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Bij beantwoording' de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Geachte mevrouw Leeflang,
Bij brief van 1 april jl. heeft u mij het advies van de Raad voor de
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (hierna: de Raad) naar aanleiding van
een concept tot wijziging van diverse ministeriële regelingen als gevolg van de Wet
straffen en beschermen toegezonden. Onder dankzegging voor dit uitgebreide
advies wil ik in deze brief verduidelijken op welke wijze aan dit advies opvolging is
gegeven. Bij deze verduidelijking volg ik de volgorde van de brief van de Raad,
waarbij ik zoveel mogelijk probeer het in het advies naar voren gebrachte
gebundeld te behandelen en ik in het bijzonder inga op de door de Raad gedane
specifieke aanbevelingen.
Voordat ik daartoe overga, hecht ik eraan hier eerst op te merken dat een aantal
wijzigingen is doorgevoerd ten opzichte van het concept van de verschillende
regelingen dat ter advisering is aangeboden aan de Raad. Aanleiding hiervoor is het
besluit de wijziging van de regels inzake toelating van een gedetineerde tot het
penitentiaire programma, zoals opgenomen in de voorgenomen wijziging van de
Penitentiaire maatregel, pas op 1 december 2021 in te laten gaan. De ministeriële
regeling treedt daarentegen op 1 juli 2021 in werking.
Deze verschillende data van inwerkingtreding hebben gevolgen voor de samenloop
van de plaatsing in een beperkt beveiligde afdeling (hierna: BBA) en de deelname
aan een penitentiair programma (hierna: PP). In het concept was deze samenloop
categorisch uitgesloten: een gedetineerde komt ofwel voor plaatsing op een BBA
ofwel voor deelname aan een PP in aanmerking. Als gevolg van voornoemde data
zal beleidsmatig anders worden omgegaan met die samenloop dan voorzien.
Concreet betekent dit dat tot de invoering van de nieuwe PP-regeling, per 1
december 2021, het toch (nog) mogelijk is dat een gedetineerde vanuit een BBA
op zijn verzoek kan deelnemen aan een PP, indien deze gedetineerde voldoet aan
alle geldende voorwaarden voor toelating tot dit programma. Het is aan de
selectiefunctionaris om op een dergelijk verzoek van de gedetineerde namens mij
een besluit te nemen. Daarbij zal maatwerk leidend zijn.
Het bovenstaande leidt tot schrappen van het in artikel 20ab van het aan de Raad
aangeboden concept van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (Regeling
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tvi) opgenomen derde lid, waarin de samenloop tussen plaatsing in een BBA en
deelname aan een PP werd uitgesloten. Dit, voor nu, geschrapte derde lid zal met
de inwerkingtreding van de wijziging van de Penitentiaire maatregel inzake de
nieuwe regels met betrekking tot de toelating tot een PP op 1 december 2021 alsnog
in artikel 20ab van de Regeling tvi worden opgenomen. In de toelichting van de
wijziging van de Regeling tvi zal dit worden verduidelijkt.
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Tevens wordt van deze gelegenheid gebruik gemaakt om een omissie recht te
zetten die betrekking heeft op het Pieter Baan Centrum en de Justitieel Medische
Centra. In het verleden is abusievelijk niet geregeld dat het plusprogramma niet
wordt aangeboden in het Pieter Baan Centrum en de Justitieel medische Centra. In
deze centra staat de, observatie ter, behandeling van een gedetineerde centraal.
Dat verhoudt zich niet met het verplicht nemen van een besluit tot promotie en het
aanbieden van een plusprogramma in voornoemde instellingen. Derhalve is artikel
le van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden
(Regeling spog) gewijzigd. Aan dit artikel wordt een nieuw onderdeel d toegevoegd
dat vastlegt dat het plusprogramma niet wordt aangeboden in het Pieter
Baancentrum en de Justitieel Medische Centra. Daarnaast wordt in het Pieter Baan
Centrum slechts 10 uur en niet 20 uur arbeid per week aangeboden. Dit wordt
geregeld in artikel 3, vierde lid, van de Regeling arbeid gedetineerden (Regeling
ag). In Justitieel Medische Centra wordt geen arbeid aangeboden. Dit wordt
vastgelegd in laatstgenoemde regeling.
Verslechtering van de rechtspositie van gedetineerden.
De Raad merkt in zijn advies terecht op dat de Wet straffen en beschermen een
ingrijpende wijziging van de detentiefasering en de voorwaardelijke
invrijheidstelling teweegbrengt. Volgens de Raad leidt de nieuwe detentiefasering
tot een verslechtering van de rechtspositie van gedetineerden als gevolg van de
beperking van de voorwaardelijke invrijheidstelling tot maximaal twee jaar en de
koppeling van het moment van de toekenning van re-integratieverlof aan de
(mogelijke) ingangsdatum van de voorwaardelijke invrijheidstelling dan wel de
einddatum van detentie. Eveneens constateert de Raad dat het te introduceren reintegratieverlof een puur functioneel karakter heeft. Naar aanleiding van deze
algemene opmerkingen wijs ik op het volgende.
In mijn visie op het gevangeniswezen "Recht doen, kansen bieden" heb ik
aangegeven dat opgelegde gevangenisstraffen ook daadwerkelijk moeten worden
uitgevoerd.' Deze verplichting heeft de overheid ten opzichte van niet alleen
slachtoffers en nabestaanden maar ook jegens de samenleving. Uitgangspunt
daarbij is dat de opgelegde straffen ook feitelijk worden uitgevoerd en dat
automatisme en vrijblijvendheden bij de tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen
worden tegengegaan. Voor een succesvolle tenuitvoerlegging van
gevangenisstraffen is het van belang dat de straffen zo snel en zo volledig mogelijk
worden uitgevoerd. Bovenstaande leidt ertoe dat de detentiefasering op andere
wijze is ingevuld.
