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DE VORDERING 

De vordering is gebaseerd op de niet-naleving van een aan betrokkene opgelegde voorwaarde 

(art. 15 g Sr), te weten de algemene voorwaarde om ‘medewerking’ te verlenen aan ‘het 

reclasseringstoezicht’ (art. 15a-1b onder 2
e 
Sr). Deze voorwaarde werd opgelegd bij de 

voorwaardelijke invrijheidstelling van betrokkene in 2014 in verband met de bij dat besluit 

aan betrokkene opgelegde bijzondere voorwaarden (art. 15a-1b Sr). Bij besluit van het OM 

van 25 april 2016 werden de bijzondere voorwaarden aangevuld, althans verduidelijkt
1
 (dit is 

tussen partijen een geschilpunt) en bleef de algemene voorwaarde van medewerking aan 

reclasseringstoezicht ongewijzigd van toepassing. 

Eén van de in 2014 opgelegde bijzondere voorwaarden is een meldplicht (Zie VI-besluit, 

onder het kopje ‘Meldplicht (8.MELDP)’). Deze meldplicht bestaat uit: 

- het onderhouden van contact met de reclassering Nederland ‘voor de hulp en steun’; 

 

en heeft tot doel 

 

- betrokkene ‘te kunnen begeleiden bij het vinden van zelfstandige huisvesting, 

dagbesteding (studie), werk en inkomen’ en ‘bij de praktische kant van het re-

integreren in de maatschappij’.  

In het wijzigingsbesluit van 25 april 2016 is het doel van deze meldplicht aldus geformuleerd 

(zie onder het kopje ‘Meldplicht (8.MELDP)’): 

- betrokkene te kunnen begeleiden en te controleren op de naleving van de bijzondere 

voorwaarden; 

- zicht te krijgen op de dagelijkse bezigheden en sociaal emotionele ontwikkeling van 

betrokkene; en 

- hulp en steun te bieden. 

Voorts wordt bij de meldplicht vermeld dat betrokkene verplicht is: 

- op actieve wijze medewerking te verlenen aan de meldingsgesprekken
2
 door de 

gevraagde en overige relevante informatie te verstrekken en daarbij de aanwijzingen 

van de reclassering over de invulling van de meldplicht op te volgen, 

                                                           
1
 Rb en Hof noemden het een ‘nadere explicitering’ van wat de meldplichtcontacten ten minste moeten 

inhouden’ (arrest r.o. 1.14.). 
2
 Dit is geen wettelijke term.  
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- tijdens de meldplicht de vragen van de reclassering te beantwoorden.  

(De vragen die ten minste door betrokkene moeten worden beantwoord, zijn daarbij 

apart vermeld. Het betreffen vragen over de persoonlijke situatie van betrokkene.) 

 

De kern van de klacht van het OM is dat betrokkene op de momenten dat hij zich bij de 

reclassering meldt (door het OM aangeduid als ‘meldplichtgesprekken’), geen antwoord geeft 

op de vragen zoals geformuleerd in het wijzigingsbesluit van 25 april 2016. Door het 

weigeren van de antwoorden is het volgens het OM niet mogelijk ‘om een inschatting te 

geven van het recidiverisico’. De Reclassering noemt het daartoe vereiste toezicht 

‘ontoereikend’ en is van oordeel dat de voortzetting op gelijke wijze niet zal leiden tot een 

‘verantwoord toezicht’. 

De kern van verweer van betrokkene is dat een meldplicht geen mededelingsplicht omvat 

en dat de verplichting om de vragen te beantwoorden over zijn persoonlijk leven een niet 

gelegitimeerde inbreuk op zijn privacy maakt. 

Betrokkene is bovendien van oordeel dat de voorwaarden in april 2016 niet gewijzigd hadden 

mogen worden omdat daarvoor de grond ontbrak. 

 

DE VORDERING IN HET PERSPECTIEF VAN VOORAFGAANDE 

GEBEURTENISSEN 

Gelet op de overige stukken in het dossier staat het conflict niet op zichzelf. Ten minste nog 

twee factoren spelen een rol, namelijk de beëindiging van de gesprekken met de psychiater en 

de Brandpunt-uitzending. Voorts zijn inmiddels diverse kortgedingen gevoerd en hebben de 

laatste drie daarvan geresulteerd in een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 20 

september 2016 (hierna: ‘Hof’). 

De begeleiding door de psychiater 

Behalve een meldplicht is in 2014 als bijzondere voorwaarde ook de verplichte begeleiding 

‘door een psycholoog of psychiater’ opgelegd. Doel van deze bijzondere voorwaarde was 

betrokkene te laten begeleiden ‘bij de sociaal-emotionele kant van het re-integreren in de 

maatschappij’. Deze begeleiding is in februari 2015 geëindigd omdat zij naar het oordeel van 

de betrokken psychiater niet langer noodzakelijk was.  

De Brandpunt-uitzending 

In september 2015 wijdde Brandpunt Reporter een uitzending aan betrokkene. In die 

uitzending zijn door toedoen van de reclassering onjuiste mededelingen over hem gedaan 

(Hof r.o.1.13). Deze onjuistheden zijn aldus met een groot publiek gedeeld, hetgeen 

schadelijk is geweest voor betrokkene. E.e.a. was voor betrokkene aanleiding om de 

beantwoording van vragen tijdens de meldingen tot een minimum te beperken.  
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In december 2015 heeft het OM betrokkene vervolgens opgedragen contact te gaan 

onderhouden met een psycholoog. De reden hiervoor was dat onvoldoende duidelijk zou zijn 

of het doel van de voorwaarde was bereikt, te weten het her-integreren in de maatschappij 

vanuit sociaal-emotioneel oogpunt (Hof r.o. 1.8). De gesprekken met de psycholoog dienden 

met andere woorden ertoe te onderzoeken of het doel van de bijzondere voorwaarde was 

bereikt, te weten ‘het her-integreren in de maatschappij vanuit sociaal-emotioneel oogpunt’.  

Het arrest van het Gerechtshof Den Haag d.d. 20 september 2016  

Het gerechtshof heeft op 20 september 2016 de drie vonnissen van de voorzieningenrechter 

inzake de verplichtingen die voortvloeien uit het VI-besluit van 2014 bekrachtigd, te weten 

dat betrokkene niet kan worden verplicht tot contact met een psycholoog, dat hij wel verplicht 

is deel te nemen aan de evaluatiegesprekken en ook tot beantwoording van vragen van de 

reclassering.  

