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Kamerbrief over stand van zaken werkagenda 
strafrechtketen LVB-proof en evaluatie SCIL

 

1. Aanleiding
In november jl. is de evaluatie naar de toepassing van de SCIL1 opgeleverd. 
Daarnaast heeft uw ambtsvoorganger begin 2021 toegezegd om de Tweede 
Kamer nader te informeren over de uitvoering van de werkagenda 
“Strafrechtketen LVB-proof”. 

2. Geadviseerd besluit
Bijgevoegde Kamerbrief aan de Tweede Kamer verzenden. 

3. Kernpunten
Werkagenda Strafrechtketen LVB-proof
In 2017 zijn de strafrechtketenpartners samen met het ministerie van 
Justitie en Veiligheid een landelijke werkgroep gestart om aandacht voor 
mensen met een licht verstandelijke beperking (hierna: LVB) in het 
reguliere werk in te bedden. Hiervoor hebben zij gezamenlijk een 
verbeterplan en een werkagenda 2020/2021 opgesteld. De agenda 
beschrijft op welke wijze de omgang met LVB-problematiek in de 
strafrechtketen kan worden verbeterd. Dit jaar is deze werkagenda 
verlengd tot en met 2024. In deze brief geeft u per ketenpartner op 
hoofdlijnen aan welke resultaten in de afgelopen periode zijn geboekt.

Evaluatie SCIL
De SCIL is een instrument waarmee snel kan worden gescreend op een 
mogelijke LVB. De toepassing van dit instrument is door 
onderzoeksbureau Significant Public geëvalueerd. Belangrijkste uitkomst 
van dit onderzoek is dat de SCIL niet structureel wordt toegepast in de 
strafrechtketen, en daarmee dus ook niet altijd bekend is om iemand een 
LVB heeft. Significant Public doet een aantal aanbevelingen, die als doel 
hebben om de SCIL vaker toe te passen. In deze brief geeft u aan dat de 
ketenpartners (3RO, RvdK, DJI en Halt) met deze aanbevelingen aan de 

1 De Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking (SCIL) is een instrument 
waarmee snel kan worden gescreend op een mogelijke licht verstandelijke beperking (LVB), 
op basis van de intelligentie. De SCIL is (slechts) een screeningsinstrument die een diagnose
LVB kan voorspellen, voor de daadwerkelijke diagnose is nader diagnostisch onderzoek 
nodig.  
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slag gaan, en dat de opvolging van de aanbevelingen door 
bovengenoemde werkgroep wordt gemonitord. Daarnaast wordt u 
geadviseerd om in gesprek te gaan met de ontwikkelaars van de SCIL om 
te bezien of het mogelijk is om dit instrument door te ontwikkelen.  

4. Toelichting

4.1 Financiële overwegingen
Voor de doorontwikkeling van de SCIL is financiële dekking bij JenV. 

4.2 Krachtenveld
De kamerbrief is met de strafrechtketenpartners afgestemd. 

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
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