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Regeling van de Minister van Justitie van de 4de september
2015 tot intrekking van de Regeling elektronisch toezicht

DE MINISTER VAN JUSTITIE,
In overweging genomen hebbende:
dat met de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafrecht,
meer specifiek de artikelen 1:30 tot en met 1:40, handelende over de
voorwaardelijke invrijheidsstelling, de Regeling elektronisch toezicht (AB
2013, GT no. 180) obsoleet is geworden;

BESLUIT:

Artikel 1
De Regeling elektronisch toezicht (AB 2013, GT no. 180) wordt
ingetrokken.
Artikel 2
1. Deze ministeriële regeling treedt, zodra deze in het Afkondigingsblad is
geplaatst, in werking met ingang van de eerste dag van de zevende
week na de datum van bekrachtiging.
2. In afwijking van het eerste lid, treedt deze ministeriële regeling:
a. in werking met ingang van de eerste dag van de derde week na de
beslissing van het Constitutioneel Hof indien de Ombudsman een
zaak aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, derde lid,
van de Staatsregeling; of,
b. niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat deze
ministeriële regeling niet verenigbaar is met de Staatsregeling.
Deze regeling wordt met de toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst.

De Minister van Justitie,
de vierde september 2015;

Uitgegeven de eerste oktober 2015,
De minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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TOELICHTING
Deze ministeriele regeling strekt tot de intrekking van de Regeling
elektronisch toezicht als uitvloeisel van het op 1 juni 2015 in werking
getreden nieuwe Wetboek van Strafrecht (WvSr).
De Regeling elektronisch toezicht – een ministeriële regeling – is geënt
op het oude Wetboek van Strafrecht en is destijds vastgesteld in
verband met het structurele cellentekort. De regeling voorziet in de
mogelijkheid dat een gedetineerde bij wijze van verlof één tot zes
maanden voorafgaand aan diens voorwaardelijke invrijheidsstelling het
huis van bewaring of de gevangenis kan verlaten onder de voorwaarde
dat de gedetineerde onder elektronisch toezicht wordt gesteld. Feitelijk
krijgt de gedetineerde via het verlof onder elektronisch toezicht een
(informele) korting van één tot zes maanden op diens vrijheidsstraf.
Ingevolge artikel 1:37 juncto artikel 1:32 van het WvSr kan de
Minister van Justitie bepalen dat de voorwaardelijke invrijheidstelling
(VI) op een eerder tijdstip plaatsvindt in verband met een tekort aan
plaatsen voor de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen of
vrijheidsbenemende maatregelen in penitentiaire inrichtingen en d at
die invrijheidsstelling onder bijzondere voorwaarden en elektronisch
toezicht plaatsvindt.
Blijkens de memorie van toelichting bij het WvSr (MvT) is naar
aanleiding van het arrest HR 16 januari 2004, NJ 2004, 223, waarin is
uitgemaakt dat een niet wettelijke vervroegde invrijheidstelling
ongeoorloofd is maar het instrument op zich vanwege de huidige
structurele tekorten aan executiemogelijkheden niet gemist kan
worden, in het WvSr gekozen voor het opnemen van een wettelijke
mogelijkheid de gedetineerden eerder vrij te laten dan op grond van
het oude Wetboek van Strafrecht zou zijn gerechtvaardigd. Voorts
volgt uit de MvT dat de kern van de (nieuwe) VI-regeling is dat iedere
veroordeelde (behoudens kortgestraften) tweederde van zijn straf
dient uit te zitten, tenzij die tijd krachtens artikel 1:37 wordt verkort
wegens plaatsgebrek. Bij de inwerkingtreding van het WvSr dienen alle
eventuele informele kortingen op de executie van de straf wegens
werk, resocialisatie of andere redenen te worden afgeschaft.

De Minister van Justitie
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