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Versiebeheer: Voorlichting over de pilot Bestuurlijke 
Informatievoorziening Gemeenten inzake Ex-gedetineerden 
(BIVGEG)©

Op de definitieve versies van dit document is versiebeheer van 
toepassing. Definitieve versies hebben een geheel getal als 
nummer. 

Gemeenten, JJI’s en andere betrokken partijen mogen onderstaande 
teksten voor hun interne communicatie gebruiken. Het is wel de 
bedoeling dat zij hiervoor alleen deze vastgestelde teksten, zoals de 
kernboodschap, gebruiken. Als zij de teksten ook voor externe 
communicatie willen gebruiken, dan vragen wij hen dit eerst te 
overleggen met Gerrit Jan van ’t Eind, de projectleider. 

Contactpersonen bij het Ministerie van Justitie
De projectleider:
Gerrit Jan van ’t Eind
(070-370 3131, g.j.van.eind@minjus.nl)
De projectcoördinator:
Bart Schmidt
(070-370 3138, b.schmidt@minjus.nl)

Kernboodschap
Als een jeugdige van een gewelds- of zedendelict voor meerdere 
dagen onbegeleid verlof krijgt of STP-proefverlof krijgt en 
terugkeert in een gemeente, dan brengt het Ministerie van Justitie 
deze gemeente hiervan op de hoogte. Het gaat hier om de pilot 
Bestuurlijke Informatievoorziening Gemeenten inzake Ex-gedetineerden. 
Dankzij deze informatie kan de burgemeester zonodig maatregelen 

nemen om verstoring van de openbare orde en ernstige maat-
schappelijke onrust te voorkomen. De afdeling Individuele 
Jeugdzaken van DJI stelt de informatie over de jeugdige samen en 
stuurt deze informatie naar de Justitiële Informatiedienst, waarna 
de informatie naar de gemeente wordt gestuurd. In overleg met het 
Korps Landelijke Politiediensten vult de gemandateerde persoon 
van de gemeente de informatie aan met een advies voor de 
burgemeester.

De pilot, waaraan zeventien gemeenten deelnemen, beperkt zich 
tot jeugdigen waarvan de terugkeer tot verstoring van de openbare 
orde en veiligheid kan leiden. Deze jongeren zijn veroordeeld voor 
een ernstig gewelds- of zedendelict (zie bijlage A). Het project duurt 
tot 31 december 2010. Daarna beslist de Minister van Justitie in 
overleg met de deelnemende gemeenten of de pilot landelijk wordt 
ingevoerd. 

Informatie aan gemeenten
Gemeenten willen tijdig geïnformeerd worden als een jeugdige 
pleger van een gewelds- of zedendelict in de gemeente terugkeert. 
Dankzij deze informatie kunnen burgemeesters verstoring van de 
openbare orde en ernstige maatschappelijke onrust helpen voorko-
men. Om in deze informatiebehoefte te voorzien, is Justitie de pilot 
Bestuurlijke Informatie Gemeenten inzake Ex-gedetineerden gestart. De pilot is 
beperkt tot jeugdigen die veroordeeld zijn voor een ernstig gewelds- 
of zedendelict (zie bijlage A) en die hiervoor een PIJ-maatregel 
opgelegd hebben gekregen. Ook moeten deze jongeren toestemming 
hebben gekregen om onbegeleid op verlof te gaan naar de gemeente. 

Project Bestuurlijke Informatievoorziening 
Gemeenten inzake Ex-gedetineerden 
(BIVGEG)

Voorlichting aan JJI’s over de pilot Bestuurlijke Informatievoorziening
Gemeenten inzake Ex-gedetineerden (BIVGEG)
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De pilot loopt vooruit op een mogelijke landelijke invoering. De 
gemeenten die eraan meedoen zijn: Almere, Amersfoort, Breda, 
Eindhoven, Enschede, Groningen, Hoogeveen, Leeuwarden, 
Maastricht, Roermond, Schiedam, Tilburg, Utrecht, Westland, Wijk 
bij Duurstede, Zoetermeer en Zwolle. Het project duurt tot 31 
december 2010. Daarna beslist de Minister van Justitie in overleg 
met de deelnemende gemeenten of de proef landelijk wordt 
ingevoerd. 

Soort en inhoud van de informatie
De informatie aan de gemeente beperkt zich tot direct identifice-
rende gegevens en informatie over het gepleegde delict. De 
gemandateerde persoon van de gemeente kan deze informatie na 
overleg met de KLPD aanvullen met een advies. Op basis van dit 
advies kan de burgemeester vervolgens een weloverwogen besluit 
nemen over mogelijke maatregelen. 

