
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte burgemeester,  

 

Jaarlijks keren rond de 1500 plegers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven terug in de maatschappij. 

De informatievoorziening Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ) zorgt er voor dat u, als burgemeester, 

tijdig wordt geïnformeerd alvorens  een van deze (ex-)gedetineerden in uw gemeente  terugkeert. Op 

basis daarvan kunt u een beoordeling maken van eventuele risico's voor  de openbare orde als gevolg 

van de terugkeer en waar nodig maatregelen treffen om deze te voorkomen. Dit beschermt niet alleen de 

belangen van de samenleving (de gemeente, wijk of buurt waarin de ex-gedetineerde terugkeert), maar 

ook die van de (ex-)gedetineerde in kwestie. Met deze brief willen wij u informeren over de mogelijkheid 

om, net als bijna 200 andere gemeenten, van de informatievoorziening BIJ gebruik te maken.  

 

Aanleiding 

De informatievoorziening BIJ is ontwikkeld door het ministerie van Veiligheid en Justitie in samenwerking 

met de VNG. De aanleiding was een aantal voorvallen enkele jaren geleden waar de terugkeer van een 

(ex-)gedetineerde leidde tot maatschappelijke onrust. Op verzoek van lokale bestuurders  en de Tweede 

Kamer is in 2009 gestart met een pilot die verder is ontwikkeld en uiteindelijk heeft geresulteerd in het 

besluit van de staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie om over te gaan naar een structurele informa-

tievoorziening1. Ook zijn per 1 januari 2014 alle dertien tbs-klinieken aangesloten, zodat u ook geïnfor-

meerd wordt over terugkerende tbs-gestelden met dwangverpleging in uw gemeente.  

 

Werkwijze 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie informeert de burgemeester als (ex-) gedetineerden van een 

ernstig gewelds of zedenmisdrijf, tbs-gestelden met dwangverpleging en jeugdigen met een verlengbare 

PIJ-maatregel van plan zijn om zich tijdens een verlof of na einde detentie in de gemeente te vestigen. 

Het tijdig informeren versterkt de informatiepositie van de burgemeester en vergroot  het handelingsper-

spectief om uw bestaande bevoegdheden in te zetten in het belang van de handhaving van de openbare 

orde.  
                                                      
1  Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 28 684, nr. 383 
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De justitiële gegevens2 die in een BIJ-melding zijn verwerkt, worden omwille van de privacygevoeligheid 

niet aan een gemeentelijke dienst of afdeling verstuurd, maar aan u, als het bestuursorgaan burgemees-

ter. De feitelijke ontvanger is een door u aangewezen gemandateerde persoon. Dit is doorgaans een 

bestuursadviseur openbare orde en veiligheid.  

 

Regionale samenwerking mogelijk  

U kunt er voor kiezen om in dit kader samenwerking met regiogemeenten op te zoeken. Het aanwijzen 

van een gemandateerde persoon in uw eigen organisatie en één uit een nabijgelegen centrumgemeente 

is een samenwerkingsconstructie die we binnen de informatievoorziening vaker tegenkomen. Veelal is de 

reden dat de gemandateerde persoon uit de centrumgemeente meer ervaring heeft met het uitvoeren van 

een risicoanalyse en het komen tot een advies aan u nadat aan u een BIJ-melding is verstrekt.  

 

Praktische ondersteuning van het Rijk en VNG 

Niet elke dag keert een (ex-)gedetineerde terug in uw gemeente. Om die reden is een digitale leeromge-

ving ‘Handelingskader BIJ’ ingericht waar kennis en ervaringen gedeeld kunnen worden over hoe te han-

delen wanneer deze situatie zich in een gemeente voordoet. Deze digitale leeromgeving is ontwikkeld 

door de VNG en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het handelingskader is te vinden op het OOV-

netwerk van de VNG, én is alleen toegankelijk voor gemandateerde personen. Daarnaast worden twee-

maal per jaar regionale werkateliers voor gemandateerde personen georganiseerd om kennis en ervarin-

gen uit te wisselen en te netwerken. 

 

Nadere informatie en aanmeldingsprocedure 

Wilt u op de hoogte worden gesteld bij de terugkeer van plegers van ernstige gewelds- en zedenmisdrij-

ven, zodat u indien nodig tijdig maatregelen kan treffen in het kader van het handhaven van de openbare 

orde? In de bijgevoegde folder vindt u meer informatie over de informatievoorziening BIJ, én over de 

aanmelding aan de informatievoorziening. Aan de deelname aan de informatievoorziening zijn geen kos-

ten verbonden. Hebt u vragen dan wel opmerkingen? U kunt dit mailen naar informatievoorziening-

BIJ@minvenj.nl. 

 

 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten  De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
 
 

 
 
mevrouw A. Jorritsma- Lebbink,    de heer F. Teeven    
voorzitter 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2  (Persoons)gegevens over (ex-)gedetineerden inzake de toepassing van het strafrecht  


