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GEGEVENSDELING EX-GEDETINEERDEN VERANDERT 

 

Rond de terugkeer van gedetineerden in de samenleving bestaat al jaren een samenwerking 

tussen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de gemeenten. De manier waarop gegevens 

worden uitgewisseld gaat binnenkort veranderen!  

 

Bestuurlijk Akkoord re-integratie ex-gedetineerde burgers 

De VNG tekende 1 juli jl. een Bestuurlijk Akkoord met het ministerie van Justitie en Veiligheid 

(JenV) en de Reclassering over de re-integratie van de brede groep mensen die jaarlijks uit detentie 

terugkeert in de samenleving. Dit akkoord is het vervolg op het eerdere Convenant over 

samenwerking, waarbij de Reclassering nog niet betrokken was. Het akkoord benadrukt dat deze 

partijen samenwerken aan het doel om recidive en overlast te beperken.  De (meestal) korte 

periode dat iemand in detentie verblijft willen we optimaal benutten. In het VNG-bericht 'Akkoord: 

effectievere gevangenisstraf en veilige terugkeer' (2 juli) leest u meer over het akkoord. 

 

De komende tijd wordt in overleg met gemeenten gewerkt aan een handreiking voor de manier 

waarop deze samenwerking in de praktijk vorm kan worden gegeven.  

 

Informatiedeling cruciaal 

Het delen van informatie tussen de partijen van het akkoord is een belangrijke voorwaarde voor een 

geslaagde samenwerking. De manier waarop dat voorheen ging was in strijd met de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zonder wettelijke grondslag of toestemming van de 

betrokkenen werden namelijk grote hoeveelheden informatie gedeeld. Aan nieuwe wetgeving wordt 

gewerkt, maar die wordt waarschijnlijk pas per 2021 van kracht. Tot die tijd delen we informatie als 

de betrokkene toestemming geeft. Uitzondering hierop is de informatieverstrekking over begin- en 

einddatum van de detentie. Voor deze informatie bestaat wel een wettelijke grondslag: art. 51c van 

de Wet justitiële en strafrechtelijke gegevens.  

 

Informatiedeling DPAN gestopt, tijdelijke applicatie (AGG) in werking 

De manier van gegevensdeling tussen DJI en gemeenten is dus veranderd door aangescherpte 

privacywetgeving (AVG). Voor het delen van gegevens over de 5 basisvoorwaarden is nu 

toestemming van de gedetineerde nodig. Om tegemoet te komen aan de nieuwe privacywetgeving 

is een nieuwe werkwijze ontwikkeld in samenspraak met casemanagers van DJI en gemeenten. 

 

Sinds mei 2019 versturen penitentiaire inrichtingen gegevens naar gemeenten via de Applicatie 

Gegevensverstrekking Gemeenten (AGG). Dit vervangt het oude systeem Digitaal Platform 

Aansluiting Nazorg (DPAN).  

 

Hoe werkt de AGG? 

Voor gegevensdeling over de 5 basisvoorwaarden vult de gedetineerde samen met de 

casemanager van DJI een toestemmingsverklaring in. Hij geeft per basisvoorwaarde (werk en 

inkomen, onderdak, zorg, schulden, identiteitsbewijs plus zorg voor thuis) toestemming. Samen 

vullen ze een informatieblad in, waarin verschillende vragen over de leefgebieden worden gesteld. 

 

https://www.vng.nl/
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/re-ingetratie-ex-gedetineerden/nieuws/akkoord-effectievere-gevangenisstraf-en-veilige-terugkeer
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/re-ingetratie-ex-gedetineerden/nieuws/akkoord-effectievere-gevangenisstraf-en-veilige-terugkeer
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De casemanager stuurt de informatie via de nieuwe applicatie AGG naar de gemeente. Deze neemt 

op zijn beurt contact op met de gedetineerde als die een hulpvraag heeft en de gemeente 

ondersteuning wil of kan bieden. 

 

Groot verschil met de oude werkwijze is dat het informatieblad uit slechts 20 onderwerpen bestaat, 

terwijl DPAN 220 tekstvelden telde. De informatie is dus minder uitgebreid, maar gerichter. 

Daarnaast is de uitwisseling over en weer tussen DJI en gemeenten via het systeem niet meer 

mogelijk: er is sprake van eenrichtingsverkeer vanuit DJI. Na toezending van het informatieblad is 

het aan de gemeente contact op te nemen met de gedetineerde (direct of via de casemanager). 

 

De gedetineerde kan de toestemming in een later stadium intrekken of wijzigen. Daarvoor 

ondertekent hij een intrekkingsverklaring. Bij wijziging vult hij samen met de casemanager een 

nieuw informatieblad in dat naar de gemeente wordt gestuurd. 

 

Meld u aan voor gebruik Injus! 

Overigens is de AGG een tijdelijk systeem. In een later stadium dit jaar worden de melding begin en 

einde detentie én het informatieblad verstuurd via Injus, Het grote verschil met de huidige werkwijze 

is dat de gemeente indien gewenst informatie kan ontvangen over het begin en einde van detentie. 

Hiervoor is geen toestemming nodig van de gedetineerde. Het informatieblad wordt daarentegen 

alleen verzonden als de gedetineerde hiermee instemt. De Justitiële Informatiedienst (Justid) van 

het ministerie van JenV beheert het systeem Injus. Gemeenten gebruiken het nu ook al voor de 

uitvoering van de regeling Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ). Daarbij wordt de burgemeester 

geïnformeerd over de terugkeer van zware (zeden)delinquenten. Informatie over deze regeling vindt 

u op de VNG-website: Ex-gedetineerden: informatievoorziening. 

 

Onlangs is een proef gestart met Injus in enkele gemeenten. Aansluitend aan deze proefperiode zal 

aansluiting komend najaar per ‘cohort’ van gemeenten plaats vinden. Om Injus te kunnen gebruiken 

is het noodzakelijk, als dit nog niet is geregeld, dat u zich aanmeldt via uw e-herkenningsprovider 

voor een machtiging e-herkenning op beveiligingsniveau 3. Voor meer informatie hierover kunt u 

zich wenden tot uw machtigingenbeheerder of tekenbevoegd persoon binnen uw gemeente. Zij 

kunnen u helpen met het aanvragen van eHerkenningsmiddelen. Meer informatie over eHerkenning 

vindt u op www.eherkenning.nl. 

 

U kunt zich vanaf 1 september tot 15 november 2019 aanmelden voor het gebruik van Injus via 

info@justid.nl. Na aanmelding ontvangt u van Justid een uitgebreide introductiemail met relevante 

informatie, waaronder de aansluitvoorwaarden. U wordt gevraagd om de aanvraag te laten 

ondertekenen door een geautoriseerd persoon en deze terug te sturen aan Justid. 
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