De informatieroute
De informatieroute verloopt als volgt: 

•	 	De	afdeling	Individuele	Jeugdzaken	van	DJI	stuurt	een	machtiging 
onbegeleid verlof naar de Justitiële Informatiedienst. 

•	 	De	Justitiële	informatiedienst	stuurt	de	machtiging	naar	de	
gemandateerde persoon van de gemeente en een kopie daarvan 
naar het KLPD. 

•	 	Levert	terugkeer	gevaar	op	voor	de	openbare	orde	en	veiligheid,	
dan kan de burgemeester besluiten het Coördinatiepunt Nazorg 
Jeugd (netwerk en trajectberaad) te informeren over de randvoor-
waarden voor resocialisatie. Over het algemeen is dit netwerk- en 
trajectberaad dan al op de hoogte van de terugkeer van de 
jeugdige. De burgemeester kan ook de politie opdracht geven om 
te patrouilleren.  

De rol van de JJI
De afdeling Individuele Jeugdzaken van DJI waarschuwt de Justitiële 
Informatiedienst wanneer een jeugdige die tot de doelgroep 
behoort, vrijkomt. De JJI hoeft zelf geen actie te ondernemen. De 
Justitiële Informatiedienst brengt de gemeente per aangetekende 
brief op de hoogte en verstrekt de gegevens tegelijkertijd per e-mail 
aan het KLPD.

Incidenten
Merk je dat er iets niet goed gaat met de informatievoorziening? 
Neem dan contact op met de projectleider bij het Ministerie van 
Justitie. 

Privacy
De informatie die over gedetineerden aan burgemeesters wordt 
verstrekt, is privacygevoelig. Omdat hiervoor nog geen wettelijke 
basis is, heeft de Minister van Justitie voor de duur van de pilot 
toestemming gegeven. Als de pilot definitief wordt ingevoerd, dan 
wordt de regelgeving aangepast. 
De afdeling Individuele Jeugdzaken is verplicht jeugdigen in te 
lichten dat hun gegevens aan burgemeesters worden verstrekt. 
Tijdens de pilot krijgt iedere jeugdige in een JJI een informatieblad 

(zie bijlage B) waarin staat dat zijn gegevens mogelijk doorgegeven 
worden aan de burgemeester. Ook ouders ontvangen een informa-
tieblad (zie bijlage C). 

Informeren van de Tweede Kamer en gemeenten
De Tweede Kamer is in juni 2009 geïnformeerd. Tegelijkertijd heeft 
de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) de gemeenten 
geïnformeerd via een Ledenbrief.

Wat moet de JJI doen?
Het Ministerie van Justitie vraagt de de directie van de JJI het 
volgende te doen:

1.  Zorg dat alle medewerkers op de hoogte worden gesteld van de 
informatie in dit informatieblad, inclusief de bijlagen. 

2.  Zorg dat de jongerenadministratie, maatschappelijk werkers, 
ITB’ers,  behandelcoördinatoren en afdelingshoofden ook deze 
informatie krijgen en bespreek het onderwerp in de werkoverleg-
gen. 

3.  Vraag de jongerenadministratie het informatieblad (bijlage C) als 
bijlage toe te voegen aan de brief die ouders ontvangen als hun 
zoon of dochter wordt opgenomen.  

4.  Vraag de groepsleiding de jeugdige het informatieblad (bijlage B) 
samen met de  huisregels uit te reiken.  

5.  Zorg dat afdelingshoofden eventuele vragen van jeugdigen 
kunnen beantwoorden aan de hand van deze informatie. Of laat 
hen contact opnemen met de projectleider of projectcoördinator 
bij het ministerie van Justitie, e-mailadres: BIVGEG@minjus.nl. 

6.  Meld eventuele knelpunten of incidenten bij de contactpersoon 
van de afdeling Individuele Jeugdzaken.  



Voorlichting aan JJI’s over de pilot Bestuurlijke Informatievoorziening Gemeenten inzake Ex-gedetineerden 3.0 | 3

Bijlage A  

Lijst van delicten die de grondslag zijn voor Bestuurlijke 
Informatievoorziening Gemeenten inzake Ex-gedetineerden 
De volgende artikelen uit het Wetboek van Strafrecht zijn van belang. Daarbij is het criterium vermeld wanneer het relevant is om de 
gemeente over de opgelegde straf te informeren. 

