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Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de afschaffing van de
voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing van de voorwaardelijke veroordeling

Geachte heet Van der Staaij,

Bij mail van 27 november 2017 heeft u de NVvR om advies gevraagd over het concept-
voorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de afschaffing van de
voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing van de voorwaardelijke veroordeling.
Deze reactie is voorbereid door leden van de vereniging en vastgesteld door de
Wetenschappelijke Commissie van de NVvR.

Strekking conceptwetsvoorstel
Het wetsvoorstel beoogt, blijkens de memorie van toelichting, het opleggen van straffen te
verduidelijken en hiermee de rechtszekerheid te versterken. Tevens is een belangrijk doel
van het concept-wetsvoorstel om de vrijwel automatische voorwaardelijke invrijheidstelling
af te schaffen. Daarnaast wordt voorgesteld om voor zowel kortere als langere straffen een
eenduidige regeling in het leven te roepen met mogelijkheden voor een beperkt
voorwaardelijk deel van de straf dat specifiek is afgestemd op de omstandigheden van het
concrete geval en het best passend bij de persoon van de verdachte.

Reactie WeCo
De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR (hierna: WeCo) heeft het concept-
wetsvoorstel bestudeerd en besproken in haar vergadering van 9januari 2018. Het is de
WeCo bekend dat het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (hierna:
WODC) op dit moment onderzoekt in hoeverre de beoogde doelstelling van de Wet van 17
november 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van
regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke
invrijheidstelling zijn gerealiseerd. De resultaten van dit onderzoek worden in de loop van de
eerste helft van dit kalenderjaar verwacht.
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De WeCo is van mening dat de onderzoeksresultaten van belang zijn om te betrekken bij de
advisering over het initiatief-conceptwetsvoorstel. Nu dat in dit stadium nog niet mogelijk is,
onthoudt de WeCo zich, onder dankzegging voor de geboden gelegenheid, op dit moment
van advisering.

De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR,

C.E. du Perron
voorzitter


