Samenvatting advies ‘Uitvoeringsbesluit Wet straffen en
beschermen’
De Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
(hierna: de RSJ) heeft een advies uitgebracht over het Uitvoeringsbesluit Wet straffen en
beschermen.
In het Uitvoeringsbesluit wordt (onder andere) aandacht besteed aan deelname aan het
penitentiair programma, het toekennen van de voorwaardelijke invrijheidstelling en het
formuleren van voorwaarden in dat verband, de gegevensverwerking ten behoeve van het
detentie en re-integratieplan en de actualisatie van de regeling inzake het
dagprogramma. De RSJ geeft in het advies een reactie op enkele van deze voorgestelde
nadere regels.
Aanbevelingen
De RSJ doet in het advies enkele aanbevelingen om het Uitvoeringsbesluit en de
bijbehorende toelichting, met betrekking tot bovenstaande onderwerpen, verder te
verduidelijken.
Ten aanzien van deelname aan het penitentiair programma:
•

De RSJ adviseert dat gedetineerden die op een beperkt beveiligde afdeling zijn
geplaatst voor deelname aan het penitentiair programma in aanmerking dienen te
komen.

•

De RSJ beveelt aan in de memorie van toelichting voorbeelden te noemen van
situaties waarin elektronisch toezicht aangewezen is.

•

De RSJ adviseert de voorwaarden in artikel 9, eerste lid, onder d t/m g Pm te
formuleren als bijzondere voorwaarden.

•

De RSJ adviseert ten aanzien van de bijzondere voorwaarden voor deelname aan het
penitentiair programma in de wet te verduidelijken wat wordt verstaan onder het
adjectief ‘bepaalde’, zoals bij: ‘bepaalde personen’, ‘bepaalde locatie’ of ‘bepaalde
instantie’.

•

De RSJ adviseert in de memorie van toelichting op te nemen dat de directeur de
gestelde voorwaarden voor deelname aan het penitentiair programma moet motiveren
en concretiseren.

Ten aanzien van het toekennen van de voorwaardelijke invrijheidstelling en het
formuleren van voorwaarden in dat verband:
•

De RSJ adviseert in de memorie van toelichting te concretiseren wat verstaan wordt
onder een ‘aanvaardbare’ verblijfplaats.

•

De RSJ adviseert het Uitvoeringsbesluit zo aan te passen dat het achterwege blijven
van de voorwaardelijke invrijheidstelling vanwege het ontbreken van een
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aanvaardbare verblijfplaats alleen dan mogelijk is als dit gebrek een aantoonbaar
risico vormt voor recidive.
Ten aanzien van de gegevensverwerking ten behoeve van het detentie en reintegratieplan:
•

De RSJ adviseert toestemming van de gedetineerde te verkrijgen voor en te vereisen
bij gegevensverwerking van niet-justitiële gegevens.

Ten aanzien van de actualisatie van de regeling inzake het dagprogramma:
•

De RSJ adviseert de voorgestelde wijziging van artikel 3, tweede lid onder a Pm
achterwege te laten.

Het advies kunt u raadplegen op de RSJ website.