Naar aanleiding van de opmerking van de Raad inzake de koppeling van toekenning
van re-integratieverlof aan de (mogelijke) ingangsdatum van de voorwaardelijke
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invrijheidstelling dan wel de einddatum van detentie wordt nog het volgende
opgemerkt. Ook in de vorige detentiefasering was er een koppeling tussen het
moment van aanvang van vrijheden en het einde van de periode in detentie,
bijvoorbeeld in de vorm van de voorwaardelijk invrijheidstelling. Bij het toekennen
van vrijheden als algemeen verlof en regimair verlof en deelname aan een PP onder
de vorige regeling werd eveneens gerekend vanuit een einddatum van detentie. In
de nieuwe detentiefasering treedt hierin geen wijziging op.
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Wel staan in deze nieuwe detentiefasering vrijheden in het teken van een reintegratiedoel. Er is zoals hierboven al genoemd geen plaats meer voor
automatisme en vrijblijvendheden. Verlof krijgt hiermee inderdaad, zoals de Raad
terecht opmerkt, een functionele betekenis. Ik zie niet in waarom deze opvatting
op gespannen voet zou staan met de Prisonrules of met rechtspraak van het
Europese Hof van de Rechten voor de Mens. Op dit punt wordt overigens een
onderbouwing van de Raad gemist. In deze andere opzet van een detentiefasering
met als adagia 'gedrag telt' en 'vrijheden worden gekoppeld aan een reintegratiedoel' dient een gedetineerde te werken aan verandering van zijn gedrag
waardoor de kans op recidive wordt verminderd. Deze uitgangspunten hebben, met
behoud van verlof op grond humanitaire overwegingen, hun grondslag gekregen in
de Wet straffen en beschermen, die op een brede steun van de beide Kamers der
Staten-Generaal kon rekenen.
Naar aanleiding van de door de Raad aangedragen voorbeelden om reintegratieverlof toe te kennen, bijvoorbeeld voor het doen van boodschappen of
onderhouden van een netwerk, beaam ik dat re-integratieactiviteiten inderdaad
eenvoudig van karakter kunnen zijn. Uitgangspunt hierbij is dat de specifieke reden
voor verlof past bij het re-integratieplan van de gedetineerde en hij, voor zover
mogelijk, eraan gewerkt heeft tijdens de detentie. De concrete re-integratiedoelen
dienen te zijn opgenomen in het detentie- en re-integratieplan (artikel 15, eerste
lid, van de Regeling tvi).
De positie van gedetineerden met een licht verstandelijk beperking,
gedragsstoornis en/of psychiatrische ziekten.
In zijn advies vraagt de Raad bij herhaling aandacht voor de positie van
gedetineerden met een licht verstandelijke beperking, gedragsstoornis en/of
psychiatrische ziekten, met name ten aanzien van de mogelijkheid om hun gedrag
te veranderen. Ook in het advies naar aanleiding van de wijziging van de Regeling
spog in verband met een wijziging van promoveren en degraderen heeft de Raad
een soortgelijke opmerking geplaatst. Naar aanleiding van deze zorg van de Raad
wordt op het volgende gewezen.2
De Wet straffen en beschermen verlangt van elke gedetineerde dat hijzelf naar
eigen vermogen verantwoordelijkheid neemt voor zijn verandering van gedrag in
het kader van zijn resocialisatie en het terugdringen van recidive. Het verheugt mij
dat de Raad positief staat ten opzichte van een systeem van meer eigen
verantwoordelijkheid, van stimuleren van gewenst gedrag en een persoonsgerichte
benadering en dat de Raad het belang van maatwerk voor gedetineerden
onderschrijft. Terecht vraagt de Raad aandacht voor die groep gedetineerden die

2
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weliswaar inzet tonen maar door verstandelijke beperkingen of psychische
stoornissen niet of minder goed in staat zijn - zelfstandig - hun gedrag te
veranderen. Voor deze groep is in het gevangeniswezen bijzondere aandacht. Juist
de persoonsgerichte aanpak biedt de mogelijkheid om rekening te houden met
beperkingen van gedetineerden. De integrale intake bij binnenkomst besteedt
ruime aandacht om deze beperkingen in een vroeg stadium in kaart te brengen en
in het detentie- en re-integratieplan vast te leggen. Doel is om de problematiek van
een gedetineerde in relatie tot de vijf basisvoorwaarden (wonen, werk,
identiteitsbewijs, zorg en schulden), als ook aandachtspunten wat betreft het
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sociale netwerk, vanaf het begin van detentie goed in beeld te hebben en daarop
te acteren door maatwerk te leveren. In het voorgestane systeem van promoveren
en degraderen leidt dit maatwerk tot het formuleren van gedrags- en reintegratiedoelen die aansluiten bij de mogelijkheden van gedetineerden. Tevens
wordt de gedetineerden begeleiding geboden. Voor een verdere uiteenzetting wordt
hier verwezen naar de toelichting op voornoemde wijziging van 14 september 2020
van de Regeling spog. Anders dan de Raad zie ik niet in dat maatwerk een
bedreiging vormt voor het gelijkheidsbeginsel. Op grond van de beginselen van
behoorlijk bestuur dient er binnen de gestelde kaders aandacht te zijn voor de
individuele mogelijkheden van gedetineerden om hun gedrag te willen en te kunnen
veranderen. In detentie zal hiermee rekening worden gehouden. De Raad beveelt
aan om in het kader van de besluitvorming inzake het verlenen van reintegratieverlof het proportionaliteitsvereiste niet uit het oog te verliezen. Deze
aanbeveling onderschrijf ik en zie ik als een onderkenning en bevestiging van het
steeds grotere belang van maatwerk in het gevangeniswezen.
