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: Strafrechtelijke informatie aan Lokale PGA via PGA-loket van OM

MEMO

OM levert op verzoek bepaalde strafvorderlijke informatie voor Lokale PGA

Voor een effectieve persoonsgerichte aanpak van overlast gevende en/of criminele inwoners, is het
afstemmen van interventies op gebied van zorg en straf belangrijk, zodat die elkaar niet in de weg zitten.
Hiervoor is voor het lokale casusoverleg/interventieteam bepaalde strafrechtelijke kennis van het
Openbaar Ministerie (OM) nodig.
Voor informatieverzoeken van gemeenten aan OM gelden onderstaande spelregels
Vooraf
− De gemeente stelt eerst het privacyreglement Lokale PGA Midden-Nederland vast. Alleen na
ondertekening van het convenant kan het OM informatieverzoeken in behandeling nemen.
− De gemeente levert (via bureau RVS) een overzicht met lokale partners aan bij het OM ter toetsing.
Alleen na goedkeuring van de partners kan het OM informatieverzoeken in behandeling nemen.
− Informatieverzoeken worden gedaan bij het PGA-loket van het OM. Ten behoeve van een veilige
uitwisseling van persoonsgegevens wordt hiertoe de Bestandenpostbus gebruikt. Dit is een cloudomgeving dat door het Ministerie van J&V wordt gefaciliteerd.
− Om toegang te krijgen tot de Bestandenpostbus stuurt de pga-expert een verzoek aan het PGA-loket
van het OM. Dit wordt gedaan vanuit de pga-mailbox van de desbetreffende gemeente Voorbeeld:
pga@veenendaal.nl of pga@amersfoort.nl.
− Als de gemeente aan de Bestandenpostbus is toegevoegd, ontvangt de gemeente in diens pga-mailbox
een email met een link. Via deze link wordt toegang verkregen tot de Bestandenpostbus. Als op de link
wordt geklikt, wordt gevraagd om een wachtwoord, vul hier de naam van de eigen gemeente in,
waarbij de eerste letter een hoofdletter is, met daarachter de cijfers 01 en een uitroepteken.
Bijvoorbeeld: Nieuwegein01!
− Sla deze email of de link zelf op een logische plek op en deel de link alleen met de pga-experts van de
gemeente. Stuur de link niet door naar derden.
− In de Bestandenpostbus zijn drie documenten aanwezig: (1) dit informatieblad, (2) een
gebruikershandleiding voor de Bestandenpostbus en (3) het sjabloon informatieverstrekking OM.
− Mochten er (technische) problemen zijn met de Bestandenpostbus, neem dan contact op met het PGAloket van het OM via pga-loketMNL@om.nl of 088-6991551.
Informatieverzoeken
− Voordat het OM wordt bevraagd op een casus, is door de pga-expert van de gemeente uitvoerig met de
politie gesproken. De politie registreert alle meldingen/incidenten en heeft daarmee meer informatie
dan het OM. Het OM komt pas in beeld als een incident leidt tot een aangifte en een vervolgbare zaak.

−
−

−

−
−

Als de afgelopen (3 tot 5) jaren door de politie geen proces-verbaal is ingestuurd, dan heeft het OM
geen (actuele en relevante) informatie over betrokkene.
In het sjabloon kan aangekruist worden of standaard informatie nodig is of dat er sprake is van een
specifieke vraag.
Standaard informatie betreft: strekking meest recente vonnis en informatie status openstaande zaken
(waaronder type zaak, zittingsdatum ja/nee en wanneer, reclasseringsrapportage opgevraagd ja/nee,
voorlopige hechtenis ja/nee en eventuele schorsende voorwaarden) in 1e en 2e aanleg.
Vraag alleen specifieke en relevante informatie aan dat nodig is voor een individueel persoonsgericht
Plan van Aanpak. Alleen status- en documentatievragen worden in behandeling genomen en alleen via
de Bestandenpostbus.
Vul de persoonsgegevens van het casussubject in op het sjabloon en kruis aan in het gele vakje welke
informatie nodig is voor het lokale overleg.
Het PGA-loket van het OM is van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur bemand en vragen
worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen beantwoord. Is er sprake van een
informatieverzoek met spoed of zijn de 5 werkdagen gepasseerd, neem dan telefonisch contact op met
de medewerkers van het PGA-loket via 088-6991551.

