Lopende wetsvoorstellen (12 september 2019) en overige van belang zijnde officiële
publicaties
(Deze lijst beperkt zich tot de voor de CvT’s van belang zijnde wetsvoorstellen)
Wetsvoorstel 32398
Wet forensische zorg
Dit wetsvoorstel regelt de invoering van een nieuw stelsel voor forensische zorg. Door de aanpassing
van de besturing en financiering van het tbs-stelsel wordt voorkomen dat personen met een
psychische stoornis of verstandelijke beperking in een justitiële inrichting terechtkomen terwijl ze daar
eigenlijk niet thuis horen.
Met dit voorstel krijgen de officier van Justitie en de rechter de mogelijkheden om iemand binnen het
strafrecht sneller geestelijke zorg te bieden. De belangrijkste doelen van dit voorstel zijn: de juiste
patiënt op de juiste plek, het creëren van voldoende forensische zorgcapaciteit, kwalitatief goede zorg
gericht op de veiligheid van de samenleving en een goede aansluiting tussen de forensische en de
curatieve zorg. Door het bieden van goede zorg als onderdeel van de straf wil het kabinet herhaling
van strafbare feiten terugdringen. Dit wetsvoorstel is onder andere het gevolg van de motie-Van de
Beeten (EK 28.979, E), de conclusies van de interdepartementale Werkgroep Houtman (EK 28.979, F
met bijlage) en het parlementair onderzoek TBS (TK 30.250, nr. 5).
Stand van zaken:
- Bij besluit van 11 december 2018 is deze Wet met ingang van 1 januari 2019 gedeeltelijk in werking
getreden, met uitzondering van de artikelen 2.3, 7.1, onderdeel E, 7.1, onderdeel F, 7.2, 7.3a, 7.4,
onderdeel A, 7.5, 7.6, 7.10, 7.12, 7.13, 7.13B, 7.13C, 7.13D en 7.13E.
- De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op 9 juli 2019 inbreng geleverd
naar aanleiding van de brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het Besluit
adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi (EK, R met bijlage). De commissie
heeft de brief aan de minister op 12 juli 2019 verzonden. De Minister heeft bij brief van 9 september
2019 gereageerd.
De wijzigingen die via het wetsvoorstel Verplichte ggz (32.399) in het wetsvoorstel Forensische zorg
zijn aangebracht zijn betrokken bij de gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen Zorg en
dwang (31.996) en Verplichte ggz (32.399).
Wetsvoorstel 33844:
Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking
gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband
met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen.
Met dit voorstel wordt de regeling ten aanzien van het vervoer van gedetineerden aangepast, zodat in
plaats van de directeur van de inrichting de Minister van Veiligheid en Justitie verantwoordelijk wordt
voor het vervoer van gedetineerden door de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O), het medisch
klachtrecht wordt overgeheveld van een Algemene Maatregel van Bestuur naar het niveau van de
wet (in de Pbw en Bjj). De bestaande praktijk van ‘voorbemiddeling op inrichtingsniveau’ door het
hoofd zorg wordt in de wet opgenomen. Ook worden aan de Pbw twee experimenteerbepalingen
toegevoegd en komt de beroepsmogelijkheid voor veroordeelden bij afwijking van rechterlijk advies
over de aanvang van de terbeschikkingstelling te vervallen.
Stand van zaken:
- Het voorstel (EK, A) is op 12 maart 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.
- 12 maart 2019, stemmingsoverzicht Tweede Kamer, gewijzigd voorstel van wet
EK, A, stemming Handelingen TK 2018/2019, nr. 61, item 28.
- De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 april 2019 als hamerstuk afgedaan.
- 12 april 2019, publicatie wet, nr. 141.
- 26 april 2019, publicatie inwerkingtreding, nr. 164.

Let op: nog niet alle artikelen zijn in werking getreden.
De artikelen IIIa tot en met IV van deze Wet (Stb. 2019, 141) zijn met ingang van 1 mei 2019 in
werking getreden.
De datum van inwerkingtreding van de overige artikelen, waaronder de instelling van een
beklagcommissie voor het vervoer door DV&O en bemiddeling is tot op heden onbekend. Zodra
hierover meer duidelijk is, zal een nader nieuwsbericht volgen op het Kenniscentrum Commissie van
Toezicht.
Wetsvoorstel 34309:
Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring
Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer
en vreemdelingenbewaring)
Stand van zaken:
- Het voorstel (EK, A) is op 19 juni 2018 aangenomen door de Tweede Kamer en is nu in behandeling
bij de Eerste Kamer.
- De Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) heeft op 1 april 2019 het
nader voorlopig verslag (EK, E) uitgebracht en wacht op de nadere memorie van antwoord.