Met betrekking tot de vraag van de Raad of ten behoeve van gedetineerden met
beperkingen externe deskundigheid wordt betrokken, merk ik op dat in het
gevangeniswezen structureel in het vakmanschap van het personeel wordt
geïnvesteerd om de problematiek van elke gedetineerde in kaart te brengen. Er is
daarbij ruim aandacht voor de opleiding van PIW-ers en andere functionarissen die
in dagelijks contact met gedetineerden met beperkingen staan. Doel is hun kennis
op peil te houden en zo nodig uit te breiden. In dit kader doet de Raad enkele
aanbevelingen:
Zorg voor opleiding van PIW-ers en casemanagers die gericht is op kennis
en vaardigheden voor de beoordeling van de problematiek en het gedrag
van de complexe doelgroep, alvorens de nieuwe regelingen in te voeren;
Zorg voor een goede screening van gedetineerden op
beperkingen/kwetsbaarheden, zoals een licht verstandelijke beperking,
psychiatrische stoornis, gedragsstoornis en verslaving.
Gebruik de SCIL test met uitzondering van een gedetineerde met een
opleidingsniveau van mbo-niveau 4 of hoger.
Ik zie deze aanbevelingen als een ondersteuning van het in gang gezette beleid om
breed te investeren in de opleiding van PIW-ers en casemanagers, als ook in de
professionalisering van de intake en screening van gedetineerden, onder andere
door de introductie van de integrale intake en het betrekken van ketenpartners bij
deze intake. Eén van de aanbevelingen van de Raad is om elke gedetineerde bij
binnenkomst in detentie een SCIL test af te nemen, met uitzondering van die
gedetineerde met een opleidingsniveau van mbo-niveau 4 of hoger. Zo kan bij het
opstellen van het detentie- en re-integratieplan en bij de bejegening en de
beoordeling van het gedrag rekening worden gehouden met een licht verstandelijke
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beperking in het kader van het verlenen van re-integratieverlof en ontstaat tevens
meer uniformiteit in de uitvoering. Naar aanleiding van deze aanbeveling merk ik
op dat in de intake standaard de taalmeter wordt gebruikt, en informatie van
ketenpartners en/of uit een eerdere detentie wordt betrokken. Als hieruit een
mogelijke beperking blijkt, wordt de SCIL ingezet. De SCIL kan ook na de intake
worden ingezet indien omstandigheden hiertoe aanleiding bieden. Als er in een
concreet geval aanleiding is een gedetineerde psychologisch en psychiatrisch te
onderzoeken ten aanzien van het aanbieden van - ambulante - zorg, dan zal dit
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geschieden door het psycho-medisch overleg (PMO). In dit overleg is standaard een
psycholoog vertegenwoordigd en kan een psychiater worden toegevoegd.
Belangen van slachtoffers, nabestaanden en andere relevante personen.
Eén van doelstellingen van de Wet straffen en beschermen is nadrukkelijker de
positie van slachtoffers, nabestaanden en andere relevante personen te betrekken
bij het toekennen van vrijheden aan gedetineerden. De Raad vraagt zich af wie tot
de groep van andere personen moet worden gerekend. In antwoord op deze vraag
wordt gewezen op personen die van de gedetineerde afhankelijk zijn, waarbij het
concreet gaat om kinderen van een gedetineerde én anderen die afhankelijk zijn
van diens zorg (mantelzorger). Van de gedetineerde kan worden verlangd hun
belang te onderbouwen. Relevante personen zijn daarnaast personen, die formeel
geen slachtoffer of nabestaande zijn, maar wel een concrete en legitieme
beschermingsbehoefte hebben in relatie tot het toekennen van vrijheden,
waaronder re-integratieverlof en PP. Het betreft dan bijvoorbeeld personen voor
wie eerder - tijdens de strafzaak of in detentie - beschermende maatregelen zijn
getroffen (bijvoorbeeld getuigen) en die een actuele, objectief gerechtvaardigde
vrees hebben voor hun veiligheid. Bij het toekennen van vrijheden aan
gedetineerden zal aandacht aan hun belangen dienen te worden besteed.
Vooralsnog worden de actuele belangen van slachtoffers, nabestaanden en andere
relevante personen actief betrokken bij een beslissing aangaande het eerste
verzoek om onbegeleid re-integratieverlof ingeval van een veroordeling tot een
ernstig zeden- of geweldsmisdrijf, opgesomd in artikel 51e, eerste lid, van het
Wetboek van Strafvordering (de zogenaamde spreekrechtwaardige delicten).
Tevens wordt dit gedaan in het geval van een overplaatsing op grond van artikel
43, derde lid, van de Penitentiaire beginselenwet. Bij de overige beslissingen met
betrekking tot vrijheden wordt de bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bekende
informatie meegewogen. Eind 2021 en in 2022 wordt het raadplegen van
slachtoffers, nabestaanden en andere relevante personen voor het meewegen van
hun belangen (verder) uitgebreid. De reden voor dit groeimodel is dat de
personeelscapaciteit bij DJI en overige ketenpartners nog niet van dien aard is dat
de actuele belangen van alle slachtoffers en nabestaanden op alle gewenste
momenten kunnen worden gewogen vanaf het moment van inwerkingtreding van
onderhavige regeling op 1 juli 2021. Daarom betreft het hier een tijdelijke regeling,
ingegeven door uitvoeringstechnische redenen, die gericht is op het meewegen van
het actuele slachtofferbelang bij een beslissing tot het verlenen van - een eerste
onbegeleid - verlof aan gedetineerden die zijn veroordeeld voor een ernstig zedenof geweldsmisdrijf (een in artikel 51e, eerste lid, van het Wetboek van
Strafvordering opgesomd misdrijf) en bij een beslissing tot overplaatsing op grond
van artikel 43, derde lid, van de Penitentiaire beginselenwet. Er wordt naar
gestreefd dat in 2022 elk slachtoffer en elke nabestaande desgewenst wordt
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geraadpleegd opdat ook hun actuele belangen kunnen worden meegewogen bij het
toekennen van externe vrijheden.
