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PLAATSING OP DE AFDELING PRO JUSTITIA

De rechter-commissaris geeft krachtens art. 196 WvSv een bevel tot overbrenging ter observatie

naar een daartoe bestemde en aan te duiden inrichting indien een onderzoek naar de 

geestvermogens van de verdachte noodzakelijk is en dit niet voldoende op andere wijze 

(zoals een ambulant onderzoek pro Justitia) kan plaatsvinden. De rechter-commissaris kan dit bevel

pas geven nadat hij advies heeft ingewonnen van een of meer deskundigen. Het bevel omvat

tevens de inrichting waar geobserveerd dient te worden, in dit geval de observatieafdeling in

Teylingereind die daartoe is aangewezen. Een bevel tot klinische observatie kan alleen worden

gegeven voor preventief gehechte jongeren. De jongere heeft de mogelijkheid om tegen het bevel

tot observatie hoger beroep in te stellen bij de rechtbank en de klinische observatie mag niet langer

duren dan zeven weken. Ook als de jongere weigert, kan hij worden onderzocht. De jongere zal in

elk geval moeten dulden dat hij voor zeven weken op een observatieafdeling wordt geplaatst.

Een advies voor een pro Justitia onderzoek op de ForCA observatieafdeling wordt gegeven door

een deskundige van het NIFP. Dit gebeurt in overleg met de rechter-commissaris en de officier van

justitie en eventueel na overleg met de Raad voor de Kinderbescherming. De indicatie geschiedt

door een voorgeleidings- of trajectconsult door een (kinder -en jeugd) psychiater van het NIFP in

het betreffende arrondissement. Indien het advies wordt gevolgd, verzorgt het NIFP de bemiddeling

en toetsing van de ForCA pro Justitia rapportages.

PLAATSING OP DE AFDELING ADVIES PIJ-VERLENGING

Jongeren worden overgeplaatst naar de afdeling advisering PIJ-maatregel door de 

selectiefunctionaris van de afdeling Individuele jeugdzaken (IJZ) van het ministerie van Justitie. 

Ook voor deze observaties geldt een verblijfsduur van maximaal zeven weken. 

De plaatsingsbevoegdheid van de selectiefunctionaris is beschreven in een tijdelijke regeling 

van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj), die van kracht blijft tot de inwerkingtreding 

van de algemene wijziging van deze wet.

Jongeren met een PIJ-maatregel kunnen op verzoek van de directeur van een justitiële 

jeugdinrichting worden overgeplaatst naar de observatieafdeling in het kader van een aanstaand

verlengingsadvies en/of een moeilijk lopende behandeling. Daarnaast kan de kinderrechter 

of officier van justitie het verzoek doen om een jongere residentieel te laten observeren indien 

de informatie in het verlengingsadvies van de justitiële jeugdinrichting als onvoldoende wordt

beschouwd. De jongere kan zelf ook een overplaatsingsverzoek doen (artikel 19 Bjj), 

en hij kan bezwaar maken tegen het besluit van de selectiefunctionaris (artikel 18 en 19 Bjj).

CONTACT

Observatieafdeling Forensisch Centrum Teylingereind
Bezoekadres Rijksstraatweg 24, 

2171 AL  Sassenheim
Postadres Postbus 193, 
2170 AD  Sassenheim

Telefoon 071 – 305 55 55

www.teylingereind.nl

Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) 
Adresgegevens lokale NIFP-vestiging, zie:

www.nifp.nl

Secretariaat ForCA: 
Graadt van Roggeweg 348 – 350

3531 AH Utrecht
Telefoon 088 - 0710156

E-mail secretariaatforca@dji.minjus.nl

www.forca.nu
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OBSERVATIEAFDELINGEN

In Forensisch Centrum Teylingereind zijn 

twee observatieafdelingen gestart. De twee

afdelingen bieden elk plaats aan acht jongeren.

Voorlopig kunnen alleen jongens worden

geplaatst. Teylingereind is door de minister van

Justitie aangewezen als inrichting voor klinische

observatie (artikel 198, lid 3 WvSv)

Op de afdeling ‘de Ven’ worden preventief

gehechte jongens onderzocht die verdacht

worden van ernstig

strafbare feiten 

zoals levens- of 

zedendelicten en bij wie

mogelijk sprake is van

ernstige psychische 

problematiek. Het kan

ook gaan om jongeren

die zich moeilijk laten

onderzoeken, bij wie 

bijzondere omstandig-

heden, bijzondere

gezinsproblematiek of

hardnekkige recidive

aan de orde is of om

jongeren die verdacht

worden van strafbare feiten die 

maatschappelijke ophef veroorzaken. Op de

andere observatieafdeling (‘de Gaag’) worden

jongens geplaatst voor wie een verlenging of

beëindiging van de PIJ-maatregel aan de orde

is. Bij deze jongens bestaat er twijfel over het

recidivegevaar of moeten de mogelijkheden van

behandeling, (proef)verlof, nazorg of 

resocialisatie nader onderzocht worden. 

ONDERZOEK EN OBSERVATIE

De jongens verblijven gedurende zeven weken

op de observatieafdeling. De groep wisselt van

samenstelling omdat elke week een jongere 

op de afdeling wordt opgenomen en er ook

een jongere vertrekt. Tijdens het verblijf 

doorlopen zij een programma waarbij ze door

verschillende disciplines (milieuonderzoeker,

groepsleiding, 

psycholoog en (kinder-

en jeugd)psychiater)

worden geobserveerd

en onderzocht. 

Het onderzoek pro

Justitia betreft niet

alleen de jongere zelf,

ook zijn omgeving

wordt uitgebreid 

onderzocht door 

de forensisch 

milieuonderzoeker. 

De jongeren 

worden ook ’s nachts

en tijdens het weekend geobserveerd. 

YOUTURN, de basismethodiek van de justitiële 

jeugdinrichtingen, wordt in aangepaste vorm

gebruikt als observatiemethodiek. 

Bij het onderzoek wordt ook aandacht 

besteed aan lichamelijke en medische zaken, 

intelligentieonderzoek en risicotaxatie.

Observatieafdelingen

TEYLINGEREIND

ForCA is een samenwerkingsverband van de justitiële 

jeugdinrichtingen, het NIFP, twee (forensische)

jeugdpsychiatrische centra, de reclasseringsorganisaties 

en een aantal universitaire centra. 

Deze samenwerking kan een grote impuls geven aan de 

verdere verbetering van het pro Justitia onderzoek van 

jongeren voor de rechtbank en de behandeling van jongeren

met een PIJ-maatregel. 

Op 1 mei 2009 heeft 

Forensisch Centrum Teylingereind 

twee observatieafdelingen geopend, 

als onderdeel van het Forensisch 

Consortium Adolescenten (ForCA). 

In deze folder leest u meer 

over deze afdelingen.
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