Status en documentatievragen over een bepaalde inwoner aan het PGA-loket
1. Zijn er openstaande zaken voor behandeling bij het OM?
2. Voor hoeveel misdrijven (en welk soort) is de persoon de afgelopen 5 jaren bestraft?
3. Is de persoon de afgelopen 5 jaren veroordeeld tot een vrijheidsbenemende straf?
4. Voldoet persoon aan de criteria ISD (Inrichting Stelselmatige Dader)?
5. Wat is de strafeis van de officier van justitie (vordering officier op zitting)? Nota bene: de strafeis
wordt uitsluitend verstrekt als de zitting (waar de strafeis is gevorderd) is geweest!
6. Wat is de zittingsdatum?
7. Wat is type zitting (TUL, pro forma, inhoudelijk, MK, PR etc)?
8. Wat is de uitspraak van de rechter in eerste aanleg?
9. Is er appel/cassatie aangetekend?
10. Bij welk Gerechtshof of Hoge Raad is appel of cassatie aangetekend?
11. Wat is de strekking van het arrest van het Gerechtshof of Hoge Raad?
12. Zijn er (en zo ja, welke) bijzondere voorwaarden opgelegd bij het vonnis?
13. Is de persoon geschorst van voorlopige hechtenis (en zo ja, wat zijn de schorsende voorwaarden)?
14. Heeft de officier van justitie een gedragsaanwijzing opgelegd (en zo ja, welke)?
15. Is een reclasseringsrapportage opgevraagd (en wanneer)?
16. Is een toezicht opgelegd (en met welke voorwaarden)?
17. Loopt de persoon nog in een toezicht?
18. Zit de persoon vast en zo ja, in welk detentiecentrum/JJI/PI?
19. Wanneer is de persoon vrijgekomen uit detentie?
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Vragen die het OM PGA-loket niet kan of mag beantwoorden
Op sommige informatievragen kan het PGA-loket geen antwoord geven:
− dat gaat volgens staande praktijk via andere kanalen binnen het OM;
− niet het OM, maar een andere partij is eigenaar van de informatie en kan deze verstrekken;
− het is (juridisch of beleidsmatig) niet mogelijk deze informatie te verstrekken.
De meest gestelde vragen die het OM niet kan beantwoorden, maar een andere instantie wel:
Vraag
1. Wat is het parketnummer van zaak x voor persoon x?

2.
3.
4.

Waarvoor en hoe vaak is de persoon aangehouden?
Is versnelling in hoger beroep voor lokale PGA-er mogelijk?
Waar kan ik een afschrift van het arrest van het Gerechtshof
of Hoge Raad opvragen?

5.

Waar kan ik een afschrift van het vonnis opvragen?

6.
7.

Kan een zaak worden getuld?1
Is een persoonsonderzoek aangevraagd?

8.
9.
10.
11.
12.

Wat is de strekking van het reclasseringsadvies?
Wie is de toezichthouder van de reclassering?
Overleg i.v.m. maatschappelijke onrust
Meedenken lastige zorgcasussen (bv. gedwongen opname)
Exacte datum vrijlating uit detentie (terwijl persoon nog is
gedetineerd)
13. Wat is de duur van het (restant) detentieperiode?
20. Wat is de status van de executie?
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Antwoord
Wordt alleen verstrekt door het OM
m.b.t. het opvragen van een afschrift
vonnis/arrest
Via politie-interventiespecialist
Voorbehouden aan ZVH-casuïstiek
Gerechtshof 088-6992670
Hoge Raad 070-3611311
o.v.v. parketnummer
Rechtbank MNL
Strafgriffie 088-3611751
o.v.v. parketnummer
Via reclassering
Justitiële Informatiedienst
Egbert Gorterstraat 6, 7607GB Almelo
Postbus 337, 7600 AH Almelo
088-9989000 en info@justid.nl
Via PGA-loket van de reclassering
Via PGA-loket van de reclassering
Via beleidsadviseur OM MNL
Via geneesheer-directeur
Betreffende PI of coördinator nazorg
Betreffende PI of coördinator nazorg
Via het AICE

Tullen. Een voorwaardelijke straf wordt pas uitgevoerd, als een veroordeelde zich niet aan bepaalde voorwaarden houdt. Zo mag hij binnen de door de

rechter bepaalde proeftijd geen strafbaar feit plegen. Een bijzondere voorwaarde kan zijn dat de verdachte contact moet houden met de reclassering. Als de
verdachte de opgelegde voorwaarden niet nakomt, kan de officier van justitie bij de rechter eisen dat de voorwaardelijk opgelegde straf alsnog ten uitvoer
wordt gelegd (‘getuld’). Dat gebeurt tijdens een aparte TUL-zitting of tijdens de zitting over het nieuwe strafbare feit.
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