In het advies stelt de Raad de vraag of er een verschil is tussen de huidige weging
van de belangen van slachtoffers en nabestaanden en die onder de nieuwe regeling.
Ingevolge het huidige artikel 2, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet dient
in zijn algemeenheid bij het verlenen van vrijheden rekening te worden gehouden
met de veiligheid van de samenleving en de belangen van slachtoffers en
nabestaanden. Bij de verlening van vrijheden wordt met de belangen van
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slachtoffers en nabestaanden rekening gehouden door het stellen van contact- of
gebiedsverboden. Met de Wet straffen en beschermen worden bij het eerste
onbegeleide verlof bij spreekrechtwaardige delicten en bij de overplaatsing op basis
van artikel 43, derde lid, van de Penitentiaire beginselenwet actuele
slachtofferbelangen nadrukkelijk betrokken en zwaarder meegewogen. Dit is de
belangrijkste wijziging in dit kader. Het gaat hier, voor wat betreft artikel 43, derde
lid, van de Penitentiaire beginselenwet, om een uitvloeisel van de zogenaamde
Michael P.-maatregelen die aan de Tweede Kamer bij brief van 28 maart 2019
bekend zijn gemaakt.3 Bij alle andere vrijheden beoordeelt WI de
slachtofferbelangen op basis van de in de inrichting beschikbare informatie.
De weging vindt plaats met behulp van het toetsingskader slachtofferbelangen dat
inmiddels aan de Raad op zijn verzoek is aangeboden. Dit toetsingskader is al in
gebruik genomen voor het eerste onbegeleide verlof bij spreekrechtwaardige
delicten. Onder de Wet straffen en beschermen wordt het toetsingskader bij alle
beslissingen van WI rondom externe vrijheden toegepast. Ook wordt rekening
gehouden met de belangen van andere relevante personen. Indien slachtoffers,
nabestaanden en andere relevante personen hebben aangegeven te willen worden
geïnformeerd over de verlofverlening, worden zij op de hoogte gesteld van het
eerste onbegeleide verlof van een gedetineerde. Hiermee reageer ik eveneens op
de door de Raad gemaakte opmerking ten aanzien van het (niet) voldoen aan de
EU-Richtlijn minimumnormen slachtoffers, in die zin dat bovengenoemde
reservering tot spreekwaardige delicten betrekking heeft op het raadplegen en dus
niet opgaat voor uit de richtlijn voortvloeiende informatiemomenten. Naar
aanleiding van de opmerking is een verduidelijking in de toelichting aangebracht.
Naar aanleiding van de vraag van de Raad op welke wijze wordt bepaald wanneer
een gedetineerde heeft voldaan aan zijn verplichting tot de opgelegde betaling van
schadeloosstelling aan slachtoffers en nabestaanden, wordt door de Raad terecht
verwezen naar de memorie van toelichting op de Wet straffen en beschermen. Uit
deze memorie van toelichting blijkt dat het niet kunnen betalen geen reden tot
weigering van externe vrijheden is.4 Deze passage heeft in het bijzonder betrekking
op de toekenning van voorwaardelijke invrijheidstelling en de toelating tot een PP.
Met het opnemen van deze voorwaarde wordt uitvoering gegeven aan de motie Van
Oosten/Van Toorenburg. Die motie roept de regering op om - in beginsel - de
voorwaarde te hanteren dat in het kader van voorwaardelijke invrijheidstelling de
gedetineerde aan het slachtoffer of de nabestaande, zo nodig door het treffen van

Kamerstukken II 2018/19, 33628, nr. 44.
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een betalingsregeling, een toegewezen schadevergoeding betaalt.5 Bij de Wet
straffen en beschermen is opgemerkt dat veel gedetineerden schulden hebben en
in detentie geen inkomen kunnen genereren. Het niet kunnen betalen mag in dit
licht in beginsel geen reden zijn om verlening van vrijheden te weigeren. Juist na
de toekenning van externe vrijheden zijn er wel mogelijkheden om inkomen te
genereren en een schadevergoeding te betalen. Op basis van individuele
besluitvorming wordt bezien welke mogelijkheden er zijn om binnen de kaders van
de toepassing van externe vrijheden rekening te houden met het betalen van een
schadevergoeding en het treffen van een betalingsregeling.6 Bovengenoemde
handelwijze wordt eveneens toegepast ingeval van het toekennen van reintegratieverlof. Ik zie geen reden voor een andere benadering. In de toelichting
zal aan het bovenstaande aandacht worden besteed.
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Re-integratieverlof.
In de nieuwe detentiefasering worden het regimair en algemeen verlof vervangen
door kortdurend en langdurend re-integratieverlof en re-integratieverlof voor
extramurale arbeid. Naar aanleiding van vragen, opmerkingen en aanbevelingen
van de Raad hierover wordt het volgende opgemerkt.
- Kortdurend re-integratieverlof.