Naar het oordeel van de civiele rechter bood de voorwaarde in het VI-besluit d.d. 25 april 

2014 geen grondslag voor de door het OM opgedragen contacten met de psycholoog (Hof r.o. 

1.10 en 2.2-2.4). Het Hof merkte daarbij op dat de benodigde informatie door middel van de 

meldplicht kan worden verkregen (Hof r.o. 2.2). Het door het OM gewenste contact met een 

gedragskundige is daarop niet tot stand gekomen, terwijl betrokkene zich terughoudend bleef 

opstellen ten aanzien van de beantwoording van vragen. Dit laatste is reden voor de 

ingediende vordering. 

De gekozen grondslag van de vordering is daarbij het overtreden van de algemene 

voorwaarde welke wordt gemotiveerd met een verwijzing naar de verplichtingen in het kader 

van de meldplicht, een bijzondere voorwaarde. Beide voorwaarden zijn op deze wijze tot één 

gemaakt.  

Een en ander heeft mij gebracht tot de opstelling van de volgende vragen. 

VRAGEN:  

1. Wat is nu de precieze grond voor herroeping (art. 15i lid 2 tweede zin Sr) en is die 

duidelijk genoeg; zo niet wat is daarvan het  rechtsgevolg? 

2. Is de vordering, gelet op alle ontwikkelingen, onverwijld ingediend (art. 15i lid 2 

eerste zin Sr) en zo niet, wat is het gevolg daarvan? 

3. Wat is het karakter van het besluit wijziging van de voorwaarden van 25 april 2016 en 

kan de onderhavige vordering worden gebaseerd op de gewijzigde c.q. 

geherformuleerde dan wel nader geëxpliciteerde voorwaarden? 

4. Hoe ver strekt de algemene voorwaarde in art. 15a lid1 onder b, 2
e
 Sr, de 

medewerkingsverplichting? Omvat zij de verplichting vragen als bedoeld in het 

Besluit van 25 april 2016 te beantwoorden? Wat zeggen wetsgeschiedenis, literatuur 

en rechtspraak hierover? 

5. Hoe ver strekt de bijzondere voorwaarde in art. 15a lid 3 onder 4
e
 Sr, de ‘meldplicht’? 

Omvat die het beantwoorden van vragen als bedoeld in het Besluit van 25 april 2016? 

Wat zeggen wetsgeschiedenis, literatuur en rechtspraak hierover? 
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BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN 

 

1. Wat is nu de precieze grond voor herroeping (art. 15i lid 2 tweede zin Sr) en is 

die duidelijk genoeg; zo niet wat is daarvan het  rechtsgevolg? 

Artikel 15i-1Sr vereist dat de vordering tot herroeping de grond bevat waarop zij berust. 

Onderhavige vordering is gegrond op de niet-naleving van de algemene voorwaarde 

‘meewerken aan reclasseringscontact’ maar wordt gemotiveerd met feiten die verband houden 

met een bijzondere voorwaarde, namelijk de meldplicht. De vordering lijkt daarmee innerlijk 

tegenstrijdig en dus onduidelijk. 

De vraag is namelijk of de algemene voorwaarde dan wel de bijzondere voorwaarde de 

betrokkene verplicht tot de door het OM van hem gewenste opstelling. Dat wordt uit de 

vordering niet duidelijk. Daarmee komt aan het licht dat ook niet duidelijk is tot welke 

gedragingen de desbetreffende wettelijke voorwaarden nu precies kunnen verplichten. Het 

OM verbindt beide verplichtingen met elkaar, maar die lezing volgt niet, althans niet 

rechtstreeks, uit de wet (dit zal hieronder nog worden toegelicht). 

Gesteld kan worden dat indien het OM de beide voorwaarden niet van elkaar onderscheidt, 

waar ze in de wet wel van elkaar worden onderscheiden, het daarmee een invulling geeft aan 

de wet die niet voorzienbaar is. Daarmee is ook het gevolg voor betrokkene, 

vrijheidsontneming, niet voorzienbaar. Dat is in strijd met de eis van een duidelijke 

voorzienbare en toegankelijk wettelijke basis voor vrijheidsontneming.  

Rechtsgevolg 

Aan de vordering tot herroeping stelt de wet geen andere eisen dan dat zij de grond bevat. 

Artikel 15i lid 5 Sr vermeldt ‘niet ontvankelijkheid’, maar dit lijkt slechts aangewezen als het 

vorderingsrecht ontbreekt, zoals bij te late indiening. Een verwijzing naar de regeling voor de 

vordering tenuitvoerlegging voorwaardelijke veroordeling (art. 14h) ontbreekt.  

In recente literatuur (Schuyt, T&C bij artikel 15i Sr) wordt op de eisen te stellen aan de 

vordering niet ingegaan. Analoge toepassing lijkt echter – gelet op de beoogde samenhang 

tussen beide regelingen – voor de hand te liggen. Bleichrodt (1996)
3
 merkt ten aanzien van 

artikel 14h Sr op dat in ieder geval uit de vordering duidelijk zal moeten worden wat de 

grondslag van de vordering is ‘bijvoorbeeld een concrete schending van een voorwaarde’, 

maar dat de wet geen sanctie stelt op onvoldoende motivering. Wel wijst de auteur erop dat de 

vordering om die reden buiten behandeling kan worden gelaten (14h lid 2 Sr) of dat de zaak 

kan worden aangehouden.  

Resteert nog de mogelijkheid van nietigheid, analoog aan de innerlijke tegenstrijdige 

dagvaarding. 

Conclusie inhoud vordering 

                                                           
3
 F.W. Bleichrodt, Onder voorwaarde (diss. Nijmegen 1996), p. 139, 140. 
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Gesteld kan worden dat de vordering innerlijke inconsistent is, en niet een concrete schending 

van een voorwaarde bevat. Dit kan leiden tot het buiten behandeling laten van de vordering 

(op de voet van art. 14h), tot aanhouding van de behandeling of tot nietigheid van de 

vordering.  

 

2. Is de vordering, gelet op alle ontwikkelingen, onverwijld ingediend (art. 15i 

lid 2 eerste zin Sr) en zo niet, wat is het gevolg daarvan?  

