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Deel 1:
Meldplicht Reclassering bij
meldplicht cliënt?
Juridisch kader

Geheimhouding, tenzij:
1.Er is sprake van een wettelijke plicht tot gegevensverstrekking;
2.Noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke reclasseringstaak
aan een bevoegde instantie;
3.Wanneer de belangen van anderen of de samenleving met ernstige
schade worden bedreigd; een situatie van “overmacht”;
4.Bij een redelijke vermoeden van kindermishandeling of huiselijk
geweld aan een AMHK (Veilig Thuis). (Maar meldcode doorlopen);
5.Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken van de
Raad voor de Kinderbescherming;
6.Als de cliënt in vrijheid zijn schriftelijke toestemming voor
gegevensverstrekking heeft gegeven, waarbij expliciet is
aangegeven aan welke instantie of professional de gegevens mogen
worden verstrekt, voor welk doel en welke gegevens.

Artikel 14d WvSr inzake v.v.:
1.

Met het toezicht op de naleving van de voorwaarden is het openbaar ministerie
belast.

2.

De rechter kan aan een krachtens algemene maatregel van bestuur
aangewezen reclasseringsinstelling opdracht geven toezicht te houden op de
naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te
begeleiden. (…) Indien een voorwaarde niet wordt nageleefd, doet de
reclasseringsinstelling daarvan onverwijld melding aan het openbaar
ministerie.

Melden vermoeden overtreding van de
voorwaarden bij toezicht
In de gevallen waarin de reclassering is belast met het houden van toezicht op de naleving
van de voorwaarden, dient zij overtredingen van de voorwaarden onmiddellijk te melden
aan het openbaar ministerie. Dat geldt zowel voor overtreding van de algemene
voorwaarde als voor overtreding van bijzondere voorwaarden.

De algemene voorwaarde: het niet-plegen van strafbare feiten voor het einde van de
proeftijd).
De bijzondere voorwaarden:
WvSr over v.v.:
Bij toepassing van artikel 14a kunnen voorts de volgende bijzondere voorwaarden
worden gesteld, waaraan de veroordeelde gedurende de proeftijd, of een bij de
veroordeling te bepalen gedeelte daarvan, dan wel binnen een door de rechter te
bepalen termijn, ten hoogste gelijk aan de proeftijd, heeft te voldoen:
o.a. (wettelijke bijz vw en restcategorie):
• een locatieverbod;
• een contactverbod;
• een verplichting zich op bepaalde tijdstippen te melden bij een bepaalde instantie;
• een verplichting zich onder behandeling te stellen van een deskundige of
zorginstelling;
• Meldplicht;
• Andere voorwaarden het gedrag van de veroordeelde betreffende.

Overtreding algemene en/of bijzondere
voorwaarde
Wanneer?
Zie notitie: ‘Reageren op ongewenst gedrag tijdens toezicht’ Handboek 3RO
Dialoog!

Casus
Cliënt is veroordeeld wegens huiselijk geweld tot 60 uur voorwaardelijke taakstraf, reclasseringstoezicht en
behandeling. Hij spreekt gebrekkig Nederlands, is analfabeet en nauwelijks ingeburgerd in Nederland.
Bij de eerste afspraak op het kantoor van de reclassering is besproken wat toezicht inhoudt en wat er van cliënt wordt
verwacht. Tijdens deze afspraak wordt duidelijk dat hij onvoldoende heeft begrepen dat hij een proeftijd van twee jaar
met de voorwaarden meldplicht en behandeling opgelegd had gekregen. Cliënt geeft aan dat hij niet de mogelijkheid
ziet om naar de reclassering te komen, omdat hij niet zelfstandig kan reizen. Betrokkene heeft geen auto en daarnaast
is het reizen met het OV voor hem erg lastig aangezien hij moeite heeft met lezen. Hij heeft daarnaast ook niet de
financiële middelen om de eventuele bus/treinreis te kunnen bekostigen.
Betrokkene krijgt samen met zijn vrouw sinds de aanhouding begeleiding vanuit het wijkteam en zijn begeleider was
ook bij de meldplicht aanwezig om het gesprek zo duidelijk mogelijk aan betrokkene uit te leggen. Betrokkene geeft aan
dat hij zich na de aanhouding vrijwillig aangemeld heeft bij De Waag voor behandeling. Dit wordt bevestigd door zijn
begeleider. Cliënt leeft van een bijstandsuitkering en vertelt soms iemand te helpen bij koerierswerk, waardoor hij af en
toe zwart wat bij kan verdienen.
Cliënt geeft tijdens het gesprek meerdere malen aan dat het toezicht bij de reclassering voor hem als een zware
belasting voelt en hem spanningen geeft. Hij vraagt zich af hoe hij de afspraken bij ons moet nakomen. Ook een
voorstel om de afspraken af te wisselen met de ene keer een huisbezoek en de andere keer een afspraak op kantoor,
verandert niks aan zijn standpunt. Ook niet na twee weken, als we, zoals afgesproken, even telefonisch contact hebben
over de vraag of hij bij zijn keuze blijft. De reclassering is van mening dat betrokkene deze keuze weloverwogen heeft
gemaakt met voldoende denktijd. Cliënt geeft aan zich ervan bewust te zijn hiermee het risico te lopen dat hij alsnog
zijn voorwaardelijke taakstraf uit zal moeten voeren en zegt dit te accepteren als dat de consequentie is.
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Discussie bij casus
Is hier sprake van een overtreding van de bijzondere voorwaarden?
Waarom wel/niet? Moet er actie volgen van de reclassering, en zo
ja, welke?
Is hier sprake van een overtreding van de algemene voorwaarde?
Waarom wel/niet? Moet er actie volgen van de reclassering, en zo
ja, welke?
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Deel 2:
VTUL bij voorwaardelijke
gevangenisstraf
Onderzoek
(zie aparte prezi-presentatie)

Discussie
Moet de reclassering haar advies aanpassen aan de wensen
van het OM?
Dient de reclassering rekening te houden met de grens van het
OM van 6 weken voorwaardelijke gevangenisstraf?
De onderbouwing van een advies waarin geen VTUL wordt
geadviseerd dient even sterk te zijn als de onderbouwing van
een advies waarin er wel een VTUL wordt geadviseerd.
4-4-2019

www.socialeinnovatie.hu.nl

Elektronische controle
Discussie a.d.h.v. casus:
Soms moet je doen wat wijsheid is, ook al past het misschien
niet helemaal binnen de regels.
Sommige overtredingen kun je beter alleen met de cliënt
bespreken en dan is het zijn/haar verantwoording wat hij/zij
ermee doet. Je hoeft dat zelf niet te melden.
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