De Raad beveelt aan om mede in het kader van de levensloopbenadering
gedetineerden die zes weken of minder in detentie verblijven, ook tijdens detentie
de mogelijkheid te bieden om voor het regelen van praktische zaken kortdurend
re-integratieverlof te verlenen. Uitgangspunt van de Wet straffen en beschermen is
dat verlof in het teken staat van een concreet re-integratiedoel en een gedetineerde
zich bereid heeft getoond te willen werken aan zijn re-integratie. Verder geldt als
voorwaarde voor re-integratieverlof dat een gedetineerde moet zijn gepromoveerd
naar een plusprogramma. Om te promoveren moet een gedetineerde in beginsel
zes weken gewenst gedrag laten zien. Voor de gedetineerden die zes weken of
korter zitten, houdt dit in dat zij in principe niet in aanmerking komen voor verlof.
Tot slot wordt in dit kader opgemerkt dat in geval van een straf korter dan zes
weken niet goed voorstelbaar is dat gedurende deze straf aan een gedetineerde
kortdurend re-integratieverlof voor de regeling van een re-integratiedoel moet
worden verleend. Veelal zal het doel voor dit verlof ook te realiseren zijn na het
einde van de detentie. Toch is het mogelijk dat er sprake is van een situatie die
noopt tot het oppakken van bepaalde re-integratiedoelen tijdens de korte detentie.
Zij kunnen gedurende de periode in detentie die enkele dagen of weken behelst,
gebruik maken van de geboden mogelijkheden in het re-integratiecentrum om praktische - zaken te regelen die van belang zijn voor de re-integratie. Iedere
inrichting beschikt over een dergelijk re-integratiecentrum. Indien sprake is van
onverwijlde spoed om bepaalde re-integratiedoelen tijdens detentie via kortdurend
verlof te realiseren, omdat dit niet vanuit detentie of na het eind van de korte
detentie kan, is dat mogelijk. Mede hiervoor is in artikel 19, vierde lid, van de
Regeling tvi in algemene zin geregeld dat een gedetineerde ingeval van
zwaarwegende redenen die zien op zijn re-integratie toch in aanmerking kan komen
voor kortdurend re-integratieverlof, ook al doet zich een weigeringsgrond voor
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verlofverlening voor. Deze bepaling ziet ook op kortgestraften én op gedetineerden
die niet in aanmerking komen voor een voorwaardelijke invrijheidstelling of voor
een PP. Aan de in dit kader door de Raad geformuleerde aanbeveling is reeds
aandacht gegeven in onderhavige regeling. Hiermee reageer ik ook op de door de
Raad gedane aanbeveling om alsnog in de regeling op te nemen dat gedetineerden
die niet in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling of PP wel in
aanmerking kunnen komen voor kortdurend re-integratieverlof conform de
memorie van toelichting op de Wet straffen en beschermen. In voornoemd artikel
19 van de Regeling tvi waarin onder andere is geregeld wanneer een gedetineerde
in aanmerking komt voor kortdurend re-integratieverlof wordt hier namelijk reeds
in voorzien. Daarbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen een straf tot
en met zes jaar (artikel 19, tweede lid) en een straf vanaf zes jaar (artikel 19, derde
lid). In beide gevallen is het aanvangsmoment voor kortdurend re-integratieverlof
afhankelijk van het moment van (voorwaardelijke) invrijheidstelling. In lijn
daarmee wordt in de Regeling aandacht besteed aan de stelling dat geen
kortdurend re-integratieverlof wordt verleend aan een gedetineerde die niet in
aanmerking komt voor een PP of een voorwaardelijke invrijheidstelling.
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- Langdurend re-integratieverlof
De Raad vraagt aandacht voor artikel 20, zevende lid, van de Regeling tvi in relatie
tot de criteria voor toekenning van voorwaardelijke invrijheidstelling en van
langdurend re-integratieverlof. Deze criteria zijn dezelfde en derhalve is het
mogelijk dat ingeval van voornoemd zevende lid van artikel 20 een gedetineerde
noch voor langdurend re-integratieverlof noch voor een voorwaardelijke
invrijheidstelling in aanmerking komt. Eén van de aanbevelingen van de Raad in dit
kader is de oproep toe te lichten in welke gevallen de gedetineerde die niet in
aanmerking komt voor een voorwaardelijke invrijheidstelling, wel in aanmerking
komt voor langdurend re-integratieverlof en hoe dit verlof zich verhoudt tot de
algemene voorwaarden en de uitsluitingsgronden van artikel 16, onder a, b, en c.
In zijn algemeenheid is het juist dat voor toekenning van voorwaardelijke
invrijheidstelling en langdurend re-integratieverlof dezelfde aspecten in de
besluitvorming worden gewogen. Wel dient in dit kader te worden bedacht dat het
openbaar ministerie het bevoegde gezag is om een beslissing terzake van de
toekenning van voorwaardelijke invrijheidstelling te nemen en de
selectiefunctionaris namens de minister bevoegd is om langdurend reintegratieverlof toe te kennen. Daarbij is relevant dat het hier niet gaat om één en
dezelfde verlofmodaliteit, in die zin dat vrijheden bij de voorwaardelijke
invrijheidstelling verstrekkender (kunnen) zijn, en de duur verschillend is. Dit kan
tot gevolg hebben dat een weging van dezelfde aspecten een andere uitkomst
heeft.
