
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatieblad 

Kleinschalige voorziening 
Rotterdam 
 
Schadevoorkomende preventieve hechtenis 18+ 

 

Waarom de KV Rotterdam?  
Voorlopige hechtenis wordt soms opgelegd aan 
personen die een stabiele dagbesteding hebben, 
met als gevolg dat zij deze dreigen te verliezen.  
Ook komt het voor dat de rechter ondanks 
recidivegevaar of geschokte rechtsorde, ervoor 
kiest om iemand niet voorlopig te hechten omdat 
iemand een dagbesteding heeft. In deze situaties 
komt of het maatschappelijke of het persoonlijke 
belang in het geding.  

Voor verdachten met dagbesteding is 
schadevoorkomende preventieve hechtenis het 
antwoord. Hierbij wordt de verdachte voorlopig 
gehecht, maar deze hechtenis wordt gedurende 
de tijden van de baan, opleiding of zorgtraject 
geschorst. Ook krijgt de verdachte steun om uit 
de criminaliteit te komen. Of deze tussenvariant 
voorziet in een behoefte en leidt tot gewenste 
resultaten wordt van april 2019 tot april 2022 
beproefd. De pilot maakt deel uit van het 
programma Koers en Kansen.  

Incidenteel kunnen ook mensen worden 
geplaatst die proberen om een baan te vinden 
maar door hun historie of beperkingen, weinig 
kans maken op de arbeidsmarkt. Detentie duwt 
hen verder in het stigma ‘je deugt niet’, en  
criminaliteit lijkt dan voor hen de enige uitweg.  

De kleinschalige voorziening past in een op- en 
afschaalmodel dat de rechter ter beschikking 
staat in de strafvordering, variërend van 
schorsing met elektronisch toezicht, of de 
kleinschalige voorziening met behoud van 
dagbesteding, tot reguliere preventieve 
hechtenis. 

Voorlopige hechtenis arrondissement 

Rotterdam voor 18+?  

Overweeg plaatsing in de Kleinschalige 

Voorziening Rotterdam met focus op 

behoud van arbeid, opleiding of 

zorgtraject 



 

 

Wat is de Kleinschalige Voorziening Rotterdam?  
De KV Rotterdam is een afdeling met zes 
plaatsen in de PI Rotterdam, locatie Hoogvliet. 
De afdeling is afgescheiden van het reguliere 
Huis van Bewaring, heeft een kookgelegenheid 
en een met de ZBBI gedeelde recreatieruimte en 
binnentuin. In de KV werken professionals, 
vrijwilligers, de verdachte en zijn netwerk samen 
aan wat nodig is om de kans op (terugval in) 
crimineel gedrag te verkleinen. De focus ligt op 
continuering van werk, zorg en school en het 
betrekken van het eigen netwerk.  
 
In de KV gelden strenge huisregels waarmee de 
verdachte moet instemmen. De belangrijkste:  

 betrokkenheid van ten minste één 
contactpersoon bij de dagbesteding voor 
afspraken over aanwezigheid en toezicht, 

 buiten de dagbesteding en reistijd om 
verblijft de gedetineerde in de KV, 

 afspraken over gebruik van mobiele 
telefoon, tablet of laptop, 

 geen alcohol- of middelengebruik. Dit 
wordt gecontroleerd met urinecontroles.  

 
Juridische basis 
Op grond van artikel 80 van het Wetboek van 
Strafvordering mag de rechter de voorlopige 
hechtenis schorsen, mits verlof via de Penitentiaire 
beginselenwet niet mogelijk is (lid f). Verlof voor deze 
situatie is in de Pbw niet voorzien. Daarom is in deze 
pilot gekozen voor uitvoering op deze grondslag. 
 

Doelgroep van de Kleinschalige Voorziening  
Criteria om in aanmerking te komen zijn: 

 verdachten van een strafbaar feit 
waarvoor VH kan worden opgelegd met 
een verwachte verblijfsduur van 1 tot 4 
maanden, 

 de verdachte spreekt Nederlands of 
Engels; 

 dagbesteding is duurzaam, substantieel 
in tijd en vindt plaats in het 
arrondissement Rotterdam. Bij instroom 
in een arbeidsre-integratietraject geldt 
‘regio Rotterdam’ binding, 

 de verdachte gaat akkoord met de 
huisregels van de KV, 

 de verdachte wil zich inzetten voor een 
leven zonder criminaliteit. 

 
Contra-indicaties zijn: verdenking van een ernstig 
gewelds- of zedendelict of ernstige (lees: 
ontregelende) zorg- of verslavingsproblematiek. 
 
DJI beoordeelt in de eerste dagen na plaatsing of 
de dagbesteding voldoet aan de eisen (richtlijn: 
dagbesteding bestaat minimaal 3 maanden en is 
> 26 uur per week). Voor verdachten waarvoor 
een arbeidsre-integratietraject tijdens de VH 
zinvol wordt geacht, overlegt DJI met de 
gemeente van herkomst. 
 
Als DJI constateert dat de dagbesteding niet aan 
de eisen voldoet, dan wordt de zaak door het 
OM op advies van DJI binnen 48 uur voorgelegd 
aan de rechter. Hetzelfde gebeurt als de 
gedetineerde de huisregels of voorwaarden 
overtreed. 
 
