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Samenvatting 

 

Jaarlijks keren rond de 1.500 plegers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven terug in de sa-

menleving. Dit gaat over het algemeen goed, maar het komt met enige regelmaat voor dat maat-

schappelijke onrust ontstaat. Het is in het belang van iedereen dat de terugkeer goed verloopt. Het 

Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG), het Openbaar Ministerie (OM) en Reclassering Nederland namens de drie reclasserings-

organisaties (3RO) hebben hierover afspraken gemaakt en vastgelegd in een handelingskader dat 

we u hierbij aanbieden. Het benoemt en versterkt onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

een goed verloop van de terugkeer van deze groep ex-gedetineerden en is een praktisch toepas-

baar kader voor het oplossen van situaties waar het vastloopt.  
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Jaarlijks keren rond de 1.500 plegers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven terug in de sa-

menleving. Dit gaat over het algemeen goed, maar het komt met enige regelmaat voor dat maat-

schappelijke onrust ontstaat. Het is in het belang van iedereen dat de terugkeer goed verloopt: 

voor de ex-gedetineerden om te voorkomen dat zij in hun oude gedrag terugvallen, voor burgers 

omdat zij gebaat zijn bij een veilige omgeving, met minder overlast en criminaliteit. 

 

Als een gedetineerde na het ondergaan van gevangenisstraf voor een ernstig delict, zoals een 

zedendelinquent, terugkeert in de samenleving vraagt dat om extra zorgvuldigheid bij het zoeken 

naar woonruimte en een plek om te resocialiseren. Goede samenwerking, regie en vertrouwen in 

de expertise van verschillende betrokken partners zijn daarbij bepalend.  

 

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), de Vereniging van Nederlandse Ge-

meenten (VNG), het Openbaar Ministerie (OM) en Reclassering Nederland namens de drie re-

classeringsorganisaties (3RO)1 hebben het initiatief genomen om hierover afspraken te maken. Zo 

willen wij gezamenlijk invulling geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de 

belangen van slachtoffers, samenleving én daders in balans te brengen. Dat heeft geleid tot een 

handelingskader voor concrete situaties, dat we u hierbij willen aanbieden. 

 

 

 

                                                      
1 3RO: Stichting Verslavingsreclassering GGZ , Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering Nederland 
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In het handelingskader staan drie uitgangspunten centraal: 

 

1) Ex-gedetineerden keren in principe terug naar de gemeente waar ze voor aanvang van de de-

tentie woonden. 

2) Voor zover bovenstaande door omstandigheden niet lukt, zet het lokaal bestuur zich in om sa-

men met andere partners een alternatieve oplossing te zoeken. 

3) Het OM en de reclassering zoeken ruim vooraf contact met het lokaal bestuur om tot een oplos-

sing te komen die recht doet aan de belangen van de samenleving én de ex-gedetineerde. 

 

Het handelingskader benoemt en versterkt onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goed 

verloop van de terugkeer van ex-gedetineerden. Ze doet recht aan de positie en rol van elke part-

ner en draagt er toe bij dat iedereen zijn rol goed invult. Bovenal is het een praktisch toepasbaar 

kader voor het oplossen van situaties waar het vastloopt. 

 

Het is onze overtuiging dat deze afspraken burgemeesters, OM en reclassering in staat stellen om 

- rekening houdend met de belangen van de gemeenschap - de (zeden)delinquent en het sociale 

vangnet dat hem omringt, tot een voor iedereen acceptabele, passende en duurzame oplossing te 

komen. 

 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

 

 

 

J. Kriens 

Voorzitter directieraad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 