Artikel 20, zevende lid, van de Regeling tvi ziet op de situatie dat een gedetineerde
niet in aanmerking komt voor een voorwaardelijke invrijheidstelling en
dientengevolge zijn volledige opgelegde gevangenisstraf uitzit. In deze
uitzonderingssituatie geeft artikel 20, zevende lid, de opdracht aan de directeur in
het detentie- en re-integratieplan het (mogelijk) aantal uren langdurend reintegratieverlof vast te leggen. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een gedetineerde
geen aanvaardbaar geacht verblijfadres heeft voor de gehele periode van de
voorwaardelijke invrijheidstelling maar wel voor de kortere duur van een
langdurend re-integratieverlof. In dat geval is het mogelijk dat aan deze
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gedetineerde langdurend re-integratieverlof wordt verleend maar hij (nog) niet in
aanmerking komt voor een voorwaardelijke invrijheidstelling. Een dergelijk
voorbeeld zal in de toelichting bij de regeling worden opgenomen. Een ander
voorbeeld in dit verband is dat de mogelijkheid om aan het verlof verbonden risico's
te beperken en te beheersen verschillend kan zijn indien het gaat om verlenen van
langdurend re-integratieverlof dan wel het toekennen van voorwaardelijke
invrijheidstelling. Het gaat hier, zoals benoemd, om verschillende modaliteiten.
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Naar aanleiding van de door Raad gevraagde toelichting tot de uitsluitingsgronden
van artikel 16, onder a, b en c, in relatie tot artikel 20, zevende lid, van de Regeling
tvi, merk ik op dat ook in geval van het zevende lid van artikel 20 bezien moet
worden door het bevoegd gezag of een gedetineerde in aanmerking komt voor
toekenning van langdurend re-integratieverlof op grond van de aspecten van artikel
15, tweede lid, van de Regeling tvi (gedrag in detentie, beperking van de risico's,
de belangen van slachtoffers, nabestaanden en andere relevante personen en de
inspanningen om de opgelegde schade te vergoeden). Vervolgens dient te worden
bezien of één van de uitsluitingsgronden van artikel 16 van de Regeling tvi zich
voordoet. In zoverre wijkt de besluitvorming voor het verlenen van langdurend reintegratieverlof in de situatie van het zevende lid van artikel 20 niet af ten aanzien
van de besluitvorming aangaande toekenning van re-integratieverlof in het
algefneen. Ook hieraan zal in de toelichting aandacht worden gegeven.
- Re-integratieverlof voor extramurale arbeid
De Raad is voorstander om ook gedetineerden met een straf korter dan zes
maanden in aanmerking te laten komen voor re-integratieverlof voor extramurale
arbeid. Ofschoon deze aanbeveling sympathiek overkomt, is er minder noodzaak
om ook aan deze groep gedetineerden re-integratieverlof voor extramurale arbeid
te verlenen. Gelet op de duur van de gevangenisstraf komt een gedetineerde met
een straf korter dan zes maanden slechts voor een zeer korte tijd - hooguit één
maand - in aanmerking voor een dergelijk verlof. Bovendien is de afstand tot de
maatschappij in deze situatie minder groot. Verder wordt aan deze gedetineerden
tijdens hun detentie arbeid aangeboden door de directeur van de inrichting waar zij
zijn geplaatst. Daarmee doen zij arbeidservaring en arbeidsritme op. Beleidsmatig
is de keuze gemaakt om gedetineerden met een straf korter dan zes maanden niet
toe te laten tot een BBA. Deze keuze is redelijk.
De Raad beveelt aan plaatsingscriteria op te stellen voor het maken van een keuze
wanneer een gedetineerde in aanmerking komt voor zowel deelname aan een PP
als verlening van re-integratieverlof voor extramurale arbeid. In reactie hierop
wordt eerst verwezen naar de inleiding waarin is uiteengezet dat de in de
Penitentiaire maatregel opgenomen regels inzake de deelname aan een penitentiair
programma op 1 december 2021 worden gewijzigd. Tot deze datum blijven de
huidige regels inzake deelname aan een PP van toepassing en wordt een samenloop
van plaatsing op een BBA en een deelname aan een PP beleidsmatig wenselijk
geacht. Tot 1 december 2021 is het dan ook mogelijk dat een gedetineerde vanuit
een BBA kan instromen in een PP, indien deze gedetineerde voldoet aan alle
voorwaarden voor toelating tot dit programma. Het is aan de selectiefunctionaris
om op een dergelijk verzoek van de gedetineerde namens mij een besluit te nemen.
Daarbij zal maatwerk leidend zijn. Na 1 december 2021 zal door een wijziging van
de Regeling tvi de samenloop van plaatsing in een BBA en de deelname aan een PP
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worden uitgesloten. In de toelichting van laatstgenoemde wijziging zal aandacht
worden besteed aan bovenvermelde aanbeveling van de Raad, waarbij ik tot
uitdrukking laat komen dat bij het vanaf 1 december 2021 maken van een keuze
tussen plaatsing in een BBA of deelname aan een PP expliciet aansluiting wordt
gezocht bij het verloop van de detentie en te behalen persoonlijke reintegratiedoelen die in het detentie- en re-integratieplan zijn vastgelegd.
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Vervolgens stipt de Raad de duur van de terugplaatsing van een gedetineerde
vanwege ontoelaatbaar gedrag van een BBA naar een normaal beveiligde inrichting
aan. Wanneer de gedetineerde door eigen toedoen wordt teruggeplaatst, komt hij
na drie maanden weer in aanmerking voor plaatsing in een BBA. De Raad beveelt
aan deze termijn te stellen op maximaal drie maanden. Naar aanleiding hiervan
wordt het volgende opgemerkt.
In de hierboven reeds aangehaalde visie op het gevangeniswezen "Recht doen,
kansen bieden" heb ik aangegeven dat gedrag in detentie telt. Dit betekent ook dat
aan gedrag consequenties worden verbonden. Zeker in het geval een gedetineerde
is toegelaten tot de BBA waarmee aan de gedetineerde een grote mate van vrijheid
wordt verleend. Vanuit DM wordt geïnvesteerd in de resocialisatie van deze
gedetineerde om hem op het goede pad te brengen en te houden. Indien de
gedetineerde laat zien niet met de aan hem verleende vrijheden te kunnen omgaan,
volgt terugplaatsing naar een normaal beveiligde afdeling en komt hij gedurende
drie maanden niet in aanmerking voor plaatsing naar de BBA. In dit verband is
relevant wanneer er sprake is van voldoende eigen toedoen om te besluiten tot een
terugplaatsing en de keuze voor een periode van drie maanden aangaande het weer
in aanmerking kunnen komen voor een BBA.
