden. Overplaatsing vanuit een JJI naar de KV kan, als daar goede redenen 

voor zijn, overwogen worden bij de eerste raadkamerzitting, daarna niet meer. 



  
Hoe wordt een jongere  in de Kleinschalige Voorziening  geplaatst? 
Een rapporteur van de Raad voor de Kinderbescherming of de reclassering beoordeelt op basis van 

de indicaties en contra-indicaties of voorlopige hechtenis wenselijk is in een JJI of in de KV. De 

rapporteur krijgt ook inzicht in de actuele bezetting van de KV. Als op basis van de (contra) 

indicaties plaatsing in de KV gewenst is en er is plek, gaat de rapporteur na of de jongere 

gemotiveerd zou zijn voor verblijf in de KV en bereid is zich aan de strakke afspraken te houden 

(dit is mede van belang vanwege het beperkte beveiligingsniveau). Hierbij wordt kort een beeld 

geschetst van de belangrijkste  (huis)regels van de KV, zodat de jongere weet waar hij aan toe is. 

Wanneer plaatsing in de KV geadviseerd is, geeft de rapporteur dit direct telefonisch door aan de 

opvangofficier van de PGA. Het OM beslist of dit ook gevorderd wordt. Vervolgens bespreekt de 

OvJ op het cellencomplex  met de jongere de huisregels; hierbij kan zijn advocaat aanwezig zijn. 

Bij voorgeleiding aan de RC wordt geadviseerd over de locatie van de voorlopige hechtenis. De RC 

beslist uiteindelijk waar de jongere geplaatst wordt en heeft daarvoor beschikking over actuele 

informatie over de bezetting van de KV. 

Indien blijkt dat het lage beveiligingsniveau van de KV niet bij de jongere past of als hij zich niet 

aan de regels houdt, dan wordt hij aangehouden door de politie en binnen een werkdag voorgeleid 

aan de RC met veelal als uitkomst ‘wijziging detentieplaats: plaatsing in een JJI’. 

Juridisch kader voor de Kleinschalige Voorziening 
De KV is geen JJI, maar de jongeren zitten er formeel wel in voorlopige hechtenis. Volgens artikel 

493, lid 3 van het Wetboek van Strafvordering kan  voor het ondergaan van voorlopige hechtenis 

‘elke daartoe geschikte plaats worden aangewezen’. Het juridisch kader is hetzelfde als het 

'justitieel huisarrest'. De jeugdige zit echter niet thuis maar in de KV. 

 

De Beginselenwet JJI is niet van toepassing in de KV. Voor de vormgeving van toezicht en 

klachtrecht bij de KV wordt aangesloten bij wat voor De Koppeling (JeugdzorgPlus) in Amsterdam 

is vastgesteld. 

Meer informatie nodig? 
Voor meer informatie over de KV of  om over specifieke casuïstiek advies in te winnen, kun je 

contact opnemen met Ruud Jacobs, projectleider van de KV (0614309071). 

Casus: Jongen van 16 is op heterdaad aangehouden voor een inbraak en in 

verzekering gesteld. Tijdens de voorgeleiding komt naar voren dat hij nog op school 

in Amsterdam zit. Hij komt niet in aanmerking voor huisarrest, want vader is sinds 

kort uit beeld en thuissituatie is daardoor niet meer stabiel. Hierdoor is voorlopige 

hechtenis in een JJI aan de orde, waardoor het afleggen van schoolexamens in 

gevaar komt. Met plaatsing in de KV zouden de examens kunnen worden gemaakt 

en zou direct samen met lokale zorgpartners gestart  kunnen worden met het 

verbeteren van de gezinssituatie, door middel van de start van bijvoorbeeld 

opvoedondersteuning of gezinstherapie. 