Artikel Strafbaar feit Omschrijving Maximale Strafmaat 
in jaren 

Maat van zwaarte van 
het misdrijf

141, lid 2 
en 3

Openlijk geweld: “Zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of 
goederen”

6, 9 of 12 bij 
lichamelijk
letsel of dood

“Lid 2 en 3” EN 
“veroordelingsduur ≥ 1 
jaar”.

240b Verspreiding kinderporno-
grafie:

“degene die een afbeelding - of een gegevensdrager, bevattende 
een afbeelding - van een seksuele gedraging, waarbij iemand die 
kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is 
betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreidt, openlijk 
tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of in bezit 
heeft”
“degene die van het plegen van een van de misdrijven, omschreven 
in het eerste lid, een beroep of een gewoonte maakt”

4 c.q. 6* Gehele artikel.

242 Verkrachting: “Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met 
geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan 
van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel 
binnendringen van het lichaam”

12 Gehele artikel.

243 Gemeenschap met 
wilsonbekwame:

“Hij die met iemand van wie hij weet dat hij in staat van bewuste-
loosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeert, 
dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke 
stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in 
staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of 
daartegen weerstand te bieden, handelingen pleegt die bestaan uit 
of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam”

8* Gehele artikel.

244 Gemeenschap met 
persoon onder 12 jaar:

“Hij die met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelin-
gen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel 
binnendringen van het lichaam”

12 Gehele artikel.

245 Gemeenschap met 
persoon onder 16 jaar:

“Hij die met iemand, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet 
die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige 
handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel 
binnendringen van het lichaam”

8* Gehele artikel.

246 Aanranding eerbaarheid: “Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met 
geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het plegen of 
dulden van ontuchtige handelingen, wordt, als schuldig aan 
feitelijke aanranding van de eerbaarheid”

8* Gehele artikel.

247 Ontucht wilsonbekwame: “Hij die met iemand van wie hij weet dat hij in staat van bewuste-
loosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijk onmacht verkeert, 
dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke 
stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in 
staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of 
daartegen weerstand te bieden of met iemand beneden de leeftijd 
van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen pleegt of 
laatst gemelde tot het plegen of dulden van zodanige handelingen 
buiten echt met een derde verleidt”

6* Gehele artikel.

248 (verzwaring) *12 resp.15 bij zwaar 
lichamelijk letsel of 
dood 

Gehele artikel.
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249 Ontucht met misbruik van 
gezag:

“Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of 
pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid 
toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of 
ondergeschikte”
Met dezelfde straf wordt gestraft:
“de ambtenaar die ontucht pleegt met een persoon aan zijn gezag 
onderworpen of aan zijn waakzaamheid toevertrouwd of 
aanbevolen;
de bestuurder, arts, onderwijzer, beambte, opzichter of bediende in 
een gevangenis, rijksinrichting voor kinderbescherming, weeshuis, 
ziekenhuis, of instelling van weldadigheid, die ontucht pleegt met 
een persoon daarin opgenomen;
degene die, werkzaam in de gezondheidszorg of maatschappelijke 
zorg, ontucht pleegt met iemand die zich als patiënt of cliënt aan 
zijn hulp of zorg heeft toevertrouwd”

6 Gehele artikel.

250a
vervallen
Naar 273f
Wel  
“oude” 
gevallen

Strafbare exploitatie / 
mensenhandel:

“hij die het plegen van ontucht door zijn minderjarig kind, stiefkind 
of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaam-
heid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of 
ondergeschikte met een derde opzettelijk teweegbrengt of 
bevordert;
hij die, buiten de gevallen genoemd onder 1°, het plegen van 
ontucht door een minderjarige wiens minderjarigheid hij kent of 
redelijkerwijs moet vermoeden, met een derde opzettelijk 
teweegbrengt of bevordert”

6 Gehele artikel.

251 (bijkomend op 250a)  “ontzetting” 

252, lid 2 
en 3

Bedwelmende drank met 
lichamelijk letsel of dood 
tot gevolg:

“1°.hij die aan iemand die in kennelijke staat van dronkenschap 
verkeert, bedwelmende drank verkoopt of toedient; 
2°. hij die een kind beneden de leeftijd van zestien jaren dronken 
maakt; 
3°. hij die iemand door geweld of bedreiging met geweld dwingt tot 
het gebruik van bedwelmende drank.
Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft 
Indien het feit de dood ten gevolge heeft”

6 of 9 Gehele artikel.

