
1
Besluit van 1 januari 1986, houdende regels inzake d
organisatie en de taken van de reclassering (Reclassrings
regeling 1986)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Pnnses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 22 juli 1985,
Stafafdeling wetgeving publiekrecht, nr. 337/685.

Geet op de artikelen 14d, derde lid. 17, 32, tweede lid, 37d, tweede lid,
onder 2° en 37e, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen
59, vijfde lid, 62, vierde lid, 147, 177, tweede lid, en 310 van het Wetboek
van Strafvordering;

Gezien het advies van de Centrale Raad van Advies voor het Gevangenis
wezen, de Psychopatenzorg en de Reclassering;

De Raad van State gehoord (advies van 23 december 1985, nr.
W03.85.0400/05.5.52);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 30 december
1985, Stafafdeling wetgeving publiekrecht, nr. 597/685;

Hebben goedgevonden en verstaan:
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Inleidende bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder
a. Onze Minister: Onze Minister van Justitie;
b. reclasseringswerkzaamheden:
1. de voorlichting van bevoegde autoriteiten en instanties over, en
2°. het verlenen van hulp en steun, rechtsbijstand uitgezonderd, aan

personen die worden verdacht van of zijn veroordeeld wegens een strafbaar
feit;

c. stichting: de stichting bedoeld in artikel 4, eerste lid;
d. reclasseringsinstellirg: de stichting of een instelling bedoeld in artikel

6, eerste lid;
e. Centrale Raad: de Centrale Raad van Advies voor het Gevangeniswezen,

oe Psychopateniorg en de Reclassering;
f. inrichting: een penitentiaire inrichting of een rijksasiel voor psychopa

ten.

Artikel 2

Onze Minister bevordert een goede ontwikkeling van de reclassering.

_________________________
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HOOFDSTUK II

De instellingen en personen die kunnen worden belast met het verrichten
van reclasseringswerkzaamheden

J
Artikel3

De reclasseringswerkzaamheder? worden, onverminderd artikel 36,
verricht door reclasseringsinstellingen, de instellingen bedoeld in artikel 7,
eerste lid, en de personen bedoeld in artikel 8, eerste en tweede lid.

Artikel 4

1. In elk arrondissement van een rechtbank worden reclasseringswerk
zaamheden verricht door een stichting.

2. De stichting behoeft daartoe de e’kenning van Onze Minister.
3. De erkenning kan slechts worden verleend, indien de stichting blijkens

haar statuten tot doel heeft deze werkza?mheden te verrichten en zich
bereid heeft verklaard de verantwoordelijkheid te drag.en voor de uitvoering
van de opdrachten die de daartoe bevoegde autoriteiten haar geven,
ongeacht ot zij deze zelf uitvoert of door anderen doet uitvoeren.

4, Het bestuur van de stichting dient zodanig te zijn samengesteld dat
een evenwichtige4nbreng uit de sameneving, met inbegrip van de straf-
rechtspleging, is gewaarborgd.

Artikel 5

1. Een bereidverklaring en een erkenning gelden voor onbepaalde tijd.
2. Onze Minister kin aan de erkenning voorwaarden verbinden in het

belang van een goede ontwikkeling van de reclasserir. Ook na de erkanrring
kan Onze Minister, na overleg met de betrokken stichting, nadere voor
waarden hieraan verbinden.

3. De voorwaarden kunnen onder meer inhouden dat de stichting zich
aansluit bij een door Onze Minister erkende landelijke vereniging.

4. Een erkennino kan worden geweigerd. De stichting kan haar bereid
verklaring opzeggen en Onze Minister kan de erkenning intrekken, met
inachtneming van een termijn van drie maanden.

5. Alvorens Onze Minister een erkennng weigert of intrekt, hoort hij
omtrent zijn voornemen de Centrale Raad. Een beschikking tot weigering of
intrekking is met redenen omkleed.

Artikel 6

1. Onze Minister kan een instelling die.. ‘ blijkens haar statuten of
reglementen ten doel stelt of mede ten doel stelt reclasseringswerkzaam
heden te verrichten op bijzondere wijze of ten behoeve van een bijzondere
categorie van personen, als reclasseringsinstelling erkennen, indien dit
nodig is in het belang van een goede ontwikkeling van de reclassering.

2. De erkenning kan slechts worden verleend na een bereidverklaring
van de instelling, dat zij de opdrachten zal uitvoeren die zij van of door
tussenkcrnst van de stichting ontvangt, voor zover deze voortvloeien uit de
ov’reenkomst bedoeld in het-4erde lid. Artikel 5, tweede, vierde en vijfde
1W, is van over eenkomstige toepassing.

3. De instelling verricht deze werkzaamheden onder de verant’voordelijk
heid van en op de grondslag van een overeenkomst met de stichting. De
overeenkomst duidt de te verrichten werkzaamheden nauwkeurig aar..

4. Indien de instelling in meer dan één arrondissement reclasserings
werkzaam hedei verricht, dient de overeenkomst met de stichting te zijn
afgestemd op een draan voorafgaande odereenkomst van de instelling
met, indien deze er is, de vereniging, bedoeld in artikel S, derde lid.
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5. Indien insteil’r;gen samenwerken in’een vereniging die in naam van
haar leden verpl;crdngen kan aangEan, dient de overeenkomst met de
stichting te zijn afgestemd op een daaraan voorafgaande overeenkomst
tussen die vereniging en, indien .Ieze er is, de vereniging, bedoeld in artikel
5, derde lid.

Artikel 7

1. De stichting kan ten aanzien van een bepaalde persoon die wordt
verdacht van of is veroordeeld wegens een strafbaar feit, met een instelling
van maatschappelijke dienstverlening een overeenkomst sluiten tot het
verrichten van reclasseringswerkzaamheden, indien dit wenselijk is uit een
oogpunt van de continuïteit van de hulpverlening of, indien daarin niet
anderszins kan worden voorzien, uit een oogpunt van bijzondere deskun
digheid. De overeenkomst duidt de te verrichten werkzaamheden nauwkeu
rig aan.

2. Onze Minister stelt, gehoord de Centrdle Raad, regels omtrent het
bezoek in politiebureaus en in inrichtingen door de personen in dienst van
een instelling als bedoeld in het eerste lid. Deze regels worden gepubliceerd
in de Nederlandse Staatscourant.

Artikel 8

1. Een reclasseringsinstelling kan aan natuurlijke personen die zich als
vrijwilliger aanbieden, verzoeken werkzaamheden, als bedoeld in artikel 1,
onder b, onder 2°, te verrichten.

2. De stichting kan, wanneer daarin niet anderszins kan worden voorzien,
met natuurlijke personen op grond van hun bijzondere deskundigheid een
overeenkomst sluiten tot het verrichten van de werkzaamheden, als
bedoeld in artikel 1, onder b, onder 1°.

3. Ten Janzien van de natuurlijke personen bedoeld in het eerste en
tweede lid, stelt Onze Minister, gehoord de Centrale Raad, regels omtrent
het bezoek in politiebureaus en in inrichtingen. Deze regels werden
gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

HOOFDSTUK III

Het opstellen van de plannen en het toekennen van subsidie

Artikel 9

1. Jaarlijks v6r 1 oktober stelt de stichting een plan van reclasserings
werkzaamheden in het arrondissement op. Het plan behelst in ieder geval
een begroting van de uitgaven in het komende jaar.

2. Het jaarlijks plan van de stichting dient te zijn afgestemd op een
landelijk plan dat jaarlijks v6r 1 mei in overleg tussen dc stichtingen
onderling wordt opgesteld.

3. Indien de stichtingen zijn aangesloten bij een vereniging als bedoeld
in artikel 5, derde lid, stelt deze vereniging het landelijk plan op.

4. De instellingen en verenigingen bedoeld in artikel 6 worden bij de
voorbereiding van het landelijk plan en het plan van de stichting, in de
gelegenheid gesteld hun zienswijze uiteen te zetten.

5. Het plan van de stichting en het landelijk plan worden ingericht
volgens richtlijnen van Onze Minister en behoeven diens goedkeuring. De
richtlijnen worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

6. Onze Minister kan aan de goedkeuring van een plan voorwaarden
verbinden.

Artikel 10

1. In het plan bedoeld in.rtikel 9, eerste lid, worden aangegeven de
reclasseringswerkzaaaheden die naar verwachting in het komende jaar
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dienen te worden verricht, en de uitgaven die nodig zijn om deze we k
zaamheden te verric1ten.

2 Deze uitgaven omvatten de volgerde onderdelen:
a. personeelsuitga’en;
b. apparaatskasten;
c. uitgavel verschuldigd ingevolge overeenkomsten als bedoeld in de

artikelen 6, derde lid, 7, eerste lid, en 8, tweede lid, voor zover daarin niet
anderszins wordt voorzien.

d. uitgaven verbonden aan de verrichting van de reclasseringswerkzaam
heden ingevolge artikel 8, eerste lid.

3. Ter bestrijding van deze uitgaven kent Onze Minister een algemene
subsidie toe.

Artikel 11

De stichting kan voorschotten op de over dat jaar uit te kere algemene
subsidie ontvangen.

Artikel 12

1. Na afloop van ieder kalenderjaar legt de stichting over
a. een overzicht van de reclasseririgswerkzaarnneden die zij zelf heeft

verricht en van die welke zij heeft uitbesteed ingevolge de artikelen 6,
derde lid, 7, eerste lid, en 8, eerste en tweede lid;

b. een rekening en verantwoording voor de uitgaven bedoeld in artikel
10 ,tweede lid;

c. een accountantsrapport, waarin tevens de balans van de stichting per
31 december van het afgelopen jaar wordt vermeld.

2. De stichting licht de afwijkingen toe van het plan dat op dat jaar
betrekking heeft, en van de bij de goedkeuring daarvan gestelde voorwaar
den.

Artikel 13

Na goedkeuring van de rekening en de verantwoording, stelt Onze
Minister het definitieve bedrag van de algemene subsidie aan de stichting
over het afgelopen jaar vast.

Artikel 14

Onverminderd hetgeen in de voorgaande artikelen is bepaald, kan Onze
Minister aan de stichting, speciale subsidies voor bepaalde projecten,
bijzondere subsidies en bouwsubsiclies toekennen.

Artikel 15

1. Een speciale subsidie kan worden toegekend in de kosten van bij de
aanvrage nauwkeurig omschreven projecten, welke van bijzonder belang
zijn voor het reclasseringswerk, indien en voor zover die kosten niet reeds
mede in aanmerking zijn genomen bij de bepaling van de &gemene
subsidie en niet geheel door de stichting kunnen worden gedragen.

2. Bijzondere subsidie kan worden toegekend in de kosten van reclasse
ringewerkzaamheden ten behoeve van met name te noemen personen.