 

Sedert oktober 2015 weigert betrokkene antwoord te geven op vragen die hij niet relevant 

vindt of die naar zijn mening de privacy van derden schendt. Voorts heeft het OM in de 

civiele procedures, en in elk geval vanaf 25 april 2016 (datum wijziging/verduidelijking VI-

besluit) betoogd dat betrokkene de voorwaarden onvoldoende nakomt. De vordering dateert 

aldus van meer dan een jaar na het staken van het geven van de gewenste antwoorden en bijna 

8 maanden na de ‘standpuntbepaling van het OM’.
4
  

 

Over wat ‘onverwijld’ is, is in de wetgeschiedenis niets te vinden. Knigge concludeert dat 

deze eis – als het gaat om de overtreding van de algemene voorwaarde inhoudende dat geen 

strafbare feiten worden gepleegd – geschreven is ter bevordering van een effectieve en 

geloofwaardige afdoening’. Gaat het echter om een beweerdelijke overtreding van een 

bijzondere voorwaarde dan, zo schrijft hij, zijn met onverwijlde indiening ‘grotere belangen 

gemoeid’:
5
 

 

‘Het gaat daarbij vooral om rechtszekerheid voor de veroordeelde en om 

voortvarendheid bij de afdoening. Als de voorwaardelijke invrijheidstelling is 

geschorst, ligt opheffing van die schorsing als sanctie weer het meest in de rede 

(gedoeld wordt op toepassing van artikel 15h Sr, wvh). De vraag of het openbaar 

ministerie niet-ontvankelijk verklaard dient te worden in de vordering tot opheffing 

van de voorwaardelijke invrijheidstelling kan voorts het beste geplaatst worden in de 

sleutel van de beginselen van een behoorlijke procesorde. Als te lang wordt getalmd 

met het indienen van de vordering, kan het beginsel van een redelijke en billijke 

belangenafweging meebrengen dat van de indiening van de vordering wordt afgezien. 

Daarbij kan in het bijzonder gedacht worden aan gevallen waarin de vordering na het 

verstrijken van de proeftijd wordt ingediend. Voor het overige geldt uiteraard dat de 

rechter in het tijdsverloop reden kan zien om de vordering af te wijzen.’ 

 

In lijn met de conclusie van Knigge was de Hoge Raad van oordeel dat een niet onverwijld 

ingediende vordering niet tot niet-ontvankelijkheid van het OM leidt.
6
 De Hoge Raad voegt 

hieraan toe (r.o. 3.4): 

                                                           
4
 Vgl. CAG Knigge, ECLI:NL:PHR:2014:1523, onder 5.8; in dezelfde zin Rb R’dam 28 aug 2013, 

ECLI:NL:RBROT:2013:6691.  
5
 CAG Knigge, ECLI:NL:PHR:2014:1523, 5.20. 

6
 HR 9 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2647. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2014:1523
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2014:1523
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2014:2647
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‘Dit laat overigens onverlet dat de rechter, mede gelet op het bepaalde in art. 6 EVRM 

omtrent de behandeling van de zaak binnen een redelijke termijn, andere 

gevolgtrekkingen kan verbinden aan de omstandigheid dat een vordering laat is 

ingediend. Beslissingen dienaangaande kunnen in cassatie slechts op hun 

begrijpelijkheid worden getoetst. 

 

Conclusie ‘onverwijld’ 

Gelet op het moment van de standpuntbepaling van het OM inzake de invulling van de 

meldplicht door betrokkene (uiterlijk april 2016) is de onderhavige vordering niet onverwijld 

ingediend. Dat dient zijn rechtszekerheid niet. Tot niet-ontvankelijkheid kan dit echter niet te 

leiden, wel eventueel tot afwijzing van de vordering. 

 

 

3. Wat is het karakter van het besluit wijziging van de voorwaarden van 25 april 

2016 en kan de onderhavige vordering worden gebaseerd op de gewijzigde 

c.q. geherformuleerde dan wel nader geëxpliciteerde voorwaarden? 

De vordering wordt mede gebaseerd op het gewijzigde VI-besluit van 25 april 2016. Dit 

besluit kan aan de vordering ten grondslag worden gelegd als het A. geen wijziging inhoudt 

ten opzicht van het oorspronkelijke besluit, of B, indien dat wel het geval is, het rechtsgeldig 

tot stand is gekomen (vgl. Hof ro 2.7).  

Voorwaarden voor wijziging 

Een wijziging van de voorwaarden kan plaats vinden indien de ‘naleving van de 

voorwaarden’ of ‘gewijzigde omstandigheden’ daartoe aanleiding geven (vgl. art. 15a-7 jo 8 

Sr jo artt. 4 en 8 ‘Uitvoeringsbesluit voorwaardelijke invrijheidstelling’).
7
 

Naar het oordeel van de rechter in de civiele procedure is het besluit van 25 april 2016 

(tweede besluit) niet tot stand gekomen op de gronden genoemd in art. 4 eerste lid Besluit VI. 

De voorzieningenrechter heeft geredeneerd dat nu in het tweede besluit niet wordt gerept over 

naleving van de voorwaarden en ook niet over gewijzigde omstandigheden, het besluit niet te 

beschouwen is als een wijziging maar een verduidelijking van het eerste VI-besluit (Hof, r.o. 

2.6). Op het punt van de uitbreiding van de begeleiding door een gedragskundige oordeelde 

                                                                                                                                                                                     
  
7
 Artikel 4 lid 1 Besluit VI luidt: 

Het openbaar ministerie vult de bijzondere voorwaarden aan, wijzigt ze of heft ze op, indien de naleving van de 

voorwaarden door de veroordeelde dan wel wijziging van overige omstandigheden daar aanleiding toe geeft.  

Artikel 8 Besluit VI luidt: 

1. Indien een aan de voorwaardelijke invrijheidstelling verbonden voorwaarde door de veroordeelde niet wordt 

nageleefd, meldt de reclasseringsinstelling die belast is met het toezicht, dit onverwijld aan het openbaar 

ministerie. 

2. Zo spoedig mogelijk na de melding, bedoeld in het eerste lid, brengt de reclasseringsinstelling advies uit aan 

het openbaar ministerie of de melding naar haar oordeel aanleiding zou kunnen geven tot een van de navolgende 

maatregelen: 

a) het aanvullen, wijzigen of opheffen van de bijzondere voorwaarden; 

b) het instellen van een vordering tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling. 
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het Hof dat wel sprake was van een wijziging, en dat deze niet door de motivering van het 

besluit werd gedragen (Hof r.o. 2.8). Of de uitbreiding van de omschrijving van de meldplicht 

een wijziging inhoudt heeft het hof in het midden gelaten omdat volgens het Hof de 

verplichting om antwoord te geven op de in dat tweede besluit genoemde vragen reeds op 

basis van het eerste besluit bestond. Het Hof is van oordeel dat de meldplicht zoals 

geformuleerd in het eerste VI-besluit betrokkene reeds verplichtte ‘de reclassering redelijke 

inlichtingen te geven over zijn persoonlijke situatie, plannen en vooruitzichten teneinde de 

reclassering en het OM in staat te stellen te beoordelen hoe de re-integratie van Van der Graaf 

in de samenleving verloopt, (Hof r.o. 4.4).  

