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Minister voor Rechtsbescherming   

  

Beslisnota bij brief TK gesprek met medewerkers 

Reclassering Nederland  

     
     

     

 

 
  

 

1.     Aanleiding 

Tijdens het begrotingsdebat op 17 november jl. heeft u naar aanleiding van het 

amendement van het lid  Van Nispen (SP) toegezegd met de algemeen directeur 

van Reclassering Nederland in gesprek te gaan over de zorgen met betrekking tot 

de verharding van de doelgroep en de arbeidsmarktkrapte in relatie tot de inflatie. 

In dit gesprek met de algemeen directeur heeft u aangegeven hier ook met de 

medewerkers over te willen spreken, om daar vervolgens een terugkoppeling van 

te geven middels een brief aan de Tweede Kamer. 

 

2.     Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd om de Tweede Kamer voorafgaand aan het commissiedebat 

gevangeniswezen/forensische zorg schriftelijk te informeren over de gesprekken 

die u heeft gevoerd met de reclassering. 

 

3.     Kernpunten 

Het alternatief is om de inhoud van voorliggende brief in een spreektekst voor het 

debat te verwerken. Dit heeft niet de voorkeur, omdat de Tweede Kamer zich hier 

dan niet op kan voorbereiden. Daarbij gaat het voornoemde debat in beginsel niet 

over de reclassering, waardoor het niet voor de hand ligt dat u hier zelf actief in 

de spreektekst over begint. 

 

4.     Toelichting 

 

4.1 Krachtenveld 

De brief is afgestemd met de reclassering.  

 

Reclassering 
Reclasseringstaken worden uitgevoerd door drie reclasseringsorganisaties: 
Reclassering Nederland (RN), Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) en 
Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R). De reclassering heeft 
meerdere taken die hier relevant zijn. De eerste betreft de adviserende rol aan 

het Openbaar Ministerie en de rechtspraak. De reclassering adviseert op basis van 
risicotaxatie en onderzoek naar verdachten over de op te leggen straf. Zo 
adviseert de reclassering ook over bijzondere voorwaarden bij een mogelijk 
voorwaardelijk strafdeel. Deze bijzondere voorwaarden kunnen inhouden dat 
iemand zich verplicht laat behandelen of verblijft in een instelling voor forensisch 
beschermd wonen. 
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De tweede taak betreft het houden van toezicht op bijzondere voorwaarden. Dit 
doet de reclassering bijvoorbeeld tijdens een voorwaardelijke invrijheidstelling of 
een voorwaardelijke veroordeling. Een locatieverbod of –gebod dat wordt 

gecontroleerd met een enkelband is hierbij een mogelijkheid. 

 

5.     Informatie die zich niet leent voor openbaarmaking 

           

5.1 Toelichting 

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 

 

 