3. Bouwsubsidie kan worden toegekend ten behoeve van de bouw,
inrichting en uitbreiding van inrichtingen ten dienste van de reclassering.

4. Aan ‘leze subsidies kunnen voorwaarden worden verbonden.

Arikel 16

Onze Minister stelt, gehoord de Centrale Raad, nadere regels vast voor
de toekenning van subsidie, mede met betrekking tot een vereniging als
bedoeld in artikel 5, derde lid. Deze nadere regels worden gepubliceerd in
de Nederlandse Staatscourant.
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HOOFDSTUK IV

Reclasseringswerkers

Artikel 17

1. Reclasseringswerkers zijn de door Onze Minister a” zodanig erkende
per3oneelsleden van reclasseringsinsteilingen.

2. Onze Minister stelt, gehoord de Centrale Raad, de eisen voor erkenrnn
alE reclasseringswerker vast. Deze worden gepubliceerd in de Nederlandsi
Staatscou rant.

3. Een erkenning als reclasseringswerker kan bij met redenen omklede
beschikking worden geschorst of ingetrokken. Omtrent het voornemen
daartoe worden de betrokken reclasseringsinstelling en de betrokkene
elf gehoord. Van de intekking wordt onverwijld mededeling gedaan aan
de instelling en aan de betrokkene zelf.

Artikei 18

1. Alvorens zijn taak te aanvaarden legt do reclasseringswerker de eed c
de belofte af dat hij zijn taak overeenkomstig de gestelde voorschriften
naar geweten zal vervullen.

2. Onze Minister geeft nadere regels over de wijze waarop de eed of de
belofte wordt afgelegd. Deze wor.n gepubliceerd in de Nederlandse
Staatscourant.

Artikl 19

Een reclasseringswerker heeft voor de ui oefening van zijn taak vrije
toegang tot de inverzekerirggestelden en de gedetineerden in politiebu
reaus, voor zover de normale taakuitoefening van de politie dit redelijkerwij
toelaat, en, met inachtneming van cie aldaar geldende huishoudelijke
reglementen, in inrichtingen.

HOOFDSTUK V

De taken van de reclassering

A. Algemene bepalingen

Artikel 20

1 De stichting is verantwoordelijk voor de reclassering in het arrondis
sement.

2. Zij ziet toe op de naleving van de algemene voorschriften betreffende
de reclassering. Zij kan daartoe aanwijzingen geven aan andere instellinger
of aan personen, die reclasseringswerkzaamheden verrichten. Wordt de
verhouding tussen de stichting en deze instellingen of personen bepaald
door een overeenkomst als bedoeld in de artikelen 6, derde lid, 7, eerste lid
of 8, tweede lid, dan hebben de aanwijzingen betrekking op de uitvoering
van de overeen komst.

3. Zij draagt zorg dat in het arrondissement in daarvoor in aanmerking
komende individuele gevallen. reclasseringswerkzaamheden worden
verricht. Bij het ontbreken daarvan kan Onze Minister haar daartoe een
opdracht geven.

4. Zij dient op verzoek of uit eigen beweging autoriteiten en andere
reclasseringsinstellingon van advies omtrent onderwerpen die voor de
re’lassering van belang zijn.
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B. Bijzondere bepalinperi over de voorlicl’ting

Artikel 21

1. Voorlichtingsrapporten, warte met toepassing von de artikelen 147,
177, tweede lid, en 310 van het Wetboek van Strafvordering opdracht is
gegeven, worden aangevraagd bi de stichting.

2. De stichting kan ook uit eigen beweging of op verzoek van andere
reclasseringsinstellingen of van bijzondere personen, waaronder de
verdachte, een voorlichtingsrapport uitbrengen of doen uitbrengen.

Artikel 22

Indien bij de aanvraag van een voorlichtingsrapport een aanwijzing
omtrent de uitvoering van de opdracht is gegeven, wordt hieraan zoveel
mogelijk gevolg gegeven.

Artikel 23

1. Het voorlichtingsrapport wordt door of dûor tussenkomst van d3
stichting ingediend bij de opdrachtgever.

2. Indien de stichting van ocrdeel is dat een rapport aanvulling of
wijziging behoeft, pleegt zij daaromtrent overleg met de instelling of de
persoon die het rapport opste’de. Het resultaat van dat overleg wordt door
de stichting op het rapport aangetekend.

C. Bijzondere bepalingen o’er reclasseringswerkzaamheden ten aanzien
van gedetineerden

Artikel 24

De stichting draagt zorg dat een reclasseringswerker zo spoedig mogelijk
iedere nieuwe gedetineerde in het arrondissement bezoekt. De stichting
ontvangt daartoe van de directeur van een inrichting onverwijld een bericht
over iedere gedetineerde die wordt ingesloten.

Artikel 25

1. De stichting wijst, in overleg met de directeur van een penitentiaire
inrichting. een of meer reclasseringswerkers aan die in het bijzonder zijn
belast met het verrichten van reclassringswerkzaamheden in die inrichting.

2. Deze reclsseringswerkers verlenen desverlangd hulp en steun en
stellen zich waar nodig daartoe ir verbinding met de stichting in het
arrondissement waar de gedetineerde woont. Zij leveren in jve. leg met de
in de vorige volzin bedoelde stichting, een bijdrage aan de voürereidng
van de teruykeer van de gedetineerde in de samenleving.

3. Zij adviseren desgevraagd of uit eigen beweging aan de directeur van
de penitentiaire inrichting omtrent de bejegening van de individuele
gedetineeroe.

4. Zij adviseren desgevraagd of uit eigen beweging aan de directeur van
de penitentiaire inrichting omtrent het algemene regime in de inrichting.

5. Het huishoudelijk reglement van de inrichting is op hen van toepassing.

Artikel 26

Hulp en steun aan de gedetineerde kunr.en op verzoek van de gedetineerde
of van de penitentiair reclasseringswerker ook worden verleend door
anderen die zijn belast met het verrichten van reclasseringswerkzaamheden,
eventueel van buiten het arrondissement.
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D. De vroeghulp

Artike’ 27

Na ontvangst van een bericht van de inverzekeringsDlling van een
verdachte ingevcige artikel 59, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvorderinl
bevordert de stichting dat deze onverwijld door een reclasseringswerker
wordt bezocht.

Artikel 28

De reclasseringswerker beziet de wenselijkheid van ht uitbrengen van
een rapport als bedoeld in artikel 62, vierde lid, van het Wetboek van
Strafvordering, mede met het oog op alternatieven voor een eventuele
voorlopige hechtenis. Een rapport dient te zijn uitgebracht voordat de
officier van justitie een beslissing moet nemen over een mogelijke vorderin
to inbewaringsteiling. Indien een rapport mondeling is uitgebracht, wordt
het zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd.

E. Bijzondere bepalingen over onvoorwaardelijk ontslag uit de detentie

Artikel 29

1. Van de directie an een gevangenis of van een huis van bewaring
ontvangt de stichting over de gedetineerde in het arrondissement, die een
werkelijke straftijd ondergaat van meer dan drie maanden en die hetzij
krachtens rechterlijk vonnis of voorwaardelijke gratie, hetzij op eigen
verzoek, hulp en steun van reclasseringswege dient te ontvangen, tenminsti
een maand voor het einde van de straftijd bericht omtrent de ontslagdaturn

F. Bijzondere bep.Jingen over voorwaardelijke invrijheidstelling

Artikel 30

1. Tenminste twee maanden vôér de dag waarop een tot vrijheidsstraf
veroordeelde voorwaardelijk in vrijheid kan worden gesteld, doet de
directeur van een gevangenis of van een huis van bewaring, waar de straf
ten uitvoer wordt gelegd, aan Onze Minister toekomen een gemotiveerd
voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling. Is de directeur van mening
dat (nog) niet tot voorwaardelijke invrijheidstelling behoort te worden
overgegaan, of dat het opleggen van een bijzondere voorwaarde is aange
wezen, dan stelt hij een gemotiveerd bericht open zendt dit aan de stichting
De stichting zendt de stukken onder toevoeging van haar beschouwing en
advies zo spoedig mogelijk aan Onze Minister.

2. Indien niet tot voorwaardelijke invrijheidstelling wordt overgegaan,
kan deze opnieuw aanhangig worden gemaakt.

Artikel 31

De directeur van een gevangenis of van een huis van bewaring waar de
straf wordt ten uitvoer gelegd, is belast met de uitvoering van het besluit
tot voorwaardelijke invrijheidstelling.

Artikel 32

1. Een afschrift van het besluit tot voorwaardelijke invrijheidstelling
wordt als verlofpas aan de voorwaardelijk in vrijheid gestelde uitgereikt.

2. Indien tijdens de proeftijd de opgelegoe straf of het einde van de
proeftijd wordt gewijzigd, of artikel 15a, vijfde lid, van het Wetboek van
Strafrecht wordt toegepast, wordt hem een afschrift van het herziene
besluit als nieuwe verlofpas uitgereikt.
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Artikel 33

Bij de kennisgeving van aanhouding, bedoeld in artikel 15b, vierde lid,
van het Wetboek van Strafrecht, wordt een proces-verbaal gevoegd,
houdende de redenen, welke tot de aanhouding hebben geleid.

Artikel 34

Onze Minister ontvangt van het betrokken openbaar ministerie onverwij!d
kennis van:

a. elke vrijheidsbeneming van een voorwaardelijk in vrijheid gestelde
gedurende de proeftijd door het daartoe bevoegd gezag;

b. eI:e onherroepelijk geworden uitspraak of andere omstandigheid
betiffende een voorwaardelijk in vrijheid gestelde, welke van belang kan
zijn voor het uit te oefenen bijzondere toezicht en eventuele schorsing of
herroeping der voorwaardelijke invrijheidstelling.

Artikel 35

De voorwaardelijke invrijheidstelling, alsmede haar schorsing en herroe
ping, worden argetekend op het executie-extract.

G. Bijzondere bepalingen met betrekking tot de reclasseringswerkzaamheden
te’? aanzien van hen die ter beschikking van de regering zijn gesteld

Art! kel 36

Onze Minister stelt, gehoord de Centrale Raad, regels omtrent de
betrokkenheid van de stichting of, indien deze er is, van een vereniging
bedoeld in artikel 5, derde lid, bij de uitoefening van reclasseringswerk
zaamheden met betrekking tot hen die ter beschikking van de regering zijn
gesteld. Deze regels worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

H. Bijzondere bepalingen over de hulp- en steunverlening bij de naleving
van bijzondere voorwaarden

Artikel 37

De stichting draagt zorg dat, indien opdracht is gegeven tot het verlenen
van hulp en steun terzake van de naleving van bijzondere voorwaarden,
wanneer Onze Minister, de rechter of de officier van justitie daarom
verzoekt, van de daarmede verband houdende bemoeiingen op een daarbij
aangegeven wijze rapport wordt uitgebracnt.