Conclusie grondslag huidige vordering 

Nu voor het tweede besluit geen gronden als bedoeld in het Besluit VI zijn aangevoerd is er 

geen sprake geweest van een rechtsgeldige wijziging. Daarom kan alleen het oorspronkelijk 

besluit van 2014 aan de vordering ten grondslag worden gelegd. De vraag is of dit besluit zo 

kan worden begrepen als bedoeld in het wijzigingsbesluit, zoals de civiele rechter van oordeel 

is. Op die vraag wordt hieronder ingegaan. 

 

4. Hoe ver strekt de algemene voorwaarde in art. 15a lid1 onder b, 2e Sr, de 

medewerkingsverplichting? Omvat zij de verplichting vragen als bedoeld in 

het Besluit van 25 april 2016 te beantwoorden? Wat zeggen wetsgeschiedenis, 

literatuur en rechtspraak hierover? 

De algemene voorwaarde in artikel 15a lid 1 onder b, 2
e
 Sr. 

Artikel 15a lid 1 aanhef en onder b, jo. onder 2
e
 Sr, zoals dat luidt per 1 april 2012,

8
 bepaalt: 

De voorwaardelijke invrijheidstelling geschiedt onder de algemene voorwaarden dat  

b. de veroordeelde, voor zover aan de voorwaardelijke invrijheidstelling bijzondere 

voorwaarden als bedoeld in het tweede lid worden gesteld: (…) 2°. medewerking 

verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 15b, tweede lid, de 

medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen. 

Artikel 15b lid 2 Sr bepaalt sinds de inwerkingtreding van diezelfde wet: 

‘Het openbaar ministerie 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. Bij het 

houden van toezicht op de naleving van de voorwaarden stelt de reclasseringsinstelling 

de identiteit van de veroordeelde vast op de wijze, bedoeld in artikel 27a, eerste lid, 

eerste volzin, en tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering. Indien een 

voorwaarde niet wordt nageleefd, doet de reclasseringsinstelling daarvan onverwijld 

melding aan het openbaar ministerie’. 

                                                           
8
 Wet van 17 november 2011, S. 2011, 545 (K. 32319). 
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Beide artikelen (15a en 15b) in onderling verband beschouwd, bepalen dat de reclassering 

toeziet op de naleving van de bijzondere voorwaarden en zij de veroordeelde daarbij 

begeleidt. De algemene voorwaarde van medewerking verlenen aan reclasseringstoezicht 

betekent dus dat medewerking wordt verleend aan het toezicht op de naleving van de 

bijzondere voorwaarden. Het eerder aangehaalde Uitvoeringsbesluit VI, dat van toepassing is 

op grond van artikel 15b lid 3 Sr. bepaalt hetzelfde (zie artt  2 en5 van dit Besluit).
9
 

(Wets)historie ‘toezicht’ in 15a en 15b Sr 

Het begrip ‘toezicht’ is (her-) ingevoerd bij de invoering van de voorwaardelijke 

invrijheidstelling die in 2008 in de plaats kwam van de vervroegde invrijheidstelling, Wet van 

6 december 2007, S 2007, 500. Artikel 15b tweede lid bepaalde:  

‘Het openbaar ministerie kan een reclasseringsinstelling als bedoeld in artikel 1, 

onderdeel b, van de Reclasseringsregeling 1995 opdracht geven de veroordeelde 

begeleiding te bieden bij en toezicht te houden op de naleving van de bijzondere 

voorwaarden. Indien een voorwaarde niet wordt nageleefd, doet de 

reclasseringsinstelling daarvan onverwijld melding aan het openbaar ministerie.’  

In de memorie van toelichting staat over het uit te oefenen toezicht onder meer:
10

  

‘De formele verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de naleving van de 

voorwaarden komt bij het openbaar ministerie te liggen. Dit is in overeenstemming 

met de andere voorwaardelijke (sanctie)modaliteiten die het strafrecht kent. Het 

feitelijke toezicht zal vooral geschieden door de politie en de reclassering. De politie 

zal uit hoofde van haar taken veelal een schending van de algemene voorwaarde 

kunnen constateren. Het is echter ook mogelijk dat bij de politie een schending van de 

bijzondere voorwaarden aan het licht komt, bijvoorbeeld indien de veroordeelde zich 

niet houdt aan de als bijzondere voorwaarde opgelegde plicht zich op bepaalde 

tijdstippen bij de politie te melden. Bij het toezicht op de naleving van de bijzondere 

(programmatische) voorwaarden speelt de reclassering een bijzondere rol. De Minister 

van Justitie kan de reclassering de opdracht geven begeleiding te bieden bij en toezicht 

te houden op de naleving van de bijzondere voorwaarden. Indien enige voorwaarde 

niet wordt nageleefd, dient de reclassering dit te melden aan de Minister van Justitie en 

het openbaar ministerie, zodat besloten kan worden op welke wijze op de overtreding 

zal worden gereageerd (zie verder onderdeel 3i). De manier waarop het toezicht vorm 

wordt gegeven, hangt uiteraard af van de gestelde bijzondere voorwaarden. Bij 

intensieve programmatische voorwaarden, zoals hulpverlening in verband met een 

verslaving, ligt intensiever toezicht voor de hand. Bij het houden van toezicht kan 

elektronisch toezicht een rol spelen. (…) 

                                                           
9
 Art. 2 lid 5 Besluit luidt: ‘Indien de reclassering toezicht op de naleving van de voorwaarden aangewezen acht, 

vermeldt zij wat de aard en intensiteit is van het toezicht dat op de veroordeelde dient te worden uitgeoefend.’ 