Van belang daarbij is dat een gedetineerde in de BBA niet zonder meer zal worden
teruggeplaatst naar een normaal beveiligde afdeling. Wel wordt hiertoe met reden
onverkort besloten bij ontoelaatbaar gedrag (bijvoorbeeld agressie jegens
personeel). Dit geldt evenzeer voor een aaneenschakeling van lichtere norm
overschrijdende gedragingen (bijvoorbeeld structureel te laat komen op een
werkplek), waarbij een veelal eerder gegeven waarschuwing niet tot een gewenste
verbetering in het gedrag heeft geleid. Alsdan komt deze gedetineerde in verband
met de zwaarte en/of aanhoudendheid van zijn ongewenste gedrag gedurende een
periode van drie maanden niet in aanmerking voor plaatsing in een BBA. Hiermee
wordt een duidelijke, eenduidige norm gesteld die voor elke gedetineerde van
tevoren bekend is, te weten: het tonen van gedrag tijdens het verblijf in de BBA
dat niet past bij de hieraan gekoppelde vrijheden heeft niet te verwaarlozen
gevolgen. De periode van drie maanden is ook ingegeven door het moeten kunnen
doen van een zorgvuldige beoordeling inzake of en zo ja wanneer een gedetineerde
rekenschap gevend van zijn handelwijze zich weer kwalificeert voor de meest
vergaande vorm van vrijheid in detentie: de BBA. Hierover zal uiterlijk een oordeel
worden geveld in het multidisciplinair overleg dat plaatsheeft op de drie maanden.
Belangrijk hierbij is dat voor plaatsing in een BBA consistent gewenst gedrag wordt
verlangd. Zoals opgemerkt, is de BBA een vergaande vorm van vrijheid in detentie.
Daar hoort het naar vermogen nemen van verantwoordelijkheid bij. Bij
onvoldoende bereidheid van een gedetineerde om zich verantwoordelijk te
gedragen met als gevolg een terugplaatsing wordt tijdens die periode van drie
maanden bezien of het dan getoonde gewenste gedrag, intussen, wel een
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consistent karakter heeft. Deze verduidelijking zal worden opgenomen in de
toelichting. Aan voornoemde aanbeveling van de Raad om de termijn van drie
maanden te maximeren, om het wederom plaatsen in een BBA sneller mogelijk te
maken, wordt evenwel geen uitvoering gegeven.

Directie Beleid &
Bestuursondersteuning
Juridische Zaken

Datum
21 mei 2021

Aaneengesloten detenties en strafrestant.
In zijn advies vraagt de Raad terecht aandacht voor de situatie dat een reeks van
gevangenisstraffen aaneensluitend ten uitvoer wordt gelegd. De Raad stelt de
concrete vraag of zo'n reeks als één gevangenisstraf wordt beschouwd bij het
verlenen van re-integratieverlof. Ook de situatie van een vervangende hechtenis
(artikel 24c van het Wetboek van Strafrecht) en de zogenaamde Muldergijzeling
(artikel 28 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften)
die al dan niet in relatie tot een gevangenisstraf worden geëxecuteerd, wordt door
de Raad in dit kader benoemd. Hierin heeft de Raad een punt. In het aan de Raad
aangeboden concept van een regeling is aan deze situatie geen aandacht besteed.
In de regeling zal aansluiting worden gezocht bij de regeling van het aanmerken
tot één gevangenisstraf bij de toekenning van voorwaardelijke invrijheidstelling
zoals geregeld in de artikelen 6:2:10, vijfde lid, 6:2:5, eerste lid, en 6:2:6, aanhef
en onder a, van het Wetboek van Strafvordering. Bij het aanmerken als één straf
in het kader van de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt geen rekening
gehouden met vervangende hechtenis en toepassing van het dwangmiddel
gijzeling. Dit zal ook in artikel 14 van de Regeling tvi tot uitdrukking worden
gebracht. Op deze wijze wordt opvolging gegeven aan dit punt van de Raad.

Ons kenmerk
3314343

Recht op arbeid in Regeling arbeid gedetineerden.
In zijn advies onderstreept de Raad het belang van arbeid, ook in de eerste twee
weken van detentie. Met de Raad onderschrijf ik in zijn algemeenheid het belang
van arbeid in detentie. Arbeid geeft een doel en een structuur aan een
gedetineerde. Toch heeft de directeur op grond van artikel la, aanhef en onder a,
van de Regeling ag gedurende de eerste twee weken van detentie geen verplichting
te zorgen voor arbeid. Deze periode wordt gebruikt om de gedetineerde te laten
acclimatiseren en om prioriteit te geven aan de screening en intake en het opstellen
van het detentie- en re-integratieplan. In deze wordt de jurisprudentie van de
beroepscommissie van de Raad gecodificeerd. In zijn uitspraak van 13 oktober
2014, kenmerk 14/2025/98 gaat de beroepscommissie ervan uit vanwege de
hierboven gegeven motivering dat gedurende de eerste twee weken van detentie
een gedetineerde geen arbeid verricht. Dit oordeel herhaalde de beroepscommissie
in zijn uitspraak van 27 september 2016, kenmerk 16/2403/98. In beginsel wordt
de gedetineerde tijdens deze periode ingesloten met uitzondering voor activiteiten
die voortvloeien uit de screening, intake en het opstellen van een detentie- en reintegratieplan.