Artikel 38

1. De in het vorige artikel bedoelde rapporten worden ingezonden door
of door tussenkomst van de stichting.

2. Indien een rapport naar het oordeel van de stichting aanleiding zou
kunnen geven tot schorsing of ‘erroeping van een voorwaardelijke
invrijheidstelling of voorwaardelijk ontslag, dan wel tot het intrekken ‘an
een beslissön waarbij voorwaardelijk gratie is verleend, voegt zij daaraan
een gemotiveerd advies toe.

3. Artikel 23, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
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HOOFDSTUK 1

KIachtenrege.i’g

Artikel 39

T. Het bestuur van de stichting benoemt een klachtencommissie,
bestaande uit ten minste drie leden, die bij vooi keur geen deel uitmaken
van het bestuurvan de stichting.Werknemers van een reclasseringsinstellin
hebben daarin geen zitting. Het bestuur wijst een secretaris van de klach
tencommissie aan.

2. Degene ten aanzien van wie reclasseringsworkzaamheden zijn
verricht, kan bij de klachtencom missie een klacht indienen.

3. De klacht is alleen ontvankelijk indien deze betrekking heeft op het
uitvoeren of nalaten van reclasseringswerkzaamheden door een reclasse
ringswerker of door één van de instellingen die reclasseringswerkzaamhedei
verrichten of doen verrichten,

4. De klacht moet worden ingediend binnen drie maanden na de dag
waarop de klager kennis heeft gekregen van het handelen of nalaten
waarover hij zich wenst te beklagen. Een na afloop van deze termijn
ingediend klaagschrift is niettemin ontvankelijk indien blijkt dat de klager
het beklag zo spoedig heeft gedaan als redeijkerwijs van hem kon
worden verlangd.

Artikel 40

1. De klachtericommissie hoort de klager en degeen tegen wie de klacht
zich richt. De klachtencom missie kan het horen opdragen aan één van haar
leden.

2. De klachtencommissie kan van het horen afzien, indien zij aanstonds
van oordeel is dat de klacht kennelijk niet ontvankelijk of kennelijk niet
gegrond is.

Artikel 41

De klachter3commissie kan nadere inlichtingen inwinnen bij de instellingen
die reclasseringswerkzaamheden verrichten.

Artikel 42

‘1 De klachtencommissie kan trachten te bemiddelen tussen de klager en
degeen tegen wie de klacht zich richt.

2. De klachtencommissie bericht de klager, zo mogelijk binnen de
termijn van e’n maand, gemotiveerd over de afdoening van klacht. Is de
klacht binnen deze termijn nog niet afgedaan, dan bericht zij de redenen
hiervan.

3. Zij kan naar aanleiding van de klacht Onze Minister of de in.telling of
persoon, die reclasseringswerkzaamheden verricht, een aanbeveling doen.
Deze aanbeveling is openbaar.

4. Zij brcngt jaarlijks een openbaar verslag uit.

HOOFDSTUK /ll

De inspectie

Artikel 43

1. Onze Minister wijst met het oog op de uitvoering van deze regeling
ambtenaren aan die zijn belast met het houden van toezicht op het functio
neren van de reclassering, daaronder begrepen, indien deze er is, het
bureau van de vereniging bedoeld in artikel 5, derde lid.

Staatsbiad 1986 1 9



2. Onze Minister stelt, gehoord de Centrale Raad, een instructie voor
deze ambtenaren vast. Deze instructie wordt gepubliceerd in de Nederlandse
Statscou rant.

Artikel 44

De aangewezen ambtenaren hebben tot taak Onze Minister de informatie
te verschaffen die deze behoeft om zijn verantwoordelijkheid te kunnen
dragen voor een goede ontwikkeling van de reclassering, daaronder
begrepen de besteding van de door deze daarvoor toegekende gelden.

Artikel 45

De aangewezen ambtenaren stellen zich regelmatig op de hoogte van de
uitvoering van de reclassering.

Artikel 46

1. De aangewezen ambtenaren hebben voor de uitoefening van hun taak
vrije toegang tot de vestigingsplaatsen van reclasseringsinstellingen en,
indien deze er is, tot het bureau van de vereniging bedoeld in artikel 5,
derde lid.

2. Zij zijn bevoegd de vergaderingen van de klachtencommissie als
waarnemer bij te wonen.

3. Zij zijn bevoegd inzage te vorderen van boeken en andere zakelijke
bescheiden en daarvan afschrift te nemen. Zij kunnen teneinde afschriften
te maken voor korte tijd afgifte vorderen.

Artikel 47

De reclasseringsinstellingen en de daarbij werkzame medewerkers ten
behoeve van het reclasseringswerk, zijn verplicht de aangewezn ambte
naren de inlichtingen en de medewerking te verschaften die deze redelij
kerwijs voor de uitoefening van hun taak kunnen verlangen.

Artikel 48

De aangewezen ambtenaren oefenen de hun met het oog op het toezicht
toegekende bevoegdheden slechts uit voor zover dit redelijkerwijs voor de
vervulling van hun taak nodig kan worden geacht.

HOOFDSTUK VIII

Slotbepalingen

Artikel 49

Een ieder die betrokken s bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de
beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter
kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde
van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een
geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan,
behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking
verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze wet de noodzaak tot
bekendmakinq voortvloeit.

Artikel 50

1. De personen die als reolasseringsambtenaren ingevolge artikel 26 van
de RecasseringsregeIing 1370 (Stb. 1969, 598) de eed of de belofte hebben
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afgelegd, behoeven die niet meer af te leggen ingevolge artikel 18, eerste
lid. Zij worden verder geacht te zijn erkend als reclasseringswerker ingevol
artikel 17, eerste lid, indien zij op het moment van inwerkingtreding van d
besluit of binnen drie maanden daarna, zijn of worden aangesteld bij een
reclasseringsinstelling.

2. De reclasserirtgsraden, ingesteld ingevolge artikel 30 van de Reclass
ringsregelinq 1970, worden opgeheven. De archieven van een raad gaan,
onverminderd het bepaalde bij of krachtens de Archiefwet, over naar de
stichting.

Artikel 51

1. In de artikelen 3, eerste lid, en 4, eerste lid, van het koninklijk besluit
van 20 februari 1958 (Stb. 103), betreffende de samenstelling van commissi
van advies inzake de afgifte van verklaringen omtrent het gedrag, wordt
«Reclasseringsraad» telkens vervangen door «stichting, bedoeld in artikel
van de Reclasseringsregeling 1986», en in artikel 4, tweede lid, van het
eerstgenoemde besluit wordt «Reclasseringsraden» vervangen door
«stichtingen, bedoeld in artikel 4 van de Reclasseringsregeling 1986)).

2. In artikel 25, eerste lid, van het koninklijk besluit van 1 mei 1958 (St±
238)1, houdende nadere bepalingen met betrekking tot de Centrale Raad v
Advies voor het Gevangeniswezen, de Psychopatenzorg en de Reclasserin
vervalt «reclasseringsraderi en» en in artikel 27 van dit besluit vervalt «de
reclasseringsraden,».

3. In de artikelen 91, derde lid, en 92, vierde lid, van de Gevangenismaa
regel (Stb. 1977, 579)2 wordt «reclasseringsambtenaren» telkens vervangc
door «reclasseringswerkers».

Artikel 52

De Reclasseringsregeling 1970 wordt ingetrokken.

Artikel 53

Dit besuit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
Stb. 1953, 238, laatstelijk gewijzigd bij tijdstip.

koninklijk besluit van 16 juni 1981, Stb. 407.
2 Laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit Artikel 54
van 31 augustus 1982, Stb. 502.

Dit besluit kan worden aangehaald als de Reclasseringsregeling 1986.
Het advies van de Hdad van State is openbaar
gemaakt door terirzagelegging bij het Minis- Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van

toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift
opgenomen in het bijvoegsel bij de Nederland- zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenka
se Staatscour,nt van 11 februari 1986, rir. 29. mer.

Lech, 1januari1986
Beatri

De Staatssecretaris ‘ian Justitie,
V. N. M. Korte-van Hemel

Uitgegeven de veerticnie januari 198’

De Minister van Justiti€
F. Korthas Alte
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NOTA VAN TOELICHTING

AIgimeen

1. Sinds 1980 is in brede kring gediscussieerd over een doelgerichter en
doelmatiger opzet van het reclasseringswerk in Nederland. In diverse
nota’s, zowel van de zijde van de particuliere reclasseringsinstellingen1als
van het departement van Justitie, zijn voorstellen gedaan voor verbeterng
van de structuur van het reclasseringswerk.

Intensief overleg tussen het departement van Justitie en de particuliere
reclasseringsinstellingen heeft in grote lijnen tot overeenstemming geleid
over de wijze waarop de herstructurering van de reclassering zou dienen
plaats te vinden. Over de uitkomst van dit overleg is de Tweede Kamer der
Staten-Generaal met een notitie, gedateerd 20 december 1983, getiteld de
toekomstige structuur van de reclassering)) (Tweede Kamer 1983—1984,
18 182, nr. 2) geïnformeerd. Na schriftelijke beantwoording van vragen van
de vaste Commissie van Justitie, vond op 12 maart 1984 een uitgebreide
commissievergadering plaats. De reorganisatie van de reclassering bleek
aldaar in grote lijnen de instemming te hebben van de volksvertegenwoor
diging.

Aan de herstructurering van het reclasseringswerk in Nederland liggen
de volgende overwegingen ten grondslag:

a. Veranderingen in het takenpakket van de reclassering hebben gel3id
tot gewijzigde samenwerkingspatronen en organisatievormen. Zo werd
een beroep gedaan op de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de
reclassering met het oog op het contact met inverzekeringesteIden.
Voorts was er behoefte aan een hechtere samenwerking tussen de reclas
seringswerkers, die werkzaam zijn in penitentiaire inrichtingen, en andere
reclasseringswerkers, alsook aan een duidelijker structurering van de
samenwerking tussen T.B.R.-inrichtingen en de reclassering. Een verbeterde
planning van de inzet van het personeel was daarvoor nodig.

b. Voor de u’toefening van verschillende reclasseringstaken, zoals de
schade- en conflictregelingen, de dienstverlening en de opvang van
ex-gedetineerden, bestond de behoefte aan hechtere worteling in de
samenleving. Een verdergaande privatisering van het reclasseringswerk
komt aan deze behoefte tegemoet.

c. Beperkte middelen en een toenemende werkdruk dwingen tot een zo
efficiënt mogelijke opbouw van het reclasseringswerk. Bestaande overlap
pingen zowel op arrondissementsniveau (regiobureaus van de private
reclasseringsorganisaties en reclasseringsraden) als op landelijk niveau,
kunnen worden weggenomen. Tegelijkertijd wordt de doelmatigheid
gediend door een doelmatiger administratieve Organisatie (vereenvoudiging
van communicatielijnen, automatisering) en het totstandbrengen van één
regie per arrondissement.