- De commissie heeft bij brief (EK, F) van 10 juli 2019 verzocht om ontvangst van de nadere memorie
van antwoord voor 5 september 2019. De staatssecretaris heeft de commissie bij brief van 28
augustus 2019 geinformeerd dat het nog enige tijd duurt voordat deze nader memorie naar de Kamer
wordt gestuurd. (EK, G).
Wetsvoorstel 34982
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met de
strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen.
Dit wetvoorstel wijzigt het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES waardoor het
binnensmokkelen van verboden voorwerpen in een justitiële inrichting strafbaar wordt met een
gevangenisstraf van maximaal zes maanden. Het gaat om voorwerpen die op zichzelf niet illegaal zijn,
maar waarvan het bezit in de inrichting verboden is, omdat het gebruik de orde en veiligheid in de
inrichting in gevaar kan brengen. Bijvoorbeeld mobiele telefoons, tablets of gereedschap.
Stand van zaken:
- Het voorstel (TK, 2) is op 25 april 2019 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.
- De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 mei 2019 als hamerstuk afgedaan; stemming (hamerstuk),
Verslag EK 2018/2019, nr. 30, item 5.
- 6 juni 2019, publicatie wet, nr. 200.
De datum van inwerkingtreding van deze wetswijzing is tot op heden onbekend. Zodra hierover meer
duidelijkheid is, zal een nader nieuwsbericht volgen op het Kenniscentrum Commissie van Toezicht.
Wetsvoorstel 34975
Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Afschaffing voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing
voorwaardelijke veroordeling
Voorstel van wet van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband
met de afschaffing van de voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing van de voorwaardelijke
veroordeling.
Stand van zaken:
- Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.
- Bij brief van de initiatiefnemers van 22 januari 2019 is dit wetsvoorstel aangehouden (TK, nr. 4).
- Na internetconsultatie is op 21 juni 2018 het wetsvoorstel 35122 ingediend. Dit wetsvoorstel van de
regering is een goede eerste stap, waarop vervolgstappen gewenst zijn. Om dat te bereiken zal er in
eerste instantie voor worden gekozen voor het indienen van amendementen op het wetsvoorstel van
de regering, om dat voorstel te versterken door verbeteringen aan te brengen. Daarom is besloten om
in afwachting van het verloop van de parlementaire behandeling van het regeringsvoorstel dit
initiatiefvoorstel voorlopig aan te houden.

Wetsvoorstel 35122
Wet straffen en beschermen
Dit wetsvoorstel wijzigt in de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht de
detentiefasering. Hierdoor komt voor gedetineerden het wettelijk recht op voorwaardelijke
invrijheidstelling (VI) na twee derde van de vrijheidsstraf te vervallen. De regering geeft hiermee
uitvoering aan plannen uit het Regeerakkoord : Vertrouwen in de toekomst.
Met dit voorstel wordt voorwaardelijke invrijheidstelling voortaan, na een persoonsgerichte afweging,
alleen op verzoek, voor een periode van maximaal 2 jaar verleend. Daarnaast wordt de eerder
ingezette persoonsgerichte aanpak tijdens detentie, waarbij meer nadruk ligt op de eigen
verantwoordelijkheid van de gedetineerde en zijn gedrag, van een wettelijke basis voorzien. Ook
wordt de bestaande overlap tussen het penitentiair programma en de Voorwaardelijke invrijheidstelling
weggenomen.
Stand van zaken:
- Het voorstel (EK, A) is op 25 juni 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.
- 9 juli 2019, korte aantekening commissie Justitie en Veiligheid (J&V).
- Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) vindt
plaats op 24 september 2019.
Wetsvoorstel 34544
Aanpassing van in de procedure voor nareis geldende termijnen
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanpassing van in de procedure voor nareis
geldende termijnen.
Stand van zaken:
- Dit wetsvoorstel is bij brief van 12 juli 2019 (TK nr. 6) door de staatssecretaris van Justitie en
Veiligheid (J&V) ingetrokken.
Wetsvoorstel 35116
Bescherming kinderen in een strafprocedure
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn
nr. 2016/800/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele
waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PbEU L 132).
Stand van zaken:
- De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 16 april 2019 aangenomen.
- De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 mei 2019 als hamerstuk afgedaan.
- 24 mei 2019, publicatie wet, nr. 180.
- 24 mei 2019, publicatie inwerkingtreding, nr. 181.
- Deze wet is met ingang van 1 juni 2019 in werking getreden.
Wetsvoorstel 35219
Wet wijziging woonplaatsbeginsel
Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet
wijziging woonplaatsbeginsel)
Stand van zaken:
- Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.
- 11 juni 2019, Koninklijke boodschap, TK, 1; voorstel van wet, TK, 2; Memorie van toelichting, TK, 3,
Bevat bijlagen; advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport, TK, 4.
- 11 juli 2019, verslag, TK, 5.

