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Besluit van 20 februari 1995, houdende
wijziging van het Besluit regels inrichtingen
justitiële kinderbescherming in verband met de
invoering van urine-controle
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 9 november 1994,
de Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 465467/94/6;
Overwegende dat er in verband met het tegengaan van het ongecontroleerde gebruik van gedragsbeı̈nvloedende middelen door jeugdigen in de
inrichtingen voor justitiële kinderbescherming, behoefte is aan de
mogelijkheid om verplichte urinecontroles af te nemen;
Gelet op artikel 66, onder a en c, van de Wet op de jeugdhulpverlening;
De Raad van State gehoord (advies van 20 december 1994, nr.
WO3.94.0696);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 27 januari
1995, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 477796/95/6;
Gehoord het College van advies voor de justitiële kinderbescherming op
20 juni 1994;
Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Het Besluit regels inrichtingen voor justitiële kinderbescherming1 wordt
gewijzigd als volgt:
A
Na artikel 31 wordt ingevoegd een nieuw artikel, luidende:
Artikel 31a
1. De directeur kan, indien dit noodzakelijk is in het belang van de
handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting dan wel in
verband met de verlening van verlof, een jeugdige verplichten urine af te
staan ten behoeve van een onderzoek van die urine op aanwezigheid van
gedragsbeı̈nvloedende middelen.
2. Onze Minister stelt nadere regels vast omtrent de wijze van
uitvoering van het urineonderzoek. Deze regels betreffen in elk geval het
recht van de jeugdige om de uitslag te vernemen en om voor eigen
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rekening een hernieuwd onderzoek van de afgestane urine te laten
plaatsvinden.
1

Stb. 1990, 112, gewijzigd bij besluit van 6 juli
1993, Stb. 399.
Het advies van de Raad van State is openbaar
gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Justitie.
Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage
gelegde stukken worden opgenomen in het
bijvoegsel bij de Nederlandse Staatscourant
van 14 maart 1995, nr. 52.

ARTIKEL II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 20 februari 1995
Beatrix
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
Uitgegeven de achtentwintigste februari 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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NOTA VAN TOELICHTING
Dit besluit behelst een wijziging van het Besluit regels inrichtingen voor
justitiële kinderbescherming (verder te noemen het Besluit). Het betreft
een toevoeging van een bepaling betreffende de mogelijkheid om
jeugdigen die in inrichtingen voor justitiële kinderbescherming verblijven
te verplichten urine af te staan ten behoeve van een onderzoek van die
urine op aanwezigheid van gedragsbeı̈nvloedende middelen.
De directe aanleiding voor deze wijziging van het Besluit is de uitspraak
van het College van advies voor de justitiële kinderbescherming in drie
zaken op 21 januari 1994. Aan de orde was de vraag of voor het
afdwingen van de medewerking aan urinecontroles van jeugdigen in
inrichtingen voor justitiële kinderbescherming, een uitdrukkelijke
wettelijke basis is vereist of dat artikel 15, vierde lid, van de Grondwet aan
de directeur daarvoor voldoende ruimte laat. Het College van advies acht
het afdwingen van medewerking aan urinecontroles een zodanige inbreuk
op het grondrecht van eerbiediging van de lichamelijke integriteit dat het
slechts in uitzonderlijke gevallen en met strenge waarborgen omgeven,
waaronder een wettelijke grondslag, is toegestaan. Thans wordt ten
departemente een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen voorbereid,
waarin de rechtspositie van de jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen
wordt geregeld. In deze wet zal in ieder geval een bepaling over de
verplichte medewerking aan urinecontroles worden opgenomen. Het is
evenwel nu reeds noodzakelijk voor een effectieve controle op het bezit en
gebruik van met name drugs in de inrichting, de methode van urinecontroles te kunnen hanteren. De wettelijke basis is artikel 66, onder a en
c, van de Wet op de jeugdhulpverlening, inhoudende dat bij algemene
maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld die betrekking
kunnen hebben op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de
jeugdigen, alsmede op het op de jeugdigen te houden toezicht. De
uitwerking hiervan is te vinden in het Besluit regels inrichtingen voor
justitiële kinderbescherming. De voorgestelde aanvulling van dit Besluit
vormt een uitwerking van voornoemde uitspraak van het College van
advies. Deze aanvulling is een nadere omlijning van de in artikel 66, onder
a en c, van de Wet op de jeugdhulpverlening genoemde onderwerpen om
een restrictieve bevoegdheid tot het afnemen van urinecontroles mogelijk
te maken.
Krachtens het voorgestelde artikel 31a kan de directeur een jeugdige
verplichten urine af te staan, ten behoeve van een onderzoek van de urine
op de aanwezigheid van gedragsbeı̈nvloedende middelen. Hierbij dient te
worden gedacht aan de middelen vermeld in de bij de Opiumwet
behorende lijsten I en II, aan alcohol en aan medicijnen. Het gaat dus
zowel om verboden middelen als om middelen waarvan het ongecontroleerde gebruik, in verband met de orde en veiligheid in de inrichting, dan
wel in verband met de verlening van verlof aan jeugdigen, dient te
worden tegengegaan.
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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