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Geachte leden, 
 
Risicobeheersing door de reclassering vraagt om maximale en zorgvuldige 
gegevensuitwisseling. Graag levert Reclassering Nederland een bijdrage aan het 
wetgevingsoverleg over de Wet forensische zorg op 2 april 2012. 
 
Met brede steun van zowel uw Kamer als de Eerste Kamer is het wetsvoorstel 
voorwaardelijke sancties onlangs aangenomen. Vanaf 1 april 2012 vinden 
dergelijke sancties met bijzondere voorwaarden hierdoor een stevige 
verankering in de wet. Ook de Wet forensische zorg levert een belangrijke 
bijdrage aan het ingezette beleid; in situaties waarin forensische zorg als 
bijzondere voorwaarde is opgelegd, is het belangrijk dat zorgaanbieders en 
reclassering goed samenwerken. 
 
Optimale risicobeheersing 
In de afgelopen periode is gestreefd naar een intensivering en verbetering van 
die samenwerking onder meer door afspraken te maken over het uitwisselen van 
noodzakelijk gegevens. Het medisch beroepsgeheim weerhoudt sommige 
behandelaars er momenteel van om voldoende gegevens aan de reclassering te 
verstrekken om in het reclasseringstoezicht optimaal risico’s te kunnen 
managen. De reclassering wenst echter geen medisch inhoudelijke gegevens 
over de forensische patiënt, maar wel gegevens die noodzakelijk zijn voor een 
goede uitvoering van het toezicht, bijvoorbeeld bij een tbs met voorwaarden. 
 
Reclassering Nederland pleit daarom – samen met GGZ Nederland en de andere 
twee reclasseringsorganisaties – voor een wettelijke regeling waarin een 
verstrekkingsplicht voor de behandelaar wordt opgenomen, zodat men niet 
langer afhankelijk is van de toestemming van de betrokkene. Een plicht die 
recht doet aan de privacy van de forensisch patiënt door alleen strikt 
noodzakelijke gegevens uit te wisselen. En die recht doet aan de taak van de 
reclassering en de effectiviteit en geloofwaardigheid van de voorwaardelijke 
sanctie. 
 



Wettelijk vastleggen 
De voorliggende tweede Nota van wijziging kent op dit punt een te magere 
formulering (artikel 6.10 lid 3). Ook het alternatief om in een AMvB nadere 
regels vast te leggen met betrekking tot de te verstrekken gegevens komt wat 
Reclassering Nederland betreft de duidelijkheid niet ten goede. Bovendien zou 
wat Reclassering Nederland betreft ook vastgelegd moeten worden dat een 
behandelaar de reclassering informeert over (vermoedens van) recidive. 
 
De verstrekkingsplicht zou als volgt in de wet opgenomen kunnen worden: 
 
In de volgende situaties neemt de zorginstelling/de behandelaar direct contact 
op met de toezichthouder van de reclassering en verstrekt hem/haar alle 
relevante informatie die betrekking heeft op die situatie: 
 
• bij een constatering of vermoeden van een overtreding van een voorwaarde 

die aan de cliënt in het vonnis of de strafbeschikking is opgelegd;  
• bij aanwijzingen dat de cliënt opnieuw een strafbaar feit heeft begaan; 
• als er gevaar dreigt voor personen of goederen; 
• bij aanwijzingen dat de cliënt in het verleden, vóór aanvang van het lopende 

toezicht, een ernstig delict heeft begaan dat nog niet bekend is bij het OM; 
• als de cliënt niet verschijnt op een of meerdere afspraken met de 

zorginstelling of te laat komt; 
• wanneer de cliënt de behandelafspraken niet nakomt; 
• wanneer de cliënt stopt met de voorgeschreven medicatie, voor zover dit 

van invloed is op het recidiverisico; 
• wanneer de cliënt een duidelijk gebrek aan motivatie voor de behandeling 

toont; 
• bij een wijziging van het verwachte verloop van de behandeling; 
• bij stopzetting of beëindiging van de behandeling. 
 
Door duidelijkheid te scheppen in de wet kan de reclassering zich maximaal 
inzetten om binnen het reclasseringstoezicht risico’s voor de samenleving te 
beheersen. Van tbs-gestelden en andere daders met psychische problematiek. 
Zonder onnodig vertraagd te worden door onduidelijkheid over 
gegevensuitwisseling. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Sjef van Gennip 
algemeen directeur 
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