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Justitie denkt dat u iets hebt gedaan wat niet mag van de wet. Binnenkort 

beslist justitie of de rechter over uw straf. Als u in de fout bent gegaan, dan 

willen zij graag weten hoe dat komt. Daarom vraagt justitie een rapport aan 

de reclassering.

Onze mening

Wij hebben onze eigen mening. Zijn we het niet eens met justitie, dan zeggen 

we dat. Wat wij over u opschrijven of vertellen geldt voor de rechter nooit als 

bewijs dat u schuldig bent.
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Wij bekijken uw leven van alle 

kanten. We horen ook graag 

uw verhaal. U hoeft niet 

mee te werken aan ons 

onderzoek. Maar meestal 

is dat wel verstandig. 

Justitie en de rechter 

begrijpen uw situatie 

dan beter. 



3 Zo werken we

We beginnen met het lezen van alle papieren. We weten dus waar u van verdacht 

wordt. Bent u in opdracht van justitie onderzocht door een psycholoog of een 

psychiater? Dan lezen wij ook wat die van u vindt.

Daarna gaan we met allerlei mensen praten. 

Maar alleen als u dat goed vindt.

A  Met u zelf
Vertel ons uw verhaal. 

Wat er is gebeurd? 

Hoe dat zo is gekomen?

B  Met mensen om u heen
Bijvoorbeeld uw familie of vrienden. 

Zij kunnen ons vertellen hoe uw leven 

eruitziet.

C  Met mensen die u goed kennen
Bijvoorbeeld uw werkgever of 

uw huisarts.



Wat gebeurt er daarna?

Na het onderzoek schrijven we een rapport. Dat sturen we aan justitie. Er staat in 

wat wij van uw situatie vinden. Wat er moet veranderen, zodat u niet weer in de 

fout gaat. Bijvoorbeeld dat u een training moet volgen. Of dat u hulp krijgt bij het 

aanpakken van schulden of het vinden van een huis.

Wij zeggen niet hoe zwaar uw straf 

moet worden. Daar beslissen justitie 

of de rechter over.

U krijgt ons rapport eerst zelf te 

lezen. We praten er met u over. 

Klopt er iets niet? Dan zetten we 

dat recht. Bent u het er niet mee 

eens? Dan schrijven 

we dat erbij.
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Wilt u meer weten?
Kijk op www.svg.nl voor meer informatie.

Cliëntportaal
Dit is een website voor cliënten. 

Hier kunt u uw gegevens en afspraken bekijken.  

Ga naar online.reclassering.nl/clientportaal


