
De terugkeer van een pleger van een ernstig gewelds- of 
zedenmisdrijf kan in een buurt opschudding veroorzaken. 
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie biedt burgemees-
ters de mogelijkheid om via de informatievoorziening 
Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ) tijdig over de 
terugkeer van (ex-)gedetineerden geïnformeerd te 
worden.          

Waarom informatievoorziening BIJ?
In het verleden is veelvuldig naar voren gekomen dat burgemeesters 
behoefte hebben aan informatieverstrekking over de terugkeer van 
(ex-)gedetineerden in hun gemeente. In 2009 heeft het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie in samenwerking met de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) een pilot BIJ gestart. Sinds mei 2013 
is BIJ geen pilot meer, maar spreken we van een structurele 
informatievoorziening.

Versterking van uw informatiepositie
De informatievoorziening BIJ heeft tot doel om u tijdig over 
terugkerende (ex-) gedetineerden te informeren, zodat u indien 
nodig maatregelen kunt treffen in het kader van het handhaven  
van de openbare orde. Het draagt bij aan een versterking van uw 
informatiepositie, zodat u uw bestaande bevoegdheden optimaal 
kunt inzetten. Dit in het belang van de lokale samenleving  
(de gemeente, wijk of buurt waarin de gedetineerde terugkeert), 
maar ook van de terugkerende (ex-)gedetineerden.

Over wie wordt u geïnformeerd?
De burgemeester ontvangt justitiële gegevens van personen die 
onherroepelijk zijn veroordeeld tot een vrijheidsbenemende straf 
voor ernstige gewelds- of zedendelicten, en van personen die zijn 
veroordeeld tot een tbs-maatregel met dwangverpleging of een 
verlengbare PIJ-maatregel (ook wel jeugd-tbs genoemd). 

Hoe werkt de informatievoorziening BIJ?
De justitiële gegevens worden via de Justitiële Informatiedienst 
(Justid) aan een door u aangewezen ambtenaar (‘gemandateerd 
persoon’) verstuurd. Tegelijkertijd verstuurt Justid dezelfde 
gegevens naar de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. De 
Landelijke Eenheid verifieert in de politiesystemen of er indicaties 
zijn van maatschappelijke onrust en maakt van haar bevindingen 
een rapport op, die naar de gemandateerde persoon wordt 
verstuurd. 

De gemandateerde persoon voert na ontvangst van de gegevens 
een risicoanalyse uit én adviseert u of het treffen van maatrege-
len in het kader van de handhaving van de openbare orde 
noodzakelijk is.
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Zorgvuldigheid voorop
U bent verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van  
de aan u verstrekte justitiële gegevens. In het kader van deze 
informatievoorziening zijn voor een zorgvuldige omgang met 
deze gegevens regels opgesteld. Deze regels staan genoteerd in 
een convenant en bijbehorende aansluitvoorwaarden, die door 
u (de burgemeester) bij deelname aan de informateivoorziening 
zal worden ondertekend. Zo mogen de gegevens bijvoorbeeld 
alléén worden gebruikt voor de handhaving van de openbare 
orde, mogen de gegevens niet zonder afweging met derden 
gedeeld worden (‘nee, tenzij’) en zijn  termijnen gesteld aan  
hoe lang u de gegevens mag bewaren. 

Aanmelden
Wilt u op de hoogte worden gesteld bij de terugkeer van plegers 
van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven, zodat u indien nodig 
tijdig maatregelen kan treffen in het kader van het handhaven 
van de openbare orde? Stuur dan een email naar 
informatievoorzieningBIJ@minvenj.nl. U ontvangt meer informa-
tie over de voorwaarden en aanmeldprocedure. Deelname aan 
deze informatievoorziening is gratis.
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