282 Opzettelijke vrijheidsbero-
ving:

“Hij die opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid berooft 
of beroofd houdt.
Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft.
Indien het feit de dood ten gevolge heeft”

8 (12 bij dood) Gehele artikel.

282a Gijzeling: “Hij die opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid berooft 
of beroofd houdt met het oogmerk een ander te dwingen iets te 
doen of niet te doen.
Indien het feit de dood ten gevolge heeft “

15 (levenslang bij 
dood)

Gehele artikel.

282b Terroristisch oogmerk: “Hij die opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid berooft 
of beroofd houdt met een terroristisch oogmerk”

levenslang c.q. 30 Gehele artikel.

287 Doodslag: “Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft” 15 Gehele artikel.

288 Doodslag met ander 
strafbaar feit:

“Doodslag gevolgd, vergezelt of voorafgegaan van een strafbaar feit 
en gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit voor te 
bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heter 
daad, aan zichzelf of andere deelnemers aan dat feit hetzij 
straffeloosheid hetzij het bezit van het wederrechtelijk verkregene 
te verzekeren”

levenslang c.q. 30 Gehele artikel.

288a Terroristisch oogmerk: “Doodslag, gepleegd met een terroristisch oogmerk” levenslang c.q. 30 Gehele artikel

289 Moord: “Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het 
leven berooft”

levenslang c.q. 30

302 Zware mishandeling: “Hij die aan een ander opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengt, 
wordt, als schuldig aan zware mishandeling.
Indien het feit de dood ten gevolge heeft”

8 (10 bij dood) Veroordelingsduur ≥ 1 
jaar.

303 Zware mishandeling 
voorbedachten rade:

“Zware mishandeling gepleegd met voorbedachten rade.
Indien het feit de dood ten gevolge heeft”

12 (15 bij dood) Veroordelingsduur ≥ 1 
jaar.
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312 Diefstal met geweld: “diefstal, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld of 
bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk 
om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij 
betrapping op heter daad, aan zichzelf of andere deelnemers aan 
het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van 
het gestolene te verzekeren.
indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft; 
indien het feit wordt gepleegd met het oogmerk om een terroris-
tisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken;
indien het feit de dood ten gevolge heeft”

 9 c.q. 12 Veroordelingsduur ≥ 1 
jaar.

273f Mensenhandel “Degene die een ander door dwang, geweld of een andere 
feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere 
feitelijkheid, door afpersing, fraude, misleiding dan wel door 
misbruik van uit feitelijk omstandigheden voortvloeiend 
overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie of door het 
geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de 
instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over 
die ander heeft, werft, vervoert, overbrengt, huisvest of 
opneemt, met het oogmerk van uitbuiting van die ander of de 
verwijdering van diens organen. Etc. (lid 1 t/m 7, inclusief “ertoe 
brengen tot verrichten sexuele handelingen, etc.)

6 Gehele artikel.

Algemene opmerking: de artikelen in de tabel omvatten ook misdrijven die niet 
leiden tot verstoringen van openbare orde en veiligheid. Daarom zijn in de 
informatiestroom twee filters ingebouwd:
•	 	Filter	1:	gemeenten	ontvangen	alleen	informatie	als	de	jeugdige	een	

PIJ-maatregel heeft opgelegd gekregen en met verlof gaat. Taakstraf en 
geldboetes blijven buiten beschouwing.

•	 	Filter	2:	de	informatie	gaat	naar	de	gemandateerde	persoon	van	de	gemeente	
en naar het KLPD. De gemandateerde persoon adviseert de burgemeester of 
het gaat om een jeugdige die gevaar oplevert voor de openbare orde en 
veiligheid. De burgemeester besluit vervolgens of er actie nodig is en zo ja, 
welke. Hiermee blijven alleen gevallen over die daadwerkelijk invloed hebben 
op openbare orde en veiligheid.

Tijdens de pilot wordt bekeken hoe deze filters in de praktijk functioneren.
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Waarom de gemeente informatie over jouw terugkeer ontvangt
Binnenkort keer je terug in de gemeente waar je woonde voordat je 
in een justitiële jeugdinrichting werd geplaatst. Het Ministerie van 
Justitie brengt de burgemeester van de gemeente op de hoogte van 
jouw terugkeer. In dit informatieblad lees je waarom jouw gemeen-
te deze informatie ontvangt en hoe dit precies in zijn werk gaat. 