Vergroting van doelmatigheid en een daaraan gekoppelde herstructurering
is des te meer noodzakelijk gebleken op grond van het verslag van de
Algemene Rekenkamer over het jaar 1980 en het in 1981 uitgevoerde
heroverwegingsonderzoek (zie Tweede Kamer 1981—1982, 16625, nr. 56,
met name blz. 116 e.v. en 124 e.vj. Met als uitgangspunt, dat het uitvoerend
werk zoveel mogelijk onverlet zou moeten blijven, was — gelet op de
bezuinigingsopdracht van de rijksoverheid — een herstructurering niet
alleen van de organisatie, maar ook van de plannings- en begrotingssyste
matiek noodzakelijk.

De privatisering enerzijds en het streven naar betere mogelijkheden tot
beheersina van de kosten en het kwaliteitsniveau anderzijds vormen tot op
zekere hoogte een spanningsveld. In d. regeling heeft dit als volgt zijn
neerslag gevonden. De tot op heden dcor de overheid, te weten de reclas

De Algemene Reclasseringsvereniging seringsraden en de rijksreclasseringsambtenaren, verrichte werkzaamheden
(ARV), de afdeling reclassering van het Leger zijn ondergebracht bij de nieuw op te richten particuliere reclasseringsstich
des Heils (LÖH) de Federatie van Instellingen tingen. Daar staat tegenover een uitbreiding en een versterking van de

instrumenten, niet in de laatste plaats ten dienste van de desbetreffende
en Drugs en de Vereniging Hulp voor Onbe- particuliere instellingen zelve, ter verbetering van de bestuurbaarheid van
huisden (HVO1 te Amsterdam. de reclassering met het oog op een doelmatig en doeltreffend functionerer,.
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Zo zijn bij voorbeeld de plannen als bedoeld in artikal 9 een vorm van
(verplichte) zelfreguering, die tevens de mogelijkheid to controle door de
overheid schept.

2. In de nieuwe opzet van de reclassering staat centraal een stichting in
ieder arrondissement, die aldaar als eerste verantwoordelijk is voor het
verrichten van reclasseringswerkzaamhecten. Terwijl de Minister van
Justitie verantwoordelijk is voor het functioneren van de reclassering in h
algemeen, hebben de stichtingen de zorg voor de reclassering in het
arrondissement. Zowel de Minister van Justitie als de stichtingen beschikke
over de bevoegdheden om hun verantwoordelijkheid waar te kunnen
maken.

In de besturen van de stichtingen zal een evenwichtige inbreng vanuit d
samenleving moeten zijn gewaarborgd. Hieronder worden mede begreper
de organen van de strafrechtspleging, die immers een bijzonder belang
hebben bij het goed functioneren van de reclassering. Personen uit de
kring van de zittende en staande magistratuur, het gevangeniswezen en de
politie zullen daarom voor een plaats in het bestuur van de stichtingen in
aanmerking komen. Daarnaast zullen bestuurders uit andere geledingen
van de samenleving daarin zitting hebben. Het is de bedoeling te streven
naar een zodanige spreiding dat de behoeften die in de samenleving ten
aanzien van de reclassering leven in dit forum tot uitdrukking kunnen
worden gebracht. Een brede samenstelling is temeer noodzakelijk omdat
van het stichtingsbestuur mag worden verwacht oog te hebben voor de
wenselijkheid om door middel van het voeren van een open communicatie
en het maken van structurele werkafspraken plaatselijk nader invulling te
geven aan de samenhang tussen de reclassering en het algemene —

professionele en niet-professionele — veld var maatschappelijke zorg.
De stichtingen treden in de plaats van enerzijds de bestaande landelijke

reclasseringsvereniging, de Algemene Reclasseringsvereniging (A.R.V.),
met haar verschillende regiobureaus, anderzijds de reclasseringsraden met
het daaraan verbonden rijksreclasseringspersoneel en voorts de rijksamb
tenaren, die het reclasseringswerk in cie penitentiaire inrichtingen verrichten
De dubbele bestuurlijke bovenbouw die de bestaande organisatie tot op
zekere hoogte kenmerkte, wordt aldus vermeden. De opheffing van de
reclasseringsraden en de functie van rijksreclasseringsambtenaar, past in
het privatiseringsstreven.

De centrale positie van de stichting in ieder arrondissment past in het
streven tot decentralisatie. Daarnaast is evenwel voorzier in de mogelijkheic
van een landelijke coördinatie, doordat de stichtingen zich verenigen in een
landelijke federatie, die door de Minister van Justitie moet worden erkend
en die voor deze op landelijk niveau als gesprekspartner namens de
stichtingen optreedt. Aansluiting bij deze federatie kan als voorwaarde
voor erkenning van de stichting worden gesteld (artikel 5, derde lid).

3. Uit een oogpunt van doelmatigheid is er voor gekozen de reciasse
ringswerkzaamheden in een arrondissement zo veel mogelijk te bundelen
in de ter plaatse werkzame, door de Minister van Justitie erkende, stichting.
Enk&e taken dienen vanwege de vereiste schaal en deskundigheid tevens
op centraal niveau uitgevoerd te worden, te weten de coördinatie van het
sociaal-psychiatrisch werk, mede gelet op de contacten met de inrichtingen
voor hen die ter beschikking van de regering zijn gesteld, en de coördinatie
van het werk ten behoeve van Nederlanders, gedetineerd in het buitenland.
Het ligt in de bedoeling dat deze coördinerende werkzaamheden door de
federatie zullen worden verricht. Verder zal het arbeidsvoorwaardenbeleid
op centraal niveau worden vastgesteld.

Een doelmatiger Organisatie van de reclassering mag verder niet tot
gevolg hebben dat instellingen of organisaties die een belangrijke bijdrage
kunnen leveren aan het reclasseringswerk worden uitgesloten. Hierbij
wordt gedacht aan instellingen die op een bijzondere wijze of voor een
bindere categorie van personen reclasseringswerkzaamheden verrichten.
indien de stichting in een arrondissement niet of onvoldoende zelf in een
bepaalde vorm van reclasseringswerk kan voorzien, komt het de reclassering
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als geheel ten goede wanneer organisaties, die werken op een bijzondere
grondslag ook als reclasseringsinstellingen worden erkend. AtikeI 6
voorziet in de mogelijkheid dergelijke instellingen te erkennen en gee’t
daarmee uitwerking aan artikel 2, dat de Minister opdraagt de ontwikkeling
van een goede reclassering te bevorderen. Daar staat tegenover dat een
goede btuurbaarheid van de rec.iassering in haar geheel ertoe noopt
geen instellingen van overheidswege te ondersteunen die reclasserings
werkzaamheden verrichten die ook door de reclasseringsstichting kunnen
worden verricht. De eis van bestuirrbaarheid maakt het verder noodzakelijk
van bijzondere instellingen te verlangen dat zij hun werkzaamheden
verrichten onder de verantwoordelijkheid van de reclasseringsstichting.
Teneinde de’e verantwoordelijkheid inhoud te geven, voorziet artikel 20,
tweede id, in de mogelijkheid dat de stichting een bijzondere instelling
aanwiizingen kan geven.

Op dit moment kan daarbij worden gedacht aan de afdeling reclassering
van het Leger des Heils, de Consultatiebureaus ‘ioor lcohol en Drugs en
plaatselijke organisaties. Zij verrichten hun werkzaamheden op de grondslag
van een overeenkomst met de ter plaatse bevoegde stichting. Indien deze
bijzondere organisaties in meer dan één arrondissement werkzaar,i zijn of
werkzaam zijn onder een overkoepelende organisatie, dient afstemming
plaats te vinden met de meergenoemde federatie van stichtingen.

Het reclasseringswerk brengt onder omstandigheden met zich mee dat
aansluiting moet worden gezocht met andere instellingen van maatschap
pelijke dienstverlening. Indien een cliënt van één van deze instellingen op
een gegeven moment strafrechtiijk gesanctioneerde normen overtreedt of
daarvan wordt veraacht en langs deze weg in aanraking komt met de
reclassering, kan het met het oog op de cnntiuiïteit in de hulpverlening
wenselijk zijn, de band met de oorspronkelijke instelling te handhaven. Ook
is denkbaar dat een strafbaar feit aanleiding is de dader langere tijd te
begeleiden dan de reci3sseringsinstellingen kunn doen. Ir; dergelijke
gevallen is het dienstig de begeleiding van deze personen over te dragen
aan niet-reclasseringsinstellingen. Ar’:ike! 7 biedt hiertoe de mogelijkheid.
Uiteraard kan dit er niet tot leiden dal het uitvoerende reclasseringswerk in
belangrijke mate wordt uitbesteed en d stichtingen zouden verworden tot
een administratieve bovenbouw van het uitvoerende werk. Het is de
bedoeling op de ontwikkeling zicht te houden door in de richtlijnen ingevolge
arUkel 9, vijfde lid, te verlangen dat de werkzaamheden die de stichting niet
zelf uitvoert, in het jaarlijks plan zo veel mogelijk worden gespecificeerd.

Tenslotte is in artkel 8 de basis gelegd voor de hulpverlenende taak van
het vrijwilligerswerk en voor de bijzondere voorlichting bijvoorbe&d over
culturele achtergronden van minderheidsgroepen. Waar dit wenselijk en in
redelijkheid mogelijk is, zullen op dit terrein werkzame orgarisaties bij de
voorbereiding van de jaarlijkse plannen ingevolge artikel 9, hun zienswijze
Kenbaar kunnen maken. In de verantwoording achteraf vinden zij in
voorkomend geval steeds een plaats (zie artikel 12. eerste lid, ondes al.

4. Het is de bedoeling de doelmatgheid in het reclasseringswerk te
vergroten door de aarIijkse opstelling van een landelijk plan. dat als basis
dient voor de jaarlijkse plannen van de stichtingen op arrondissementsni
veau. De plannen begroten de omvang van de reclasseringswerkzaamheden
die naar verwachting in het komende jaar moeten worden vermicht, alsmede
de daaraan verbonden kosten. De plannen behoeven de goedkeuring van
de Minister van Justitie.