Art. 5 lid 1 Besluit luidt: ‘In opdracht en onder verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie, kan een 

reclasseringsinstelling worden belast met het houden van toezicht op de naleving door de veroordeelde van de 

aan de voorwaardelijke invrijheidstelling verbonden voorwaarden.’ 
10

  Kamerstukken II, 30513, 2005–06, 3 (MvT) p. 12 en 22. 
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Wat de formulering van de (algemene en bijzondere) voorwaarden betreft, is 

aansluiting gezocht bij de formulering van de aan de voorwaardelijke veroordeling 

verbonden voorwaarden (artikel 14c van het Wetboek van Strafrecht) en bij de 

regeling van het penitentiair programma (artikel 5, tweede lid, van de Penitentiaire 

maatregel).’ 

En tijdens de behandeling bij de Eerste Kamer:
11

 

‘Het toezicht door de reclassering zal bestaan uit controleactiviteiten door de 

reclassering, zoals regelmatig contact met de veroordeelde (waaronder huisbezoeken), 

regelmatig contact met de omgeving van de veroordeelde (bijvoorbeeld ouders, 

school, werkgever, GGz-kliniek, wijkagent) en het uitwisselen van informatie over de 

veroordeelde met onder meer politie en openbaar ministerie.’ (mijn curs, wvh) 

Bij wet van 18 juli 2009, S 2009, 317, is aan artikel 15a de verplichting toegevoegd mee te 

werken aan identiteitscontrole. In de memorie van toelichting wordt hierover opgemerkt (K. 

31436, 3, nr. 6.5.4, p. 37): 

‘Ingevolge artikel 8 van de Reclasseringsregeling 1995 heeft de reclassering drie 

kerntaken. In de eerste plaats verleent de reclassering hulp en steun aan verdachten en 

veroordeelden, bijvoorbeeld in geval van oplegging van een bijzondere voorwaarde 

door een rechter of officier van justitie. In de tweede plaats doet de reclassering 

onderzoek met betrekking tot verdachten en veroordeelden ten behoeve van 

beslissingen die dienen te worden genomen over de vervolging en brengt 

voorlichtingsrapporten daarover uit. Voorlichtingsrapporten kunnen op diverse 

momenten in de strafrechtelijke procedure worden aangevraagd. (…) In de derde 

plaats heeft de reclassering tot taak de uitvoering van de taakstraf (werkstraf of 

leerstraf of een combinatie van beide straffen) en, voor zover daarvoor in aanmerking 

komend, van andere rechterlijke beslissingen voor te bereiden en te begeleiden, 

alsmede daarop toezicht te houden en daarover aan de bevoegde autoriteit informatie 

te verschaffen. Met het oog op een goede uitvoering van deze drie taken is het van 

belang dat de reclasseringsinstelling mogelijkheden heeft om na te gaan of degene ten 

aanzien van wie zij onderzoek doen, aan wie zij hulp en steun bieden of die zij 

begeleiden bij de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing ook de persoon is die 

onderzocht dient te worden dan wel aan wie hulp en steun dient te worden geboden.’ 

(mijn curs. wvh) 

In de regeling van de voorwaardelijke veroordeling (VV) was op dat moment nog het begrip 

‘hulp en steun’ in gebruik. Deze terminologie is gewijzigd bij wet van 17 november 2011 (S. 

2011, 545, K. 32319) en diende om de wettekst in overeenstemming te brengen met ‘de thans 

gebruikelijke terminologie inzake het reclasseringstoezicht’.
12

 Volgens de memorie van 

toelichting
13

 omvat dit toezicht:  

                                                           
11

 Kamerstukken I, 30513, 2006–07, C (MvA), p. 2. 
12

 K. 32319, 3, p. 22, verwijzend naar p. 21. 
13

 K 32319, 3 p. 21/22: Artikel I, onderdeel D, (bij artikel 14d Sr). 
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‘het stimuleren en motiveren van de veroordeelde om zich aan de opgelegde 

voorwaarden te houden (begeleiding), naast de controle op de naleving van die 

voorwaarden en het signaleren van (dreigende) overtreding.’  

De mvt vervolgt: 

‘De voorgestelde formulering komt overeen met de formulering die in de regeling van 

de voorwaardelijke invrijheidstelling is gekozen voor het reclasseringstoezicht. De 

voorgestelde wijzigingen omvatten geen inhoudelijke veranderingen in de 

regelgeving. Nieuw is wel de grondslag voor een algemene maatregel van bestuur in 

het derde lid van artikel 14d. In deze algemene maatregel van bestuur zullen, zoals ook 

in het Uitvoeringsbesluit voorwaardelijke invrijheidstelling voor de voorwaardelijke 

invrijheidstelling is gedaan, nadere regels worden gegeven over het toezicht op de 

naleving van de (bijzondere) voorwaarden. Deze regels betreffen onder meer het 

opstellen van een plan van aanpak waarin de aard en de intensiteit van het toezicht is 

aangegeven, de verplichting van de veroordeelde om de aanwijzingen en opdrachten 

van de reclassering in het kader van het toezicht op te volgen en de melding aan het 

openbaar ministerie van het niet-naleven van de voorwaarden door de veroordeelde.’ 

(mijn curs, wvh). 

Oudere historie: 

Bleichrodt
14

 beschrijft hoe in het verleden discussie tussen de minister en de Kamer heeft 

bestaan over de mate van bemoeienis van de reclassering met een veroordeelde in het kader 

van opgelegde voorwaarden bij een voorwaardelijke veroordeling. Zo is op aandringen van de 

Kamer het begrip ‘bijzondere toezicht’ (ontwerp Regout 1910) in die wetgeving vervangen 

door ‘hulp en steun’ omdat de Tweede Kamer bang was dat ‘bijzonder toezicht’ de 

veroordeelde zou demoraliseren wegens te grote inbreuk op diens privacy. In de VI-regeling 

bleef het begrip ‘toezicht’ in gebruik. De begrippen zijn echter vaak door elkaar gebruikt en 

de beduchtheid van de Kamer voor de te grote inmenging in het privéleven van de betrokken 

veroordeelden schetst Bleichrodt als ‘gechargeerd’. Toch noopt de parlementaire geschiedenis 

volgens Bleichrodt ‘tot het in acht nemen van terughoudendheid, opdat wordt voorkomen dat 

de hulp- en steunverlening te diep ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer van de veroordeelde’ 

(p. 123). In zijn waardering van de regeling zoals die in 1996 gold, komt Bleichrodt tot de 

conclusie dat ‘hulp en steun’ als aanduiding van het toezicht door de reclassering wat te 

mager was en ‘bijzonder toezicht’ beter op zijn plaats, nu de reclassering niet alleen steun 

diende te verlenen maar ook controle uitoefende en daarover moest rapporteren. 

