
Informatie over PIJ-jongeren 
aan gemeenten

Informatieblad voor PIJ-jongeren

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. 
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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). 