In de praktijk zal dit er toe leiden dat met name het Ianelijke plan in
overleg tussen de federatie van stichtingen, de bijzondere recassering n
stellingen zie artikel 6, vierde en vijfde lid) en de vertegenwoordigers ‘.‘an
het Ministerie van Justitie zal worden opgesteld. In de goedkeuring ar het
plan door de Minister en in de eventueel daaraan verbonden voorwaarden
kan hij, mede op basis van de rapporten van de inspecteurs, bedoeld in
hoofdstuk VII, gestalte geven aan zijn verantwoordelijkheid voor een goede
ontwikkeling van de reclassering, in het bijzonder vüor het voorzieningenni
veau en de doelmatige besteding van overheidsgelden. Onder het voorzie
riingenniveau wordt begrepen de beschikbaarheid en bereikbaarheid van
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reclasser;ngshulp op de verschillende in rioofdstuk V aangeduide werkter

nen. Bij de beoordeling van de besteding van overheidsgelden zullen de i

overleg tussen de Minister van Justitie en de reclasseringsinst&lingen

vastgestelde kostenberekenr.gen per activiteit een belangrijke rol spelen.

Het plan dat een stichting voor haar arrondissement heeft opgesteld.

vormt, nadat het is goedgekeurd, de basis voor de verlening van de

subsidie. In de regel zal deze vooruit worden betaald, terwijl de definitiev

afrekening na afloop van het betreffende jaar zal plaatsvinden. Buiten het

plan om kunnen speciale subsidies voor bepaalde projecten, bijzondere

subsidies ten behoeve van met name te noemen personen en bouwsubsidi

worden verstrekt. De daarop betrekking hebbende artikelen 14 en 15 sluiti

aan bij de Reclasseringsregeling 1970. Het bleek mogelijk en oozichte var

deze laatste regelir g het aantal bepalingen dat betrekking heeft op de

subsidie in te perken en te concentreren op hoofdlijnen. De nadere uitwerkir

is overgelaten aan de Minister van Justitie.

5. Evenals in de bestaande Reclasseringsregeling is vastgehouden aan

het vereiste dat de reclasseringswerkers de erkenning behoeven van de

Minister van Justitie. Zij worden echter niet meer aangeduid als reclasse

ringsambtenaren. Niet alleen is er in de nieuwe opzet geen plaats meer
voor reclasseringswerkers in dienst van het Rijk zoals nu nog de rij ksrecia:
seringsambtenaren, het lijkt meer in het algemeen wenselijk met de term
reclasseringswerker» de geprivatiseerde vorm van de nieuwe organisati
tot uitdrukking te brengen. De Minister van Justitie stelt de eisen voor de
erkenning van de reclasseringswerker vast. De aflegging van de eed of de
belofte is gehandhaafd. Deze waarborgen brengen met zich mee dat geen
nadere regels meer hoeven worden gesteld omtrent het bezoek van deze
personen aan gedetineerden in politiebureaus of penitentiaire inrichtinger

6. De reorganisatie van de reclassering beoogt een betere uitvoering va
haar taken mogelijk te maken. De inhoud van de taken zoals omschreven i
de bestaande Reclasseringsregeling zouden daarom onverlet kunnen
blijven, ware het niet dat de vaststelling van een nieuwe Reclasseringsre
geling aanleiding is deze aan te passen aan nieuw opgekomen inzichten.
Zo is bij de wet van 26 oktober 1973 (Stb. 509) als gevolg van een amende
mont van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de z.g. vroeghulp in de
artikelen 59, vijfde lid, en 62, vierde lid, van het Wetboek van Strafvorderin
opgenomen. In de nieuwe Reclasseringsregeling is hieraan in de artikelen
27 en 28 nadere uitwerking gegeven. In dit verband is tevens in artikel 19
de toegang van de rectasseringswerker tot dein de politiebureaus ingeslote
inverzekeringgestelden geregeld.

__ Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt het penitentiair reclasse
ringswerk nader te regelen.

Voorts is in artikel 36 de betrokkenheid van de reclassering bij de werk
zaamheden met betrekking tot hen die ter beschikking van de regering zijr
gesteld preciezer omschreven. Hiermee is een basis gegeven voor het
sociaal-psychiatrisch werk van de reclassering dat, gezien het bijzondere
karakter van dit werk, op landelijk niveau wordt ondersteund.

Verder zijn er verschillende andere wettelijke regelingen in voorbereidin
die gevolgen zullen hebben voor de omschrijving van de taken van de
reclassering in de Reclasseringsregeling. Te denken valt aan de nieuwe
regeling van de terbeschikkingstelling van de regering, de voorwaardelijk€
veroordeling, de voorwaardelijke invrijheidstelling, de dienstverlening en
de overdricht van de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen. Deze
zullen te zijner tijd eiden tot aanpassing van de Reclasseringsregeling,
doch staan tos van de reorganisatie.

7. Nieuw in de voorliggende Rec’sseringsregeling is de klachtenregelini
In de nieuwe opzet draagt de Minister van Justitie de algemene verant
woordelijkheid voor het functioneren van de reclassering. Voor de uitvoerin
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van de reclassering in individuele gevallen draagt de stichting verantwoor
delijkheid, ook wanneer deze zijn uitbesteed aan bijvoorbeeld andere
instellingen of aan een vrijwilliger. Daarom is op het bestuur van de
stichting de taak gelegd een klachtencommissie in het leven te roepen.

Artikel 39 laat het bestuur de vrijheid een commissie uit zijn midden of
een externe commissie te benoemenVoor dit laatste wordt een voorkeur
uitgesproken. Ook is denkbaar dat een gemengde commissie wordt
gevormd. Er is van afgezien hieromtrent voorschriften te stellen, bijvoorbeeld
door aansluiting te zoeken bij de klachtencommissies ingevolge artikel 51
van de Beginselenwet Gevangeniswezen (Stb. 1951, 596) juncto artikel 13a
van de Gevangenismaatregel (Stb. 177, 231) voor de penitentiaire inrich
tingen of ingevolge artikel 157 van het Uitvoeringsbesluit Kinderbescherming
(Stb. 1964, 327> voor de inrichtingen voor kinderbescherming. In deze
laatste gevallen gaat het, anders dan bij de reclassering, om aangelegenhe
den die betrekking hebben op de vrijheidsbeneming en daarom voor de
betrokkene veel ingrijpender zijn.

Een ieder kan zich bij de klachtencom missie beklagen over concreet
gedrag of nalaten in een individueel geval door en reclasseringswerker,
door een instelling die reclasseringswerkzaamheden verricht, of door een
vrijwilliger. De voorgestelde bepalingen bevatten een beperkt aantal
waarborgen voor een correcte afdoening van de klacht. Aan een uitspraak
van de klachtencom missie zijn geen rechtsgevolgen verbonden. Zij kan
echter de stichting, een instelling die reclasseringerkzaamheden verricht
of de Minister van Justitie een aanbeveling doen. Deze aanbeveling is
openbaar.

Indien het voorstel van de Wet op het democratisch functioneren van
instellingen tot wet zal zijn verheven, zal worden bezien in hoeverre de
klachtenregeling aanpassing behoeft.

8. Nieuw is het hoofdstuk over de inspectie. Ook hier noopt de verder
gaande privatisering van de reclassering tot het scheppen van nadere
waarborgen voor een goede ontwikkeling van de reclassering, daaronder
begrepen een doelmatige besteding van overheidsgelden. Met name is het
nodig zicht te houden op de kwaliteit van het reclasseringsproduct, het
voorzieningenniveau en op de wijze waarop verleende subsidie wordt
besteed, De ambtenaren die deel uitmaken van de inspectie, dienen
daartoe over de nodige bevoegdheden te beschikken. Zij hebben toegang
tot de vestigingsplaatsen van de reclasseringsinstellingen en inzage in de
boeken en zakelijke bescheiden van deze instellingen. Met zakelijke beschei
der, is bedoeld uit te sluiten dat de inspecteurs kennis nemen van de
persoonlijke aantekeningen van de reclasseringswerker. De documenten
die best€md zijn om ook door anderen te worden ingezien zijn evenwel
tevens toegankelijk voor de inspecteur. De algemene verantwoordelijkheid
van de Minister van Justitie voor het reclasseringswerk brengt met zich
mee dat hij door tussenkomst van de inspecteurs ook kennis moet kunnen
nemen van de bescheiden die binnen een reclasseringsinstelling op
individuele gevallen betrekking hebben.

Verder hebben de inspecteurs toegang als waarnemer tot de vergade
ringen van de klachtencommissie. Het waarnemerschap brengt met zich
mee dat zij aldaar niet deelnemen aan de beraadslagingen. D bevoegdheid
tot het bijwonen ziet uitsluitend op het toezicht op de uitvoering van de
klachtenregeling.

De wijze waarop deze bevoegdheden zullen worder. uitgeoefend zullen
nader in een instructie aan de inspecteurs worden vastgelegd. De geheim
houdingsplicht die de inspecteurs als ambtenaar in acht dienen te nemen,
staat er voor borg dat de belangen van individuele personen door dit
inzagerecht niet worden geschaad. Tevens dienen deze ambtenaren t rade
te gaan bij de instanties die zijn betrokken bij de toepassing vn het
strafrecht. Mogelijke knelpunten in de uitvoering kunnen aldus in een
vroeg stadium aan het licht komen. De inspecteurs verschaffen de Minister
van Justitie de gegevens die hij nodig heeft voor de uitoefening van de
bevoegdheden die hij heeft om te kunnen zorgdragen voor een doelmatige
en kwalitatief hoogwaardige reclassering.
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9. Bij de opstelling van de nieuwe regeling is rekening gehouden met de
aanwijzingen inzake de deregulering. Hierboven onder punt 1 is beschreven
om welke redenen de reclassering moet worden geherstructureerd. De
herstructurering is niet mogelijk onder de vigeur van de Reclasseringsrege
ling 1970 (Stb. 1969, 598) of door eenvoudige aanpassing daarvan. Deze
bestaande algemene maatregel van bestuur biedt het kader waarbinnen de
overheid voorwaardenscheppend voor de ontplooiing van private organi
saties die zich inzetten voor de reclassering van delinkwenten, kan optreden.
Ingevolge de Reclasseringsregeling 1970 kunnen in beginsel alle private
organisaties in aanmerking komen voor erkenning als reclasseringsinstelling
door de Minister van Justitie en daarmee voor subsidie van overheidswege.
Dit heeft geleid tot een bestuurlijke bovenbouw van het uitvoerende werk
zowel binnen de organisaties als binnen de gedeconcentreerde rijksoverheid
(de reclasseringsraden) en daarmee tot een ondoelmatige organisatie.