In welke gevallen ontvangt de gemeente informatie over jou? 
De gemeente ontvangt informatie over jeugdigen met een zoge-
noemde PIJ-maatregel. Het gaat hier om de proef Bestuurlijke 
Informatievoorziening Gemeenten inzake Ex-gedetineerden. Deze proef duurt 
tot 31 december 2010. Daarna beslist de Minister van Justitie over 
het vervolg. 
Gemeenten ontvangen informatie over jouw terugkeer als je voor 
meerdere dagen onbegeleid verlof krijgt of als je STP- of proefverlof 
krijgt. Voorwaarde is dat je onherroepelijk bent veroordeeld voor 
een ernstig geweldsmisdrijf of zedendelict. Hierdoor kan de 
burgemeester zonodig maatregelen nemen die in het belang van de 
openbare orde én van jou zijn. 

Hoe verloopt de informatieverstrekking? 
•	 	Dienst	Justitiële	Inrichtingen	heeft	een	afdeling	Individuele	

Jeugdzaken. Wanneer jij binnenkort terugkeert in jouw gemeen-
te, dan licht deze afdeling de Justitiële Informatiedienst in. 

•	 	De	Justitiële	Informatiedienst	informeert	de	burgemeester	over	
jouw terugkeer en verstrekt daarbij ook informatie over jouw 
veroordeling. 

•	 	Het	Korps	Landelijke	Politiediensten	(KLPD)	ontvangt	tegelijker-
tijd dezelfde informatie. De KLPD gebruikt deze informatie voor 
advies aan de burgemeester.  

Zorgvuldige omgang met gegevens
De gemeente is verplicht om heel zorgvuldig met jouw gegevens om 
te gaan. Ze moet zich aan strenge regels houden. Zo mag de 
gemeente jouw gegevens alleen gebruiken als ze nodig zijn om de 
openbare orde te handhaven. Is de informatie niet meer echt nodig, 
dan mag de gemeente deze niet meer verwerken. 

Gemeenten die meedoen aan de proef
De gemeenten die meedoen aan de proef, zijn: Almere, Amersfoort, 
Breda, Eindhoven, Enschede, Groningen, Hoogeveen, Leeuwarden, 
Maastricht, Roermond, Schiedam, Tilburg, Utrecht, Westland, Wijk 
bij Duurstede, Zoetermeer en Zwolle. 

Welke misdrijven?
De gemeente ontvangt alleen informatie over jouw terugkeer als je 
een PIJ-maatregel hebt gekregen en bent veroordeeld voor één of 
meer van de volgende misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht: 
•	 	kinderpornografie	(artikel	240b);
•	 	verkrachting	(artikel	242);
•	 	gemeenschap	met	een	wilsonbekwame	(artikel	243);
•	 	gemeenschap	met	een	minderjarige	jonger	dan	twaalf	(artikel	

244);
•	 	gemeenschap	met	een	minderjarige	jonger	dan	zestien	(artikel	

245);
•	 	aanranding	eerbaarheid	(artikel	246);
•	 	ontucht	wilsonbekwame	(artikel	247/248);
•	 	ontucht	met	misbruik	van	gezag	(artikel	249);
•	 	bedwelmende	drank	met	lichamelijk	letsel	of	dood	tot	gevolg	

(artikel	252,	lid	2	en	3);
•	 	mensenhandel	(artikel	273f );
•	 	openbare	geweldpleging	met	lichamelijk	letsel	of	de	dood	tot	

gevolg waarvoor je een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 
een	jaar	of	langer	hebt	gekregen	(artikel	141);

•	 	vrijheidsberoving	(artikel	282);
•	 	gijzeling	(artikel	282a);
•	 	vrijheidsberoving	met	een	terroristisch	oogmerk	(artikel	282b);
•	 	doodslag	(artikel	287);
•	 	gekwalificeerde	doodslag	(artikel	288);
•	 	doodslag	met	een	terroristisch	oogmerk	(artikel	288a);
•	 	moord	(artikel	289);
•	 	toebrengen	zwaar	lichamelijk	letsel	(artikel	302);
•	 	zware	mishandeling	met	voorbedachten	rade	(artikel	303);	
•	 	diefstal	met	geweld	(artikel	312).	

Bijlage B 

Tekst die uitgereikt wordt aan de jeugdigen
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Waarom de gemeente informatie over de terugkeer van uw kind 
ontvangt
Binnenkort keert uw zoon of dochter terug in de gemeente waar hij 
of zij woonde vóór het verblijf in de justitiële jeugdinrichting. Het 
Ministerie van Justitie brengt de burgemeester van deze gemeente 
op de hoogte van de terugkeer van uw kind. In dit informatieblad 
leest u waarom de gemeente deze informatie ontvangt en hoe dit 
precies in zijn werk gaat. 