Meer informatie nodig? Voor meer informatie 
over de KV Rotterdam of om over specifieke 
casuïstiek advies in te winnen, kun je contact 
opnemen met Ronald Nieuwkerk, projectleider van 
de KV (06 48 13 84 19; r.nieuwkerk@dji.minjus.nl) of 
Peter Winkelman, plv directeur PI 
Rotterdam/Hoogvliet (088 07 31 449; 
p.winkelman@dji.minjus.nl), Walter Anastasia, 
casemanager,  (088 07 31 499,  
w.anastacia@dji.minjus.nl), Brenda Kenley,  
(b.kenley@dji.minjus.nl, 088 07 31 502). Algemeen 
mailadres casemanagers: 
cm.rotterdam.hoogvliet@dji.minjus.nl.. 
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BIJLAGE: Selectie en plaatsing  
In deze bijlage worden de verschillende rollen 
van de betrokken partners beschreven. 
 
De politie verstrekt een flyer aan verdachten in 
arrestantencomplexen en advocaat en kan 
iemand op ZSM aanmerken als geschikte 
kandidaat. Tenzij verdachten duidelijk één van  
de beschreven contra-indicaties hebben. 
 
De advocaat draagt iemand voor bij de rechter, 
als deze gemotiveerd is en wil voldoen aan de 
voorwaarden van de KV Rotterdam. Ook 
informeert de advocaat de reclasseringsbalie en 
de zaaksofficier zo vroeg mogelijk in het proces 
over potentiele kandidaten. Daarnaast 
ondersteunt de advocaat de verdachte bij de 
bewijsvoering van duurzame dagbesteding of 
geschiktheid voor een arbeidsre-
integratietraject. 
 
De reclasseringsmedewerker op ZSM onderzoekt 
bij binnenkomst van verdachten van een VH-feit, 
met de ZSM OVJ of de verdachte voldoet aan de 
criteria voor de KV. Informatie van politie en 
advocaat wordt meegenomen. De vroeghulp 
adviseur ontvangt van ZSM of de advocaat een 
melding voor een potentiele kandidaat en 
bespreekt met de kandidaat de motivatie voor de 
KV en de belangrijkste huisregels (eventueel via 
telehoren). De adviseur verwerkt de uitkomst in 
het advies voor de voorgeleiding. Bij positief 
advies vraagt de reclasseringswerker de 
projectleider KV naar de beschikbare plekken. 
 
Het OM (back office en ZSM) beoordeelt bij 
voorgeleidingen de verwachte verblijfsduur en 
adviseert de RC en de raadkamer over plaatsing 
in de KV Rotterdam. Het OM zoekt het advies van 
de ketenpartners, vooral van de reclassering, 
hierover. Na de uitspraak bevestigd het OM op 
het voorgeleidingsformulier dat naar DJI gaat dat 
de persoon kandidaat is voor de KV Rotterdam.  
 
De RC/de Raadkamer legt voorlopige hechtenis 
op met advies om te plaatsen in de KV 

Rotterdam en schorst de VH tijdens de uren van 
de dagbesteding, onder voorwaarde dat deze 
door DJI valide en duurzaam wordt bevonden. 
 
De selectiefunctionaris eerste plaatsing DJI 
ontvangt het voorgeleidingsformulier waarop 
duidelijk staat dat dit een kandidaat is voor KV 
Rotterdam en plaatst in de KV.  
 
DJI KV Rotterdam geeft de reclasseringsadviseurs 
inzicht in de actuele bezetting van de KV. Na 
binnenkomst beoordeelt de directeur zo snel 
mogelijk of er sprake is van een duurzame 
dagbesteding. Zo niet, dan wordt de verdachte 
binnen 48 uur weer aan de RC voorgeleid. Bij het 
overtreden van de voorwaarden of de huisregels 
wordt de verdachte door het OM op schriftelijk 
advies van DJI, voorgedragen aan de rechter.  
 
De gemeente van herkomst plaatst op verzoek 
van DJI iemand die geen dagbesteding heeft en 
door de rechter is voorgedragen voor deze 
voorziening, in een arbeidsre-integratietraject. 
Met de gemeente Rotterdam zijn hiervoor zes 
plaatsen per jaar beschikbaar gesteld. Met 
overige gemeenten worden nog afspraken 
gemaakt. 
 
Moment van selectie 
Bij voorkeur vindt de selectie van een verdachte 
voor de KV Rotterdam plaats in de voorbereiding 
van de voorgeleiding aan de rechter-
commissaris. De raadkamer wordt door de OvJ 
geadviseerd om bij verlenging van de voorlopige 
hechtenis in de KV Rotterdam, om de plaatsing 
voort te zetten. 
 
Het is echter ook mogelijk dat door DJI in de 
eerste week na binnenkomst in een Huis van 
Bewaring, wordt opgemerkt dat een verdachte 
een geschikte kandidaat voor de KV Rotterdam 
is. De verdachte wordt door DJI geadviseert om 
dit via zijn advocaat bij de rechter aan te kaarten. 
De advocaat informeert hier de reclassering en 
de zaaksofficier over.  