Gedurende deze periode ontvangt de gedetineerde de
loonvervangende financiële tegemoetkoming op grond van artikel 5 van
voornoemde Regeling.
Naar aanleiding van het pleidooi van de Raad om ook aan arrestanten arbeid aan
te bieden wordt opgemerkt dat deze gedetineerden door de politie zijn opgepakt.
Zij hebben geen gevolg gegeven aan een oproep om zichzelf te melden in de aan
hun kenbaar gemaakte inrichting om hun detentie uit te zitten. Ook hier geldt dat
gedrag telt en gevolgen heeft. Juist vanwege hun houding en gedrag wordt
gedurende de eerste acht weken van detentie aan een arrestant geen arbeid
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aangeboden. Gedurende de tijd die voor arbeid staat, wordt de arrestant
ingesloten.' Nu de eerste twee weken van een detentie wordt gebruikt om elke
gedetineerde te laten acclimatiseren en voor het opstellen van het detentie- en reintegratieplan, betekent dit voor een arrestant dat hij gedurende een periode van
zes weken feitelijk is uitgesloten van arbeid. Gedetineerden die wel gevolg geven
aan hun oproep zichzelf te melden worden "beloond" met een rechtstreekse
plaatsing in het plusprogramma waardoor zij meer activiteiten krijgen aangeboden
en meer uren per week worden uitgesloten.
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De vraag of een gedetineerde arbeidsongeschikt is, is medisch van aard en zal dan
ook door een arts moeten worden beantwoord. In die beoordeling kunnen ook
psychiatrische en psychosomatische problematiek een rol spelen. Indien zich deze
problematiek bij een gedetineerde voordoet, zal een arts zich laten adviseren door
een gedragsdeskundige (psychiater en/of psycholoog) bij de beantwoording van de
vraag of deze problematiek leidt tot arbeidsongeschiktheid. Het medisch overleg
binnen een inrichting waar naast de arts eveneens een psycholoog betrokken is, is
daarbij bij uitstek het gremium om deze vraag met elkaar te bespreken. Dit
gremium kan de hulp inroepen van een psychiater indien hiertoe aanleiding is.
Regeling spog.
Een andere in het advies opgenomen aanbeveling van de RSJ ziet op het geven van
inzicht in hoe de pilots van Koersen en Kansen voor de sanctie-uitvoering
(bijvoorbeeld, het Huis van Herstel) zich verhouden tot de nieuwe regels ten
aanzien van het re-integratieverlof voor extramurale arbeid en de plaatsing in een
BBA. Naar aanleiding hiervan het volgende opgemerkt.
De in het kader van Koers en Kansen opgestarte projecten zijn experimenteel van
aard. Uitkomsten van deze experimenten kunnen nuttige inzichten opleveren voor
de uitvoeringspraktijk onder de Wet straffen en beschermen, waaraan onderhavige
regeling invulling geeft, bijvoorbeeld ten aanzien van het in een vroeg stadium
betrekken van de gemeente bij de re-integratie van een gedetineerde.
Overgangsrecht.
De Raad vraagt aandacht voor de positie van gedetineerden die op het moment van
inwerkingtreding van onderhavige regeling in een beperkt beveiligde inrichting
(BBI) verblijven en stelt dit bij de bespreking van het overgangsrecht in het advies
aan de orde. Het overgangsrecht heeft in artikel VIII van onderhavige regeling zijn
plaats gekregen en regelt dat gedetineerden die op het moment van
inwerkingtreding van de regeling zijn geplaatst in een zeer beperkt beveiligde
inrichting (ZBBI), van rechtswege zijn geplaatst in een BBA. Dit geldt echter niet
voor gedetineerden die in een BBI verblijven op het moment van inwerkingtreding
van onderhavige regeling. Niet bij voorbaat staat immers vast dat elke
gedetineerde in een BBI ook klaar is om in een BBA te worden geplaatst. De
gedetineerden in een BBI verrichten weliswaar arbeid, maar verlaten daarbij niet
de inrichting. Aan de hand van de criteria voor re-integratieverlof voor extramurale
arbeid en daarmee voor toelating tot een BBA (gedrag in detentie, risico's, belangen
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van slachtoffers en nabestaanden, bereidheid om te voldoen aan een opgelegde
schadevergoeding) zal op de datum van inwerkingtreding van onderhavige regeling
beoordeeld worden of een gedetineerde in een BBI geplaatst kan worden in een
BBA. Gelet op het bovenstaande wordt aan de aanbeveling van de Raad om het
overgangsrecht voor gedetineerden in de BBI te verruimen geen gevolg gegeven.
In dit verband vraagt de Raad nog aandacht voor het volgende voorbeeld. Ingeval
van een gevangenisstraf van drie jaar kan een gedetineerde al na zes maanden in
een BBI worden geplaatst, maar komt hij pas in aanmerking te worden geplaatst
in een BBA zes maanden voorafgaande aan de datum van de voorwaardelijke
invrijheidstelling en na 18 maanden detentie. Hiervoor zij verwezen naar hetgeen
hierboven is opgemerkt onder de rechtspositie van gedetineerden, waarbij nog
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opmerking verdient dat een gedetineerde in de nieuwe detentiefasering
voorafgaand aan verlof voor extramurale arbeid in aanmerking kan komen voor
kortdurend én langdurend re-integratieverlof.
Met het bovenstaande heb ik getracht u bekend te maken op welke wijze uitvoering
is gegeven aan het uitvoerige advies van de Raad. Voor dit advies spreek ik
nogmaals mijn dank en waardering uit.

Hoogachtend
De Min er voo Rechtsbescherming,
name s deze

neraal Straffen en Beschermen
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