Zoals hiervoor geschetst is ‘hulp en steun’ in artikel 14d in 2012 inderdaad vervangen in 

‘toezicht’. Daarbij is opgemerkt dat hiermee geen inhoudelijke verandering werd beoogd. De 

wijze van de uitoefening van hulp en steun, controle en voorlichting bleven dus ongewijzigd, 

zowel in het kader van de VV als in het kader van de VI. 

                                                           
14

 F.W. Bleichrodt, Onder voorwaarde (diss. Nijmegen 1996), p. 119 ev. 
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Bleichrodt en Vegter merken naar aanleiding van de per 1 april 2012 ingevoerde formulering 

van de medewerkingsverplichting echter op dat ‘niet duidelijk is hoe ver de 

medewerkingsverplichting strekt’ en achten het aangewezen dat de wetgever hierover meer 

duidelijkheid verschaft.
15

 

Conclusie inhoud toezicht gelet op de (wets)geschiedenis: 

Uit de recente wetsgeschiedenis blijkt niet dat reclasseringstoezicht meer omvat dan toezicht 

op naleving van de bijzondere voorwaarden; met name kan hieruit niet een actieve 

informatieplicht van de veroordeelde aan de reclassering worden afgeleid. Uit de toelichting 

volgt voorts niet dat het verlenen van medewerking aan dit toezicht een actieve houding van 

de betrokkene omvat ten behoeve van het inschatten van diens recidiverisico. Als middel van 

toezicht wordt onder meer genoemd huisbezoek, contact met de omgeving van de 

veroordeelde en het uitwisselen van informatie over de veroordeelde met onder meer politie 

en openbaar ministerie, maar niet: ‘informatie vergaren van de veroordeelde’. 

Kijkt men naar de ontwikkeling van het begrip toezicht in de afgelopen eeuw dan moet dit 

worden uitgelegd als omvattende de diverse werkzaamheden van de reclassering bij de 

tenuitvoerlegging van de VV en VI, dat wil zeggen, het bieden van hulp en steun, het 

controleren van de naleving van de voorwaarden en voorlichting aan de rechter en dat de 

grens van het toezicht daar ligt waar het toezicht te diep ingrijpt in het persoonlijk leven van 

de betrokkene. De redactie van artikel 15a Sr laat wat dit betreft volgens Bleichrodt en Vegter 

aan duidelijkheid te wensen over. 

 

5. Hoe ver strekt de bijzondere voorwaarde in art. 15a lid 3 onder 4e Sr, de 

‘meldplicht’? Omvat die het beantwoorden van vragen als bedoeld in het 

Besluit van 25 april 2016? Wat zeggen wetsgeschiedenis, literatuur en 

rechtspraak hierover? 

Wetsgeschiedenis 

Artikel 15a lid 3 onder 4
e
 Sr bepaalt dat een bijzondere voorwaarde kan bestaan uit ‘een 

verplichting zich op bepaalde tijdstippen te melden bij een bepaalde instantie’. Deze 

bijzondere voorwaarde maakt deel uit van een reeks, die is ingevoerd bij wet van 17 

november 2011 (S. 2011, 545, K. 32319). Daarvoor is aansluiting is gezocht bij de regeling 

van de voorwaardelijke veroordeling. De memorie van toelichting (K. 32319, 3, p. 14) zegt 

hierover:  

‘Voorgesteld wordt daarom om ook in de regeling van voorwaardelijke 

invrijheidstelling een lijst van mogelijke bijzondere voorwaarden op te nemen. Het 

eigen karakter van de voorwaardelijke invrijheidstelling maakt dat deze lijst 

grotendeels, maar niet geheel overeenkomt met de lijst van bijzondere voorwaarden in 

de regeling van de voorwaardelijke veroordeling. De bijzondere voorwaarden in het 

                                                           
15

 F.W. Bleichrodt en P.C. Vegter, Sanctierecht, tweede druk, december 2016, p. 149 jo. p. 318, 319.  
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kader van de voorwaardelijke invrijheidstelling staan in het teken van de begeleide 

terugkeer in de samenleving. Doelen zijn daarbij de beveiliging van de samenleving en 

het voorkomen van recidive.’ 

Over de meldplicht wordt opgemerkt (MvT, p. 8/9): 

‘Een meldplicht houdt in de verplichting zich op bepaalde momenten te melden bij een 

bepaalde instantie, bijvoorbeeld de politie of een reclasseringsinstelling. Een 

meldplicht heeft als belangrijkste functie dat het voorkomt dat de betrokkene zich 

onttrekt aan de waarneming van de politie en de reclassering. Een meldplicht bij een 

reclasseringsinstelling kan daarnaast een belangrijke functie hebben in het structureren 

van het dagelijks leven van een veroordeelde. In het kader van de verbetering van het 

reclasseringstoezicht adviseert de reclassering de rechter in combinatie met bijzondere 

voorwaarden waarbij sprake is van reclasseringstoezicht altijd een meldplicht bij de 

reclassering als bijzondere voorwaarde op te leggen. Op deze wijze kan de meldplicht 

een belangrijke ondersteunende rol spelen bij de naleving van de (overige) bijzondere 

voorwaarden en het slagen van het toezicht. De reclassering stemt in dergelijke 

gevallen de intensiteit van de meldplicht af op het niveau van het toezicht en het 

verloop van de naleving van de voorwaarden door de veroordeelde. Daarmee kan de 

intensiteit van de meldplicht per veroordeelde en gedurende een bepaalde periode 

variëren.’ (mijn curs. wvh) 

Over een plicht informatie te geven aan reclassering/politie vermeldt de toelichting niets. 

Literatuur  

Schuyt
16

 beschrijft de meldplicht aldus:  

‘Een meldplicht houdt in dat de veroordeelde verplicht wordt zich op bepaalde momenten bij 

een bepaalde instantie te melden. Daarbij kan worden gedacht aan melding bij de politie of de 

reclassering. Een meldplicht heeft tot doel te voorkomen dat de veroordeelde zich onttrekt aan 

de waarneming van deze instanties. Daarnaast kan met een meldplicht worden bewerkstelligd 

dat structuur wordt aangebracht in het dagelijks leven van de veroordeelde, bijvoorbeeld als 

hij zich elke dag op een bepaald moment moet melden bij de reclassering. Tot slot maakt een 

meldplicht de controle in het kader van (verplicht) reclasseringstoezicht beter uitvoerbaar, 

waarmee het een belangrijke ondersteunende functie kan hebben bij de naleving van andere 

bijzondere voorwaarden.’ Over een informatieplicht rept de auteur niet. 