De nieuwe Reclasseringsregeling brengt primair een centralisatie per
arrondissement binnen een privaat orgaan met zich mee. De nieuwe
reclasseringsstichting is in ieder arrondissement verantwoordelijk voor de
uitvoering van de reclassering. Andere instellingen verrichten daarnaast
recasseringswerkzaamheden voorzover de stichting daarin niet ‘oorziet.
De publiekrechtelijke reclasseringsraden in de arrondissementen verdwij
nen. Daar staat tegenover dat de controle door de centrale overheid wordt
versterkt, teneinde de beoogde bezuiniging met benoud van het uitvoerende
werk, zoveel mogelijk te verwerkelijken. Zij beschikt hiertoe over het
instrument van de goedkeuring, eventueel onder voorwaarden, van de
jaarlijkse plannen op landelijk niveau en arrondissementsniveau, aangevuld
met een inspectie met meer bevoegheden dan onder de bestaande regeling.

De nieuwe regeling beoogt een basis te bieden voor een doelmatiger en
daarmee zuiniger functioneren van de reclassering. De werkingssfeer is ten
opzichte van de Reclasseringsregeling 1970 ongewijzigd gebleven. Het
takenpakket van de reclassering is in beginsel ook ongewijzigd gebleven.
Op een enkel punt zijn de bepalingen aan de eisen des tijds aangepast,
bijvoorbeeld de vroeghulp en het penitentiair reclasseringswerk. De
omschrijving van de taken zal te zijner tijd nog moeten worden aangepast
aan de nieuwe regeling van de voorwaardelijke veroordeling, de voorwaar
delijke invrijheidstelling, de terbeschikkingstelling van de regering, de
overdracht tenuitvoerlegging buitenlandse strtvonnissen. de gratie en de
dienstverlening.

10. In enkele bepalingen is voorzien in nadere regelgeving door de
Minister van Justitie:

artikel 7, tweede lid (toegangsregeling voor personen in dienst van
instellingen van maatschappelijke dienstverlening)

— artikel 8, derde lid (toegangsregeling voor vrijwilligers en bijzondere
deskundigen)

— artikel 9, vijfde lid (r½htlijnen voor de opstelling van het landelijk plan
en het plan van de stichting)

— artikel 16 (regels voor de subsidieverler.ing)
— artikel 17, tweede lid (eisen voor de erkenning als reclasseringswerker)
— artikel 18, tweede lid (regels voor de wijze waarop de eed of belofte

wordt afgelegd)
— artikel 36 (regels voor de betrokkenheid van de reclassering bi

de werkzaamheden met betrekking tot TBR-gestelden)
— artikel 43 (instructie aan de inspecteurs).
De toegangsregeling ingevolge de artikelen 7, tweede lid, en 8, de’de ld,

is nodig teneinde waarborgen te scheppen voor de veiligheid in de politie
bureaus en de penitentiaire inrichtingen. Het gaat hier om personen die
gedetneerden bezoeken teneinde reclasseringswerkzaamheden te verrich
ten, zonder dat zij als reclas3eringswerker door de Minister van Justitie zijn
erkend.

De richtlijnen ingevolge artikel 9, vijfde lid, over het opstellen van het
landelijk plan en het plan van de stichting, zijn nodig om de verantwoorde
lijkheid van de Minister van Justitie voor de toekenning van de subsidie tot
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haar recht te laten komen. Hetzelfde geldt voor de regels voor de subsidie-
verlening ingevolgo artikel 16.

De regels ingevolge artike 17 zijn nodig in verband met de rechtszekerheid
van de adspirant-reclasseringswerker.

De regels ingevolge artikel 18, tweede lid, over de aflegging van de eed
of belofte zijn van zo specifieke ard, dat opneming in de Reclasseringsre
geling zelf niet wenselijk is. Zie de bestaande beschikking van de Minist&
van Justitie van 20 januari 1970 (Stcrt. 19).

Met de regels ingevolge artikel 36 over de betrokkenheid van de stichting
bij het reclasseringswerk met betrekking tot een TBR-gestelde, wordt
voorshands een bestaande praktijk Voortgezet fl afwachting van een nadere
regeling van dit onderwerp na inwerkingtreding van het wetsvoorstel over
de TBR (11 932>.

De instructie ingevolge artikel 43, tweede lid, aan de inspecteurs zou ook
op grond van het gewone ambtenarenrecht kunnen geschieden. De
bepaling waarborgt slechts dat zulke regels er ook komen en dat over een
ontwerp de Centrale Raad van Advies wordt gehoord. De regels zijn nodig
om de verhouding tussen de reclasseringsinsteHingen en de inspecteurs te
verduidelijken.

11. De uitvoering van de regeling is wat de openbare lichamen betreft,
opgedragen aan de Minister van Justitie, en wat de privaatrechtelijke
lichamen betreft aan de instellingen en personen genoemd in hoofdstuk II
van de algemene maatregel var bestuur. De financiële lasten voor de
uitvoering van de regeling rusten op de Minister van Justitie. Andere
(semi-)overheden kunnen bij de uitvoering worden betrokken doordat zij
zitting hebben in het bestuur van de reclasseringsstichting (zie artikel 4,
vierde lid).

12. De bestuurlijke lasten gemoeid met de uitvoering van de regeling
zullen niet veel afwijken van de huidige. De centralisatie per arrondissement
en de privatisering zullen eierzijds leiden tot minder lasten. De nauwere
betrokkenheid van de rijksoverheid bij de planning van de reclassering&n
spanning zal leiden tot meer lasten, onder meer op het terrein van de
inspectie. Deze lasten drukken geheel op de centrale overheid. De Minister
van Justitie beschikt over de volgende instrumenten om het functioneren
van de reclassering te beïnvloeden:

— de erkenning van de reclasseringsinstelling eventueel onder het stellen
van (nadere) voorwaarden (artikel 4 tot en met 6)

— de goedkeuring van het jaarlijkse landelijk plan en de jaarlijkse plannen
van de reclasseringsstichting eventueel onder het stellen van voowaarden
(artikel 9)

— de goedkeuring van de rekening en verantwoording (artikel 13)
— de erkenning ‘van reclasseringswerkers, alsmede de schorsing en de

intrekking daarvan (artikel 17)
— de opdracht in individuele gevallen om reclasseringswerkzaamheden

te verrichten (artikel 20, derde lid).
De inspectie reikt de informatie aan op basis waarvan van deze bevoegd

heden gebruik kan worden gemaakt. In het uiterste geval kan de Minister
van Justitie van het toekennen van subsidie afzien. Daarnaast kan de
stichting aanwijzingen geven aan andere instellingen of personen die
reclasseringswerkzaamheden verrichten (artikel 20, tweede lid). Tenslotte
kan de klachtenregeling, waarin de artikelen 39 tot en met 42 voorzien,
bijdragen aan het goede functioneren van de reclassering.

Tegen beslissingen van de Minister van Justitie kan beroep worden
ingesteld ingevolge de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschik
kingen. Hierbij gaat het in de regel om reclasseringsinstellingen of reclas
seringswerkers. Degenen ten aanzien van wie reclasseringswerkzaamheden
zijn verricht, kunnen zich wenden tot de reeds genoemde klachtencommissie,
onverlet de mogelijkheden die de We administratieve rechtspraak over
heidsbeschikkingen hun onder omstandigheden ver’eent.

Staatsbtad 1986 1 18



Artikelsgewijze toelichting

Considarans

In de considerans is, vergeleken bij de Reclasseringsregeling 1970, extra

de verwijzing opgenomen naar de artikelen 59, vijfde lid, en 62, vierde lid,

van het Wetboek van Strafvordering die de vroeghulp regelen.

Artikel 1

Dit artikel definieer onder meer het begrip «reclasseringswerkzaamhe
dec», waarbij aansluiting is gezocht bij de bewoordingen van de artikelen
in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering waarop
de reclasseringsregeling steunt. De voorlichting van de bevoegde autoritei
ten enerzijds en de verlening van hulp en steun anderzijds zijn in het
reclasseringswerk nevengescikte taken. Zij worden in de regel in samen
hang met elkaar uitgevoerd, waarbij de ene taak, noch de daarmee gemoeide
belangen bij voorbaat prevaleren boven de andere. Voor de afweging van
deze belangen in concrete gevallen is het bestuur van de stichting verant
woordelijk. Het is daarop aanspreekbaar. Uit de aard der zaak dient deze
afweging zorgvuldig en toetsbaar te zijn.

Door deze tweeledige taak onderscheidt de reclassering zh van instel
lingen, die uitsluitend of voornamelijk hulpverlening tot doel hebben. Op
deze wijze maakt de reclassering onderdeel uit van de strafrechtspleging en
-toepassing. Immers, het is voor een goede strafrechtspleging onmisbaar
om te heschikken over mogelijkheden om rekening te houden met de
consequenties van beslissingen voor de individuele persoon, en om, zo
nodig en gewenst, de begeleiding te bieden, aan degene die in aanraking
komt met ingrijpende justitiële maatregelen. Het is de reclassering, die
door middel van voorlichting en begeleiding deze mogelijkheden moet
bieden.

Het speciale karakter van het reclasseringswerk houdt met het voorgaande
rEchtstreeks verband. Het adequaat verrichten van reclasseringsactiviteiten
veronderstelt dat beide taken in onderling evenwicht worden uitgevoerd.
Enerzijds kan een te sterke vereenzelviging van de reclasseringswerkers
met de cliënten ten koste gaan van de geloofwaardigheid van de werkers
voor de justitiële functionarissen. Anderzijds zal de reclassering het
vertrouwen moeten blijven houden van de cliënten, hetgeen een te
eenzijdige oriëntatie op de belangen van de justitie onwenselijk maakt. De
tweeledigheid van de taakuitvoering komt in nagenoeg alle facetten van
het reclasseringswerk voor.

Nieuw is dat ook voorlichting kan worden gegeven over veroordeelde
personen. Hierbij is gedacht, zoals thans reeds het geval is, aan voorlichting
naar aanleiding van een gratieverzoek. De verschillende taken van de
reclassering worden ,‘ader uitgewerkt in hoofdstuk V van de regeling.

Artikel 2

Dit artikel brengt de algemene verantwoordelijkheid van de Minister van
Justitie voor de ontwikkeling van de reclassering tot uitdrukking.

Artikel 3

Reclasseringswerkzaamheden kunnen worden verricht door reclasserings
instellingen, te weten de stichtingen en instellingen die ten doel hebben
reclasseringswerkzaamheden op bijzondere wijze of ten behoeve van een
bijzondere categorie van personen te verrichten. Daarnaast kan ook de
vereniging bedoeld in artikel 5, derde lid, reclasseringswerkzaamneden
verrichten bijvoorbeeld ten behoeve van Nederlandse gedetineerden in het
buitenland. Tenslotte kunnen ook instellingen die zich niet in het bijzonder
op de reclassering van personen toeleggen, reclasseringswerkzaamheden
verrichten, alsmede vrijwilligers.
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Artikel 4

Centraal in de nieuwe organisatie van de reclassering staat de doc de
Minister van Justitie erkende stichting die in ieder arrondissement verant
woordelijk is voor de uitvoering van reclasseringswerkzaamheder’. Voor
waarde voor een erkenning is de bereidverklaring opdrachten tot het
verrichten van reclasseringswerkzaamheden afkomstig van de daartoe
bevoegde autoriteiten, te verrichten of te doen verrichten. Dit laat onverlet
dat de stichting binnen het kader van haar doelstellingen ook andere
werkzaamheden verricht.

