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Geachte heer Van der Burg, 

 

Afgelopen zomer ontving de Nationale ombudsman meerdere klachten over de 

handelwijze van het Openbaar Ministerie (OM) met betrekking tot voorwaardelijke 

invrijheidstellingen. De klachten zagen op de bijzondere voorwaarden die in dat 

verband waren opgelegd en de wijze waarop deze voorwaarden tot stand waren 

gekomen.  

 

Afwijking adviezen 

De reclassering en het gevangeniswezen brengen een advies uit aan het OM 

over het al dan niet opleggen van (bepaalde) bijzondere voorwaarden. 

Vervolgens beslist het OM of iemand in aanmerking komt voor voorwaardelijke 

invrijheidstelling en, zo ja, onder welke bijzondere voorwaarden. 

 

In de zaken waarin de Nationale ombudsman werd benaderd, had het OM 

bijzondere voorwaarden opgelegd en hierbij was het OM afgeweken van de 

gegeven adviezen. Het OM had niet aan de veroordeelde laten weten waarom 

van de adviezen werd afgeweken. Nadat de veroordeelde een klacht had 

ingediend of op een andere manier contact met het OM had opgenomen, werd 

deze motivering alsnog gegeven.  

 

Vragen Nationale ombudsman 

Naar aanleiding van de klachten die de Nationale ombudsman had ontvangen, 

hebben wij navraag gedaan bij het OM. Hierbij hebben wij gevraagd: 

- of het gebruikelijk is dat bij het opleggen van bijzondere voorwaarden niet  

wordt gemotiveerd waarom wordt afgeweken van de gegeven adviezen; 

- en, zo ja, waarom niet direct en uit eigen beweging door het OM wordt 

gemotiveerd waarom wordt afgeweken van de adviezen en waarom de 

voorwaarden worden opgelegd. 
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Reactie OM 

Vervolgens heeft het OM laten weten dat als van een advies wordt afgeweken, 

het beleid is om contact te leggen met de adviserende instantie. In dat contact 

wordt aangegeven waarom van het advies wordt afgeweken. Die redenen  

worden ook vastgelegd in het dossier. Het OM heeft verder aangegeven dat die 

motivering niet uit eigen beweging kenbaar wordt gemaakt aan de veroordeelde. 

Het OM is de Nationale ombudsman erkentelijk voor het wijzen op dit aspect. Het 

OM vindt het redelijk om ook de veroordeelde actief de redenen mee te delen  

om één of meer voorwaarden te stellen die niet in (één van) de adviezen zijn 

opgenomen. Het OM zal hiertoe overgaan.  

 

Reactie Nationale ombudsman 

Hierbij dank ik u voor de door uw organisatie verstrekte informatie. Ik stel het op 

prijs dat het OM overgaat tot het actief meedelen van de redenen om af te wijken 

van de gegeven adviezen bij het opleggen van bijzondere voorwaarden.  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

de Nationale ombudsman, 

 

 

 

 

Reinier van Zutphen 

 