Rechtspraak 

Op 23 februari 2016
17

 beoordeelde de Hoge Raad een gedragsvoorwaarde in het kader van 

een voorwaardelijke veroordeling. Deze hield in dat  

                                                           
16

 P.M. Schuyt, Tekst en Commentaar Strafrecht, bij artikel 14 c  lid 2 onder 8
e
, digitale versie, bijgewerkt tot 

april 2012. 
17

 HR 23 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:302. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:302
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"de verdachte gedurende de proeftijd zal meewerken aan politiële controles van zijn 

computer(s) en andere apparatuur waarop afbeeldingen (kunnen) zijn opgeslagen". 

De Hoge Raad acht deze voorwaarde in strijd met art. 14c, tweede lid, 14° Sr (de restcategorie 

van art. 14c Sr en evenknie van art. 15a lid 3, 10
e
 Sr). De opgelegde voorwaarde voldoet naar 

het oordeel van de HR niet aan de geldende maatstaven, te weten dat deze voorwaarden 

moeten strekken ‘ter bevordering van een goed levensgedrag van de veroordeelde’ of ‘een 

gedraging waartoe hij uit een oogpunt van maatschappelijke betamelijkheid gehouden moet 

worden geacht’. 

De Hoge Raad heeft daarbij ‘mede in aanmerking genomen dat het Hof weliswaar kennelijk 

het oog had op gedrag dat met – kort gezegd – kinderporno verband houdt, maar daartoe niet 

een voldoende precies gedragsvoorschrift heeft geformuleerd, alsmede dat het toezicht op de 

naleving van voorwaarden separaat is geregeld en een bijzondere voorwaarde in de zin van 

art. 14c, tweede lid onder 14º, Sr, niet geacht kan worden gedrag te omvatten dat in feite 

overeen komt met het meewerken aan door de politie uit te oefenen dwangmiddelen op de 

veelomvattende en ingrijpende wijze zoals in de onderhavige voorwaarde is geformuleerd.’ 

(mijn curs. wvh).  

Wat er wel had moeten gebeuren vertelt het arrest niet maar het laat zich denken dat de 

rechter een voorwaarde oplegt in de trant dat de veroordeelde geen pornografie (welke dan 

ook) in huis heeft of haalt. 

De verplichte actieve opstelling in zogenaamde meldingsgesprekken ten behoeve van het 

vaststellen van recidivegevaar kan met de hier gewraakte bijzondere voorwaarde worden 

vergeleken.  

Alternatieven/subsidiariteit 

De informatieverschaffing door betrokkene tijdens de melding is bovendien niet de enige 

wijze waarop eventueel recidivegevaar kan worden beoordeeld. De reclassering kan op basis 

van andere informatie een inschatting maken, zoals door eerder genoemde huisbezoeken of 

door contact met de omgeving van de veroordeelde (i.c. bijvoorbeeld de wijkagent). 

Daarnaast is er het visuele contact dat bijdraagt aan het toezicht. 

Wetgeving die verplicht tot medewerking aan ‘justitie’ 

In de wet komt de verplichting tot het verlenen van medewerking ten behoeve van controle/ 

gevaarsinschatting door justitie slechts sporadisch voor. Zo is bijvoorbeeld de medewerking 

aan een gedragskundig rapport als bedoeld in artikel 37 lid 3 en 77s Sr niet afdwingbaar. In 

een verplichting om informatie te verschaffen is in de volgende gevallen voorzien: 

- de verplichting tot medewerking ‘aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of 

het aanbieden van een identiteitsbewijs (art. 15a-1 onder b, 1
e 
Sr.) 

- de medewerkingsverplichting aan huisbezoeken (art. 15a-1 onder b 2
e
 Sr). 

- de verplichting om veranderingen in de woon- of werksituatie onmiddellijk door te 

geven aan de reclassering (art. 7 lid 2 Uitvoeringsbesluit VI). 
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- de verplichting tot medewerking aan toezicht op naleving van bijzondere 

voorwaarden.  

Conclusie inhoud meldplicht 

Uit de wetgeschiedenis volgt dat de meldplicht van intensiteit kan verschillen per 

veroordeelde maar niet dat deze tevens een plicht tot het geven van informatie omvat. Ook de 

literatuur spreekt daarover niet. Uit de rechtspraak volgt dat bijzondere voorwaarden en 

algemene voorwaarde van toezicht van elkaar moeten worden onderscheiden en dat de 

veroordeelde niet mag worden verplicht tot andere voorwaarden dan gedragsvoorwaarden; 

een verplichting om mee te werken aan controle door de politie voldoet aan deze eis niet. Uit 

de wet volgt ook niet dat er een verplichting bestaat tot medewerking aan gedragskundige 

rapportage. Wel blijkt uit de bepalingen die tot medewerking verplichten, dat zij exact zijn 

omschreven. Een en ander betekent dat een informatieverplichting als door het OM gewenst 

niet kan worden opgelegd zonder daarvoor eerst de wet te wijzigen (een wenselijkheid waarop 

ook Bleichrodt en Vegter wijzen, zie noot 15). De voorzieningenrechter heeft  hierop een 

andere visie. 

Opmerking bij Hof Den Haag, 20 sept 2016 

Het Hof geeft aan de meldplicht een ruimere uitleg. Het oordeelt (Hof, r.o. 4.1): 

Uit de oorspronkelijke meldplicht volgt voldoende duidelijk dat van betrokkene wordt 

verlangd dat hij vragen van de reclassering beantwoordt en inzicht geeft in zijn situatie 

en plannen. Het Hof onderschrijft de overwegingen van de voorzieningenrechter in 

rechtsoverweging 4.2. van het bestreden vonnis en neemt deze over.  

In de bedoelde rechtsoverweging van de rechtbank staat:
18

 

[eiser] neemt bij zijn vorderingen tot uitgangspunt een beperkte uitleg van de in het 

Besluit van 25 april 2014 opgenomen meldplicht, in die zin dat hieraan volgens hem 

wordt voldaan als hij zich (enkel) meldt bij de reclassering, waarbij hij niet gehouden 

is om een gesprek met de reclassering aan te gaan. In die uitleg wordt [eiser] niet 

gevolgd. [eiser] wijst er wel terecht op dat de meldplicht – de plicht om zich met een 

bepaalde frequentie te melden – volgens de Memorie van Toelichting een 

(vrijheids)beperkend doel heeft (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 513, nr. 