Het bestuur van de stichting dient een weerspiegeling te zijn van de
samenleving, die immers betrokken is bij de toepassing van het strafrecht.
Dit brengt met zich mee dat daarin ook personen zitting zullen hebben uit
de kring van de instanties die met de strafrechtspleging te maken hebben.

Artikel 5

De Minister van Justitie kan aan de erkenning van de stichting, die tot
uitdrukking komt in de aanvaarding van de bereidverklaring, voorwaarden
verbinden. Dit is één van de instrumenten waarmee hij aan zijn opdracht
ingevolge artikel 2 uitvoering kan geven. Eén van deze voorwaarden kan
zijn dat de stichting zich aansluit bij de door de Minister erkende federatie
van stichtingen werkzaam in de verschillende arrondissementen. Het is de
bedoeling dat deze voorwaarde steeds zal worden gesteld, teneinde op
landelijk niveau een gesprekspartner te hebben die namens de particuliere
reclassering kan optreden. De regeling laat echte- de mogelijkheid open
van een reclasseringsbestel zonder een zodanige landelijke verenigng.

Hierbij is gedacht aan de vooralsnog theoretische mogelijkheid dat de
reclassering zou kunnen of moeten functioneren zonder een dergelijke
vereniging en voorts de stichtingen daaraan ook geen behoefte hebben. In
dat geval staat deze bepaling hieraan niet in ?ie weg. Vooralsnog zou ik een
dergelijke ontwikkeling evenwel betreuren.

De bevoegdhetd van de Minister tot erkenning en tot het stellen van
voorwaarden of, in voorkomend geval, van nadere voorwaarden, brengt
met zich mee dat de erkenning ook kan worden geweigerd door afwijzing
van de bereidverklaring of dat de erkenning wordt ingetrokken door
opzegging van de aanvaarding van de bereidverklaring. Dit laatste kan zich
met name voordoen indien de stichting zich niet aan de voorwaarden
houdt of niet bereid is zich aan de nadere voorwaarden te houden. De
afwijzing en de opzegging zijn met enige rechtswaarborgen omkleed: de
Centrale Raad van Advies dient te worden gehoord en er dient een opzeg
termijn in acht te worden genomen. Verder dient de beschikking met
redenen te zijn omkleed.

Ook de stichting kan van haar kant de bereidverklaring opzeggen. Dan
geldt eveneens een opzegtermijn van drie maanden, evenwel zonder dat
de Centrale Raad behoeft te worden gehoord.

Artikel 6

Deze bepaling maakt het de Minister mogelijk het belang van een
gediffereicieerd aanbod van reclasseringswerkz...amheden at te wegen
tegen het belang van een goede bestuurbaarheid van de reclassering en
een doelmatig besteden van overheidsgelden. Op dezelfde wijze als ten
aanzien van de stichtingen kunnen aan de erkenning voor andere reclasse
ringsinsteliingen, door aanvaarding van de bereidverklaring, voorwaarden
worden verbonden casu quo kan de bereidverklaring worden afgewezen of
de aanvaarding met inachtneming van een opzegtermijn worden opgezegd.

Artikel 7

Het kan nuttig zijn in bepaalde omstandigheden ook terug te kunnen
vallen op instellingen die zich de reclassering van personen niet ten doel
hebben gesteld, doch die jegens cliënten die op andere gronden binnen
hun werkterrein liggen, wel bereid zijn reclasseringswerkzaamheden te
verrichten. Dit artikel opent hiertoe de mogelijkheid.
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Artikel 8

Dit artikel vormt de basis voor het vrijwilligerswerk en voor de bijzondere
voorhchting in gevallen dat de stichting hierin niet zelf kan voorzien. De
vrijwilligers kunnen niet voorzien in voorlichting aan de rechterlijke macht.
Dit is voorbehouden aan de erkende en beëdigde reclasseringswerkers. In
het tweede lid wordt gedoeld op personen die vanuit hun bijzondere
deskundigheid voorlichting kunnen geven, bijv. over minderheidsgroepen.

Artikel 9

Het jaarlijks plan van reclasseringswerkzaamheden vormt één van de
belangrijkste instrumenten om zicht te kunnen houden op de besteding van
overheidsgelden. Het plan bevat een begroting van de te verrichten
reclasseringswerkzaamheden en de daaraan verbonden kosten. Het dient
te worden ingericht overeenkomstig de richtlijnen van de Minister en
behoeft diens goedkeuring. De planning verloopt in twee fasen. Eerat
wordt een landelijk plan opgesteld. Het is te verwachten dat dit zal plaats
vinden in onderling overleg tussen de federatie van stichtingen en het
Ministerie van Justitie. Daarnaast kan nog overleg plaatsvinden met andere
reclasseringsinstellingen. Vervolgens wordt op basis van het landelijk plan
in elk arrondissement door de stichting een plan opgesteld. Aarzelt de
Minister van Justitie over de goedkeuring van een landelijk plan of een
plan van een stichting, dan ligt het in de rede dat hierover nader ovrIeg zal
plaatsvinden. Eventueel kan de Minister aan de goedkeuring van het plan
voorwaarden verbinden.

Artikel 10

Dit artikel geeft aan wat in het plan van een stichting in ieder geval dient
te zijn opgenomen. Uiteraard kan het plan nadere details vermelden.
Hiertoe kunnen bijvoorbeeld de richtlijnen van de Minister van Justitie
ingevolge artikel 9, vijfde lid, of diens regels ingevolge artikel 16 aanleiding
geven.

Het plan omvat blijkens het gestelde in het tweede lid, onder c en d, alle
reclasseringswerkzaamheden in het arrondissement, ook die door andere
instellingen aldaar worden verricht, voor zover de kosten daarvan ten laste
van het Rijk komen.

Artikel 11

Een stichting kan over een bepaald jaar een voorschot ontvangen. In de
regel zal het plan voor dat jaar hiertoe de grondslag van beoordeling
vormen.

Artikel 12 en 13

De uiteindelijke subsidie wordt vastgesteld op basis van een verantwoor
ding achteraf. Gezien de procedure voor de totstandkoming van het plan
ingevolge artikel 9, zal in de regel in de verantwoordg kunnen worden
vctaan met een toelichting op de afwijkingen voor het plan voor het
betreffende jaar.

Artikel 14 en 15

Evenals in de Reclasseringsregeling 1970 is ruimte gelaten voor buiten
gewone vormen van subside. Een onderscheid wordt gemaakt tussen
speciale en bijzondere subsidies en bouwsubsidies. De daarop betrekking
hebbende bepalingen zijn evenwel aanmerkelijk ingekort. Speciale subsidie
heeft betrekking op bepaalde projpcten, die afwijken van de gakeli;ke
gang an zaken. Denkbaar is dat hiermee experimenten worden gefinancierd,
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die, indien zij succesvol blijken, worden opgenomen in de gewone planpro
cedure. Bijzondere subsidie heeft betrekking op bepaalde personen, welker
reclassering kosten met zich brengt die het gewone kader overschrijden.
Dergelijke kosten kunnen vaak niet worden voorzien. Bouwsubsidies vallen
eveneens buiten het kader van een jaarlijkse planning.

Artikel 16

Teneinde de Reclasseringsregeling niet onnodig te belasten niet financiële
details in nadere regelgeving over de toekenning van subsidie gedelegeerd
aan de Minister van Justitie.

Artikel 17

De personeelsleden van de reclasseringsinstellingen kunnen door de
Minister van Justitie worden erkend als reclasseringswerker. Vrijwilligers
en personeelsleden van andere instellingen kunnen blijkens artikel 3 juncto
artikel 7 en de personen bedoeld in artikel 8, eerste en tweede lid, ook
reclasseringswerkzaamheden verrichten, zonder dat’zij echter de status van
reclasseringswerker bezitten.

De Minister van Justitie stelt de eisen vast voor erkenning als reclasse
ringswerker. Aldus zal worden verzekerd, dat de reclasseringswerker
beschikt over een zekere kennis en geschiktheid, die als noodzakelijk
minimum moet gelden, wil hij zich naar behoren van zijn moeilijke taak
kunnen kwijten.

Een verleende erkenning kan worden geschorst of ingetrokken. Tegen
niet-verlening, schorsing of intrekking staat ingevolge de Wet administra
tieve rechtspraak overhedsbeschikkingen (Stb. 1975, 284) beroep open op
de Afdeling rechtspraak van de Raad van State.

Artikel 18

De eis dat de eed of belofte wordt afgelegd kwam reeds voor in artikel 26
van de Reclasseringsregeling 1970. Deze eis is gehandhaafd.

Artikel 19

Eén van de grondslagen van het reclasseringswerk is het bezoek aan en
het contact met de delinkwent. Daarom is nodig te bepalen dat de reclasse
ringswerker tot deze ook toegang heeft, hetzij in het politiebureau of in een
van de inrichtingen genoemd in artikel 1, onder t. Dit bezoek dient echter
aldaar niet meer dan nodig is, de normale gang van zaken te belemmeren.
De reclasseringswerker dient zich daarcm aan de ter plaatse geldende
huishoudelijke reglementen te houden. Omdat niet alle politiebureaus over
een dergelijk reglement beschikken, is daarvoor bepaald dat de normale
taakuitoefening van de politie het bezoek redelijkerwijs moet toestaan Het
is de bedoeling dat behoudens contra-indicaties de reclasseringswerker
toegang heeft tot de persoon die van zijn vrijheid is beroofd.

Met de invoering van de vroeghulp in het Wetboek van Strafvordering is
nodig geworden ook de toegang tot de politiebureaus te regelen.

De regeling van de toegang tot delinkwenten in het politiebureau en in
één van de inrichtingen laat de mogelijkheid onverlet dat de officier van
justitie of, indien een gerechtelijk vooronderzoek is ingesteld, cle rechter-
commissaris de reclasseringswerker de toegang tot de ingesloten delinkwent
kar, ontzeggen met gebruikmaking van artikel 222 en 225 van de Wet van
29 juni 1925 (Stb. 308) tot nvoeing van het Wetboek van Strfvordering.

