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Advies inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling
Geachte heer Dekker,
Op 4 mei 2018 ontving de RSJ uw verzoek om advies uit te brengen over het
conceptwetsvoorstel tot “Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het
Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van
de regelingen inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidsstelling”.
Hierbij ontvangt u de reactie van de Afdeling advisering (verder: de Afdeling)
van de RSJ.
De Afdeling constateert dat het voorstel fundamentele wijzigingen van de
v.i.-regeling behelst. Dergelijke majeure wijzigingen vragen om een serieuze
afweging, bestudering en vergelijking met de huidige praktijk. De Afdeling
betreurt het daarom dat voor een kortere termijn dan gebruikelijk is gekozen
voor het uitbrengen van advies.
De Afdeling is in zijn advies voornamelijk ingegaan op de wijzigingen in de
v.i.-regeling. De Afdeling ziet de noodzaak van de wijzigingen niet in en mist
onderbouwing. Er zijn geen aanwijzingen dat de huidige regeling niet voldoet en
de Afdeling kan zich darom niet vinden in de herziening.
Ten aanzien van de detentiefasering is aangegeven dat bepaalde onderdelen
nog zullen worden uitgewerkt; de Afdeling wil dat afwachten alvorens te
adviseren. De Afdeling is voornemens in een later stadium nader advies uit te
brengen over de invulling van de detentiefasering, mogelijk in aansluiting op
de aangekondigde “Visie op de toekomst van het gevangeniswezen” van het
kabinet.
Vanzelfsprekend is de Afdeling bereid de inhoud van het voorliggende advies
nader toe te lichten. Naar verwachting wordt het advies aan het einde van de
maand juni openbaar gemaakt.
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