3). Dat wil echter niet zeggen dat de verplichtingen daartoe beperkt dienen te blijven 

en geen ander doel kunnen hebben. Bijzondere voorwaarden zijn immers, eveneens 

volgens de Memorie van Toelichting, verplichtingen die betrekking hebben op het 

gedrag van de veroordeelde. Naast de plicht om zich te melden, kunnen dan ook 

andere verplichtingen betreffende het gedrag van de veroordeelde worden opgenomen 

(zie ook artikel 15a, derde lid, sub 10° Sr) en die kunnen ook een ander doel hebben. 

Uit de tekst van de meldplicht in het Besluit van 25 april 2014 blijkt duidelijk dat 

daarvan in het geval van [eiser] sprake is. In deze voorwaarde is immers opgenomen i) 

dat [eiser] contact onderhoudt met de reclassering voor hulp en steun, ii) dat het 

                                                           
18

 Rb Den Haag 25 mei 2016 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5564, 4.2. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:5564
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contact tot doel heeft om [eiser] te kunnen begeleiden bij het vinden van zelfstandige 

huisvesting, dagbesteding (studie), werk en inkomen en iii) dat de reclassering [eiser] 

zal begeleiden bij de praktische kant van het re-integreren in de maatschappij. Daaraan 

kan evident niet worden voldaan indien er geen – inhoudelijk – gesprek plaatsvindt en 

[eiser] weigert om vragen te beantwoorden over hoe het met hem gaat, waar hij zich 

mee bezig houdt en heeft gehouden, wat zijn plannen zijn en hoe bepaalde contacten 

verlopen. Ook kan de reclassering dan niet voldoen aan haar toezichthoudende taak, 

die eveneens in de bijzondere voorwaarden is opgenomen. 

Zoals uit het voorafgaande mag blijken bieden de wettekst en de toelichting daarop voor deze 

opvatting geen aanknopingspunt. Daarin wordt niet gerept van het geven van informatie in het 

kader van de meldplicht; wel wordt daarin verwezen naar andere manieren om toezicht te 

houden. Dat alleen door middel van een inhoudelijk gesprek het benodigde toezicht kan 

worden uitgeoefend is dan ook niet ‘evident’. Ten aanzien van de aangehaalde overweging 

van de rechtbank moet voorts worden opgemerkt dat aan betrokkene geen gedragsvoorwaarde 

is opgelegd als bedoeld in artikel 15a lid 3 onder 10
e
 Sr en de recente uitspraak van de Hoge 

Raad weinig steun biedt aan de opvatting dat een mededelingsplicht gegoten zou kunnen 

worden in een bijzondere voorwaarde ‘het gedrag betreffende’.  

 

SAMENVATTING CONCLUSIES (JURIDISCH) 

 

De uitleg van de meldplicht door het OM en civiele rechter impliceren een bemoeienis met 

privézaken die niet proportioneel is aan het doel, te weten de re-integratie in de samenleving, 

zoals geformuleerd in het Besluit VI van 25 april 2014 (welk besluit bij uitsluiting van dat van 

25 april 2016 aan de vordering tot herroeping ten grondslag ligt). De verplichting die het OM 

op het oog heeft ziet dan ook op een ander doel, namelijk dat betrokkene actief bijdraagt aan 

het bepalen van een RISc. Aan een verplichting om mee te werken aan die doelstelling geven 

de wetsgeschiedenis en de wet geen steun.  

Gelet voorts op de vereisten van een wettelijke grondslag voor een inbreuk op de privacy, de 

eisen van toegankelijkheid en voorzienbaarheid, en voorts de vereisten van proportionaliteit 

en subsidiariteit, lijkt de uitleg van de meldplicht c.q. de plicht tot medewerking aan het 

toezicht zoals voorgestaan door Hof en OM ook in strijd met artikel 8 EVRM. 

 

CONCLUSIE (feitelijk) 

 

Het contact met de psychiater had ten doel betrokkene te begeleiden bij de sociaal-emotionele 

kant van het re-integreren in de maatschappij (Besluit 25 april 2014). Nadat dit contact op 

initiatief van de psychiater was beëindigd omdat hij verdere begeleiding niet noodzakelijk 

achtte, is de meldplicht bij de reclassering uitgebreid met dezelfde doelstelling (‘zicht te 

krijgen op uw dagelijkse bezigheden en sociaal emotionele ontwikkeling’, Besluit 25 april 

2016). Het lijkt erop dat het een met het ander in verband staat, in die zin dat zolang 

betrokkene bij een psychiater ‘liep’ er voldoende vertrouwen bestond dat de begeleiding van 
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de sociaal-emotionele ontwikkeling in goede handen was en dat dit vertrouwen is weggeëbd 

toen dit contact was beëindigd en daarvoor in de plaats geen vertrouwensband met de 

reclassering ontstond. Deze lezing wordt bevestigd door de stelling van de Staat in de civiele 

procedure dat ‘de wijze waarop Van der Graaf de voorwaarden naleeft’ de wijziging van de 

voorwaarde die betrekking heeft op het contact met de psycholoog/psychiater, ‘rechtvaardigt’, 

(Hof, 2.8). 

Dat die vertrouwensband niet is ontstaan is echter mede in de hand gewerkt door het incident 

met de uitzending van Brandpunt waaraan de reclassering/OM mede debet zijn. 

De gegeven situatie lijkt geen aanleiding te kunnen bieden tot herroeping van de 

voorwaardelijke invrijheidstelling, ook niet voor een klein deel. Betrokkene houdt zich 

immers aan wat er minimaal van hem mag worden verlangd; tot meer is hij door de wet niet 

gehouden. Indien de reclassering zich ernstige zorgen maakt omtrent eventueel recidivegevaar 

– waarvoor dan wel gronden zouden moeten worden aangevoerd – zou zij gebruik kunnen 

maken van de mogelijkheden die het Besluit van 25 april 2014 biedt, namelijk het verrichten 

van huisbezoeken, het onderhouden van contact met de wijkagent en het inschatten van de 

situatie op basis van het visuele contact.  

Bij dit al lijkt het doel van de VI beter te kunnen worden bereikt met het thans bestaande 

toezicht dan met terugplaatsing in de gevangenis. Daarbij moet niet uit het oog worden 

verloren dat de re-integratie van betrokkene nu al bijna 3 jaar (namelijk sinds de aanvang van 

zijn verloven in januari 2014) ongestoord voortduurt. 