Artikel 2C’

C:t artikel brengt de verantwoordelijkheid van de stichting voor alle
reclasseringswerkzaamheden in het arrondissement tot uitdrukking. Deze
verantwoordelijkheid kan zij niet dragen zonder over de bevoegdheid te
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beschikken anderen die reclasseringswerkzaamheden verrichten indien
nodig aanwijzingen te kunnen geven. Deze verantwoordelijkheid omvat
mede dat reclasseringswerkzaamheden worden verricht waar deze nodig
zijn. De Minister kan de stichting eventueel opdragen ten aanzien van
bepaalde personen reclasseringswerkzaamheden te verrichten. Deze
bepaling is ontleend aan artikel 3, tweede lid, van de Reclasseringsregelinç
1970.

Artikel 21—23

De bepalingen over de voorlichting zijn grotendeels ontleend aan de
Reclasseringsregeling 1970, waarbij de stichting de plaats inneemt van de
voormalige reclasseringsraad.

Artikel 24—26

Het opstellen van een nieuwe Reclasseringsregeling met het oog op de
reorganisatie van de reclassering, biedt de gelegenheid nieuwe inzichten
over de taak van de reclassering in deze wettelijke regeling op te nemen.
Het reclasseringswerk in de penitentiaire inrichtingen valt uiteen in een
aantal facetten.

Voorop staat het contact tussen de penitentiair reclasseringswerker en dE
gedetineerde. In dit contact gaat het vooral om de hulpverlening.

Het penitentiair reclasseringswerk omvat verder de advisering aan de
directeur over de bejegening van de individuele gedetineerde. Naast deze
werkzaamheden in individuele gevallen, kan de penitentiair reclasserings
werker aanbevelingen doen over het algemene regiem in een penitentiaire
inrichting. Hieronder wordt mede begrepen dat hij de aan de inrichting
verbonden ambtenaren behulpzaam is bij de uitoefening van hun taak
voorzover dU met de bejegening van gedetineerden verband houdt.

Deze drie taken van de reclassering met betrekking tot de penitentiaire
inrichtingen zijn geleidelijk aan gegroeid. Het lijkt juist deze nu in de
artikelen 24 tot en met 26 vast te leggen.

Een goede vervulling van deze werkzaamheden vereist aanwezigheid van
de penitentiaire reclasseringswerker binnen de inrichtingen. De reclasse
ringswerker zal dan ook als specialistisch medewerker binnen de inrichting
functioneren en is gehouden aan de regels van het huishoudelijk reglement.
Voor een goede uitoefening van zijn functie zal hij over ruimtelijke en
andere faciliteten binnen de inrichtingen kunnen beschikken.

De concrete inzet en werkwijze van de penitentiaire reclasseringswerker
zullen worden beschreven in het landelijk plan en in de plannen van de
stichtingen. Daar waar sprake is van deelname door andere reclasserings
instellingen aan het penitentiair reclasseringswerk, kunnen daaromtrent
bepalingen worden opgenomen in de overeenkomst bedoeld n atikel 6,
derde lid, bijvoorbeeld met betrekking tot de aanwijzing van reclasse
ririgswerkers die het penitentiair reclasseringswerk zullen uitvoeren. Zo
nodig kan de Minister ten aanzien van dit onderwerp voorwaarden verbinden
aan de goedkeuring van het landelijk plan of de plannen van de stichtingen.

Het optreden van de penitentiair reclasseringswerkers laat onv€rlet dat
bij voorbeeld eerdere hulpverleningscontacten onder verantwoordelijkheid
van de stichting in de woonplaats van de gedetineerde desverlangd
worden voortgezet.

Artikel 27—28

Bij de Wet van 26 oktober 1973 {Stb. 509) tot herziening van de bepalingen
van het Wetboek van Strafvordering betreffende de toe”oeging van een
raadsman en toepassing van voorlopige hechtenis en wijziging van de
artikelen 27 en 77 hh van het Wetboek van Strafrecht, zijn onder meer de
artikelen 59, vijfde lid, en 62, vierde lid, van het Wetbok van Strafvordering
ingevoegd. Deze hebben het oog op de z.g. vroeghulp. Dit is hulp van de
reclassering aan de inverzekeringgest&de teneinde hulp en steun te bieden
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en van dienst te zijn bij het zoeken naar een alternatief voor de voorlopige
hechtenis. Tevens s de.e fase vaak het meest geschikt om indien wenselijk
en mogelijk te bemiddelen tussen de dader en het eventuele slachtoffer
van het delict. Deze bepalingen van het Wetboek van Strafvordering
hebben tot heden geen uitwerking gevonden in de Reclasseringsregeling.
Het lijkt een goede gelegenheid dit thans te doen.

Artikel 29

Dit artikel is overgenomen uit de Reclasseringsregeling 1970, waarbij de
stichting de plaats inneemt van de voormalige reclasseringsraad.

Artikelen 30—35

Deze artikelen zijn eveneens, nadat zij zijn aangepast aan de nieuwe
organisatie van de reclassering, overgenomen uit de oude regeling. Zij
zullen evenwel binnen afzienbare tijd moeten worden aangepast aan de te
verwachten nieuwe regeling omtrent ie v3orwaardelijke invrijheidstelling.
Dit staat echter los van de reorganisatie als zodanig.

Artikel 36

Met deze bepaling beschikt de Minister van Justitie over mogelijkheden
om de samenwerking tussen T.B.R.-nrichtingen en reclassering te structu
reren.

Het s gewenst, dat de reclassering gedurig contact onderhoudt met de
T,B.R.-inrichting en met de cliënt. Dit contact zou betrekking moeten
hebben op het verstrekken van relevante informatie bij binnenkomst van
de T.B.R.-gestelde, het onderhouden van contacten met de dsbetreffende
inrichting en de cliënt tijdens diens opnameperiode, alsmede het “erstrekken
van advies bij de voorbereiding van het proefverlol. Dete stellen re’els
zullen uiteraard in overeenstemming dienen te zijn met het bepaalde in
hoofdstuk III van Afdeling II van het Psychopatenreglement (Stb. 1928,
368).

Artikel 37—38

Deze artikelen zijn weer overgenomen uit de Reclasseringsregeling 1970.
in afwachting van een nieuwe regeling van de voorwaardelijke veroordeling
en de voorwaardelijke invrijheidstelling. Zij schrijven onder meer voor dat
rapport wordt uitgebracht over de wijze waarop uitvoering is gegeven aan
de opdracht tot het verlenen van hulp en steun aan de delinkwent.

Zij beogen niet daarmee de toezichthoudende taak van het openbaar
ministerie aan de reclassering over te dragen.

Artikel 39—42

Met het wegvallen van de reclasseringsraad in de nieuwe Organisatie, en
daarmee van de toezichthoudende taak van deze raden, ontstaat behoefte
aan eor procedure om mogelijke klachten te behandelen. Nu het bestuur
van de stichting verantwoordelijk is voor de reclassering in het arrondisse
ment ligt het voor de hand de klachtbehandeling op te drajen aan de
stichtingsbesturen. De tekst laat de stichting de vrijheid uit haar midden
een klachtencommissie te benoemen dan wel een externe commissie,
hoewel het een voorkeur uitspreekt voor onafhankelijke leden. Een verplich
ting daartoe is niet opgenomen omdat de groep van mensen waaruit de
besturen van de stichting en de klachtencommissies kunnen worden
samengesteld, in een arrondissement beperkt van omvang kan zijn. In de
op de klachtenregeling betrekking hebbende artikelen zijn verder enige
waarborgen opgenomen vcor een juiste en objectieve behandeling van de
klacht. De klager en degeen op wie de klacht betrekking heeft worden
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gehoord, tenzij cie klachtencommissie aanstonds van oordeel is dat de
klacht kennelijk niet ontvankelijk of kennelijk ongegrond is. De klachtencor
missie kan nadere inlichtingen inwinnen. De kiager ontvangt een gernoLivee:
beslissing over de afdoening van de klacht.

Artikel 39, derde lid, is zo geformuleerd dat klachten van gedetineerden
ingevolge de onderhavige regeling geen betrekking kunnen hebben op
aangelegenheden waarover kan worden geklaagd ingevolge artikel 51 van
de Beginselenwet gevangeniswezen. De klachtencommissie bedoeld in de
onderhavige regeling kan, na overleg met de directeur van de inrichting,
desgewenst de gedetineerde in de inrichting horen over een klacht inzake
het verrichten van reciasseringswerkzaamheden.

Artikelen 43—48

De reorganisatie van de reclassering heeft tot gevolg dat het zwaartepuni
verschuift naar de privaatrechtelijke stichtingen. Teneinde het verste
toezicht op de omvang en kwaliteit van de reclasseringswerkzaamheden en
op de besteding van overheidsgelden gestalte te kunnen geven, is een
landelijke inspectie met enige bevoegdheden nodig. De beschikbaarheid,
bereikbaarheid en algemene kwaliteit van het reclasseringswerk zijn hierbij
toetsingscriteria. De inspecteurs dienen voor hun werk de bevoegdheid
te hebben vestigingsplaatsen van de reclasseringsinstellingen te betreden.
De bereidverklaring bedoeld in de artikelen 4, derde lid, en 5, tweede lid,
die voorwaarde is voor .en erkenning door de Minister, brengt met zich
mee dat deze instellingen zich tevens verbinden de inspecteurs toe te laten
en hun de nodige medewerking te verlenen bij de uitoefening van hun
taak. Deze medewerking kan omvatten dat de inspecteurs wordt toegestaan
zich te laten vergezellen van bijzondere deskundigen bij voorbeeld op
financieel terrein. De inspecteurs zijn van hun kant gehouden hun bevoegd
heden slechts uit te oefenen voor zover dit nodig is voor de vervulling van
hun taak.

Artikel 49

Dit artikel bevat de modelgeheimhoudingsbepaling, ontle3nd aan punt
73 van de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek (Stcrt. 1984, 52).

Artikel 50

Dit artikel is een overgangsbepaling die er toe strekt dat niet alle reclas
seringsambtenaren krachtens de Reclasseringsregeling 1970, opnieuw de
procedure voor de erkenning als reclasseringswerker krachtens c. voorlig
gende Reclasseringsregeling moeten doorlopen.

Artikel 51

Bij de voorliggende algemene maatregel van bestuur kunnen verwijzingen
in andere koninklijke besluiten naar begrippen of artikelen uit de Reclassc
ringsregeling 1970, worden aangepast. De begrippen «reclasseringsambte
naar» er «reclasseringsraad» komen ook in de wet in formele zin voor.
Deze zal via een aanhangig te maken leemtewet eveneens worden aangepast

Artikel 52

De nieuwe regeling wordt aangeduid als «Reclasseringsregeling 1986»,
ten einde deze te kunnen ondersch,iden van de vorige.

De Staatssecretaris van Justitie,
V. N. M. Korte-van Hemel
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