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Geachte heer Dekker,  

 

Bij brief van 13 december 2017 met bovengenoemd kenmerk is namens u de ontwerp-amvb Besluit 

houdende wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het 

verstrekken van justitiële gegevens over begin en einde vrijheidsbeneming aan gemeenten ten behoeve 

van de re-integratie van ex-gedetineerden (hierna het “Besluit”) ter advisering aan de Raad voor de 

rechtspraak (de “Raad”) voorgelegd.  

 

HET BESLUIT 

 

Het Besluit regelt dat bepaalde justitiële gegevens van volwassenen en minderjarigen van wie op 

strafrechtelijke titel de vrijheid is benomen, kunnen worden verstrekt aan de burgemeester van de 

gemeente waar de betrokkene (laatstelijk) staat ingeschreven in de basisregistratie personen. Gemeenten 

die hun ondersteunende en coördinerende rol bij de re-integratie actief beleidsmatig invullen, kunnen 

zich bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid aanmelden voor deze gegevensverstrekking. De 

justitiële gegevens die dan standaard worden verstrekt betreffen een beperkte set, te weten de 

persoonsidentificerende gegevens en de datum en wijze waarop de vrijheidsbeneming is aangevangen 

en beëindigd. Het doel van de verstrekking van deze gegevens is dat de desbetreffende gemeente – met 

ondersteuning van medewerkers van de locatie waar de betrokkene verblijft – tijdig in contact kan 

treden met de betrokkene om zoveel mogelijk te zorgen voor een goede re-integratie na zijn terugkeer in 

de maatschappij. 

 

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt.1  

 

                                                        
1 De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie een wettelijke adviestaak met 

betrekking tot nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de rechtspraak. De adviezen worden vastgesteld na overleg 

met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is een adviescollege in de zin van artikel 79 en 80 van de Grondwet. Bij het opstellen 

van zijn adviezen beoordeelt de Raad de voorgenomen wet- en regelgeving in het bijzonder op de gevolgen voor de organisatie en de 

werklast van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid en uitvoerbaarheid. Rechters zijn bij de behandeling van individuele 

zaken niet gebonden aan de inhoud van de wetgevingsadviezen van de Raad voor de rechtspraak. 

datum  17 januari 2018 

doorkiesnummer  088-361 33 17 

e-mail  wetgeving.rvdr@rechtspraak.nl 

uw kenmerk   2151322 

onderwerp  Advies Wijziging Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens 

in verband met het verstrekken van justitiële gegevens over begin 

en einde vrijheidsbeneming aan gemeenten ten behoeve van de 

re-integratie van ex-gedetineerden 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

datum  17 januari 2018 

pagina  2 van 2 

 

 

 

ADVIES 

 

Het Besluit geeft de Raad geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.  

 

WERKLAST  

 

Het Besluit leidt naar inschatting van de Raad niet tot substantiële gevolgen voor de werklast of 

organisatie van de Rechtspraak.  

 

TOT SLOT 

 

Indien na het uitbrengen van dit advies het Besluit op belangrijke onderdelen wordt gewijzigd of indien 

uit nadere uitvoeringsregelgeving belangrijke werklastgevolgen voortvloeien, dan wordt de Raad graag 

in de gelegenheid gesteld daarover aanvullend te adviseren. Met het oog op de voorbereiding van de 

gerechten op de invoering van het uiteindelijke Besluit, stelt de Raad het op prijs als hij geïnformeerd 

wordt over de plaatsing van de definitieve tekst daarvan in het Staatsblad. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

mr. C.H.W.M. Sterk 

Lid Raad voor de rechtspraak 
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