
De Minister van Veiligheid en Justitie informeert burgemeesters 
over uw terugkeer in de samenleving. Dit doet hij vanwege de 
zogeheten ‘informatievoorziening Bestuurlijke Informatie 
Justitiabelen (BIJ)’. 

Waarom BIJ?
Burgemeesters willen geïnformeerd worden als een (voormalig) 
tbs-gestelde met dwangverpleging naar hun gemeente verhuist.  
Dit stelt de burgemeester beter in staat om te beoordelen of er 
mogelijk risico’s bestaan voor de openbare orde en veiligheid. De 
burgemeester kan zo inschatten of er maatregelen genomen 
moeten worden voor de openbare orde en veiligheid in de gemeen-
te, maar ook om bij te dragen aan een zo soepel mogelijk verloop 
van uw verhuizing in de wijk. Voorbeelden van maatregelen zijn een 
persoonlijk gesprek tussen u en de burgemeester of extra politietoe-
zicht in de wijk. Indien de burgemeester maatregelen wil nemen, 
wordt dit vooraf afgestemd met uw behandelaar en wordt u hierover 
geïnformeerd. In geen geval mag de burgemeester uw verhuizing 
naar de gemeente tegenhouden. 

Doelgroep BIJ
Alle tbs-gestelden met dwangverpleging worden gemeld in het 
kader van de informatievoorziening BIJ. De BIJ-meldingen betreffen 
het verhuizen uit de kliniek of naar een andere voorziening van de 
kliniek vanwege transmuraal verlof, proefverlof of beëindiging van 
de tbs met dwangverpleging.

Hoe werkt BIJ?
Wanneer u in het kader van verlof of beëindiging van de tbs met 
dwangverpleging in een gemeente gaat wonen, meldt uw kliniek dit 

aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie via de Justitiële 
Informatiedienst (Justid). Justid controleert of de gemeente 
waar u naartoe verhuist is aangesloten op de informatievoorzie-
ning BIJ. Is dit het geval, dan stuurt Justid de melding naar de 
betreffende gemeente. De gegevens worden tegelijkertijd aan de 
Landelijke Eenheid van de Nationale Politie verstrekt om de 
burgemeester te informeren.

Zorgvuldigheid voorop
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de 
verstrekte gegevens. Deze gegevens bevatten in principe geen 
behandelinhoudelijke informatie. Er zijn regels opgesteld voor 
de zorgvuldige omgang met deze gegevens. Zo mogen de 
gegevens alleen worden gebruikt voor de handhaving van de 
openbare orde en veiligheid en mag de informatie een beperkte 
tijd bewaard worden. 

Gemeenten die meedoen
Wilt u weten of de gemeente waar u naartoe verhuist, deelneemt 
aan de informatievoorziening BIJ? Vraag dit dan na bij uw 
behandelaar in de kliniek.

Vragen? 
Als u nog meer vragen heeft over BIJ en wat dit voor u betekent, 
kunt u deze vragen stellen aan uw behandelaar in de kliniek. 
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