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> Retouradres Postbus 30132 2500 GC  Den Haag

Aan de voorzitter van de Raad voor de 
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
Postbus 30137
2500 GC  Den Haag

Datum 24 december 2021
Onderwerp Wijziging Verlofregeling TBS  

Geachte mevrouw Leeflang,

Hierbij doe ik u de wijziging van de Verlofregeling TBS toekomen waarin de 
mogelijkheden voor begeleid verlof voor vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf 
zijn verruimd en het 'Format verlofaanvragen ten behoeve van ter beschikking 
gestelden en anderszins verpleegden' is aangepast. Ik wil u bedanken voor het 
advies dat de Raad voor de Strafrechtstoe passing en Jeugdbescherming (RSJ) 
hierover op 29 juli 2021 heeft gegeven. Ik zal hieronder de keuzes toelichten, die 
zijn gemaakt naar aanleiding van bedoeld advies.

Het is prettig te vernemen dat de RSJ positief is over de voorgestelde verruiming 
van de mogelijkheden voor begeleid verlof voor vreemdelingen zonder rechtmatig 
verblijf en de aanpassing van het verlofformat. Ten aanzien van de door de RSJ 
voorgestelde verdere verruiming van de verlofmogelijkheden voor de betreffende 
groep vreemdelingen merk ik op dat dit advies niet wordt overgenomen. Dit geldt 
ook voor het hiermee samenhangende advies om deze vreemdelingen te voorzien 
van een document waarmee aangetoond kan worden dat de betreffende 
vreemdeling buiten de kliniek mag verblijven.

Ik heb hiervoor gekozen omwille van een snelle invoering van de wijziging. De door 
de RSJ voorgestelde verdere verruiming van de verlofmogelijkheden voor 
vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf vergt nader onderzoek en afstemming, 
waarmee nog de nodige tijd gemoeid zal zijn. Dit maakt dat ik dit voorstel nu niet 
meeneem, maar hierover op een later moment zal beslissen. 

Los van het voorgaande geldt dat elke ter beschikking gestelde of anderszins 
verpleegde aan wie verlof is toegekend conform artikel 53, zesde lid, Reglement 
verpleging ter beschikking gestelden, een verlofpas ontvangt waarin in elk geval de 
begin- en eindtijd van het verlof zijn opgenomen. Het is daarmee de vraag of en in 
hoeverre er een noodzaak bestaat voor het door de RSJ aanbevolen document. 
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Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
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Ik vertrouw er op u hiermee naar behoren geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

De Minister voor Rechtsbescherming,
namens deze,

W.F. Saris
Directeur-Generaal Straffen en Beschermen 
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