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Onderwerp

Advies over het concept-wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van
Strafrecht BES in verband met de strafbaarstelling van het binnenbrengen van in justitiële inrichtingen verboden
voorwerpen

Geachte heet Blok,
Bij brief van 20 april 2017 heeft u de NVvR om advies gevraagd over het voorstel tot
wijziging van het Wetboek van Strafrecht (verder: Sr) en het Wetboek van Strafrecht BES
(verder: WvS BES) in verband met de strafbaarstelling van het binnenbrengen van in
justitiële inrichtingen verboden voorwerpen.
Dit advies is voorbereid door leden van de vereniging en vastgesteld door de
Wetenschappelijke Commissie fWeCo) van de NVvR.
-

Strekking conceptwetsvoorstel
Het conceptwetsvoorstel strekt tot strafbaarstelling van het binnenbrengen van voorwerpen in
een justitiële inrichting of op een afdeling daarvan, waarvan het bezit verboden is op grond van
de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de
Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, in combinatie met de huisregels. Met dit wetsvoorstel
wordt uitvoering gegeven aan de brief van 7 september 2016 (kamerstukken II 2015/16, 24 587,
nr. 6619) waarin deze strafbaarstelling is aangekondigd. Eveneens wordt strafbaar gesteld het
niet overeenkomstig de daarvoor geldende regels binnen de inrichting of een afdeling daarvan
brengen van voorwerpen.

Advies
Het conceptwetsvoorstel geeft de WeCo aanleiding tot het maken van de volgende
opmerking.

New Babylon . Anna van Buerenplein 40, 2595 DA Den Haag
Telefoon: +31 883611300. info@nvvr.org . www.nvvr.org

.

Postbus 30315, 2500 GH Den Haag

.

In het conceptwetsvoorstel is ervoor gekozen om het begrip ‘voorwerp’ uit te breiden, gelet
op het voorgesteld artikel 429a, tweede lid, St en het voorgestelde artikel 448a, tweede lid,
WvS BES. De WeCo is van mening dat het uitbreiden van de strafbaarstelling door
uitbreiding van het begrip voorwerpen oneigenlijk is en voor de justïtiabele niet erg
duidelijk. De WeCo meent dat het de voorkeur verdient om niet het begrip ‘voorwerp’ uit de
breiden, maar de verschillende handelingen afzonderlijk strafbaar te stellen door in het
tweede lid telkens een formulering te hanteren in de trant van “Met gelijke straf wordt
bedreigd hij die voorwerpen niet overeenkomstig de voor dat binnenbrengen geldende
regels binnen een (inrichting) brengt”. Dit sluit ook aan bij hetgeen in het begin van de
memorie van toelichting is gesteld over het naast elkaar strafbaar stellen van het
binnenbrengen van verboden voorwerpen en het binnenbrengen van (niet verboden)
voorwerpen in strijd met de daarvoor geldende regels.
De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR,

voorzitter a.i.