In welke gevallen ontvangt de gemeente informatie over uw kind? 
De gemeente ontvangt informatie over jeugdigen met een zoge-
noemde PIJ-maatregel. Het gaat hier om de proef Bestuurlijke 
Informatievoorziening Gemeenten inzake Ex-gedetineerden. Deze proef duurt 
tot 31 december 2010. Daarna beslist de Minister van Justitie over het 
vervolg. 
Gemeenten ontvangen informatie over terugkeer als uw kind voor 
meerdere dagen onbegeleid verlof krijgt of als hij of zij STP- of 
proefverlof krijgt. Voorwaarde is dat uw kind onherroepelijk is 
veroordeeld voor een ernstig geweldsmisdrijf of zedendelict. 
Hierdoor kan de burgemeester zonodig maatregelen nemen die in 
het belang van de openbare orde én van uw zoon of dochter zijn. 

Hoe verloopt de informatieverstrekking? 
•	 	Dienst	Justitiële	Inrichtingen	heeft	een	afdeling	Individuele	

Jeugdzaken. Wanneer uw kind binnenkort terugkeert in de 
gemeente, dan licht deze afdeling de Justitiële Informatiedienst 
in. 

•	 	De	Justitiële	Informatiedienst	informeert	de	burgemeester	over	
de terugkeer van uw kind en verstrekt daarbij ook informatie over 
de veroordeling. 

•	 	Het	Korps	Landelijke	Politiediensten	(KLPD)	ontvangt	tegelijker-
tijd dezelfde informatie. De KLPD gebruikt deze informatie voor 
advies aan de burgemeester. 

Zorgvuldige omgang met gegevens
De gemeente is verplicht om heel zorgvuldig met de verstrekte 
gegevens om te gaan. Ze moet zich aan strenge regels houden. Zo 
mag de gemeente de gegevens alleen gebruiken als ze nodig zijn om 
de openbare orde te handhaven. Is de informatie niet meer echt 
nodig, dan mag de gemeente deze niet meer verwerken. 

Gemeenten die meedoen aan de proef
De gemeenten die meedoen aan de proef, zijn: Almere, Amersfoort, 
Breda, Eindhoven, Enschede, Groningen, Hoogeveen, Leeuwarden, 
Maastricht, Roermond, Schiedam, Tilburg, Utrecht, Westland, Wijk 
bij Duurstede, Zoetermeer en Zwolle. 

Welke misdrijven?
De gemeente ontvangt alleen informatie als uw kind een PIJ-
maatregel heeft gekregen en is veroordeeld voor één of meer van de 
volgende misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht: 
•	 	kinderpornografie	(artikel	240b);
•	 	verkrachting	(artikel	242);
•	 	gemeenschap	met	een	wilsonbekwame	(artikel	243);
•	 	gemeenschap	met	een	minderjarige	jonger	dan	twaalf	(artikel	

244);
•	 	gemeenschap	met	een	minderjarige	jonger	dan	zestien	(artikel	

245);
•	 	aanranding	eerbaarheid	(artikel	246);
•	 	ontucht	wilsonbekwame	(artikel	247/248);
•	 	ontucht	met	misbruik	van	gezag	(artikel	249);
•	 	bedwelmende	drank	met	lichamelijk	letsel	of	dood	tot	gevolg	

(artikel	252,	lid	2	en	3);
•	 	mensenhandel	(artikel	273f );
•	 	openbare	geweldpleging	met	lichamelijk	letsel	of	de	dood	tot	

gevolg waarvoor uw kind een onvoorwaardelijke gevangenisstraf 
van	een	jaar	of	langer	heeft	gekregen	(artikel	141);

•	 	vrijheidsberoving	(artikel	282);
•	 	gijzeling	(artikel	282a);
•	 	vrijheidsberoving	met	een	terroristisch	oogmerk	(artikel	282b);
•	 	doodslag	(artikel	287);
•	 	gekwalificeerde	doodslag	(artikel	288);
•	 	doodslag	met	een	terroristisch	oogmerk	(artikel	288a);
•	 	moord	(artikel	289);
•	 	toebrengen	zwaar	lichamelijk	letsel	(artikel	302);
•	 	zware	mishandeling	met	voorbedachten	rade	(artikel	303);	
•	 	diefstal	met	geweld	(artikel	312).	

Bijlage C 

Tekst die wordt uitgereikt aan de ouders


