Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in verband met
de invoering van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
(Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)
VOORSTEL VAN WET
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet herziening tenuitvoerlegging
strafrechtelijke beslissingen, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten te wijzigen
in verband met de invoering van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij
deze:

ARTIKEL I
De Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel I, onderdeel H, wordt “Onze Minister van Veiligheid en Justitie” vervangen door “Onze
Minister van Justitie en Veiligheid”.
B
In artikel I, onderdeel L, wordt “achtste lid” vervangen door “negende lid”.
C
In artikel I, onderdeel Z, wordt “vierde lid” vervangen door “vijfde lid”.
D
Artikel I, onderdelen AA en DD, vervalt.
E
Artikel I, onderdeel EE, komt te luiden:
EE
Aan artikel 491 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:
3. Voor de veroordeelde die geen raadsman heeft, wijst het bestuur van de raad voor
rechtsbijstand een raadsman aan, indien de veroordeelde diens bijstand behoeft gelet op
de aard van een krachtens de artikelen 6:6:3 of 6:6:37, in verband met artikel 6:6:4,
derde lid, af te nemen verhoor.
F
In artikel I, onderdeel MM, wordt “artikel 552ff” vervangen door “artikel 5.3.14”.
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G
In artikel I, onderdeel NN, komt artikel 531, tweede lid, eerste volzin, te luiden: De kosten van het
nakomen van een vordering tot het verstrekken van gegevens of tot het medewerking verlenen
aan het ontsleutelen van gegevens krachtens de artikelen 125k, 126m, 126n, 126na, 126nc tot en
met 126ni, 126t, 126u, 126ua, 126uc tot en met 126ui, 126zg, 126zh, 126zi en 126zja tot en met
126zp kunnen de betrokkene uit ’s Rijks kas worden vergoed.
H
In artikel I, onderdeel OOa, wordt “artikel 5:4:6, vierde lid, laatste volzin” vervangen door “artikel
5.8.6, vierde lid”.
I
Artikel I, onderdeel QQ, wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan artikel 6:1:18, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Indien er ernstig
rekening mee moet worden gehouden dat de veroordeelde, bedoeld in artikel 38z, eerste lid,
aanhef en onder b en c, van het Wetboek van Strafrecht, wederom een misdrijf zal begaan dat
gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of
meer personen of indien dit ter voorkoming van ernstig belastend gedrag jegens slachtoffers of
getuigen noodzakelijk is, kan de rechter, op vordering van het openbaar ministerie, de
proeftijd telkens met ten hoogste twee jaren verlengen.
2. In artikel 6:1:24 wordt “de derde afdeling van titel X van het vierde boek” vervangen door
“Titel 3 van het Vijfde Boek”.
3. In artikel 6:2:1 wordt “inrichting” telkens vervangen door “inrichting of instelling” en wordt in
het eerste lid “artikel 1 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden” vervangen
door “artikel 1.1 van de Wet forensische zorg”.
4. In artikel 6:2:8 wordt in het eerste lid “de gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens of
een psychische stoornis” vervangen door “een psychische stoornis, psychogeriatrische
aandoening of verstandelijke handicap” en vervalt in het zesde lid “of vervangende hechtenis”.
5. In de artikelen 6:2:9, tweede lid, en 6:2:12, eerste lid, onder a, wordt “de gebrekkige
ontwikkeling of psychische stoornis van zijn geestvermogens” vervangen door “een psychische
stoornis, psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap”.
6. In artikel 6:2:10, derde lid, onder c, wordt “artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000”
vervangen door “artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000”.
7. In de artikelen 6:2:11 en 6:3:14 wordt “de reclassering” telkens vervangen door “de
reclasseringsinstelling”.
8. Artikel 6:2:15 vervalt.
9. Artikel 6:2:17 komt te luiden:
Artikel 6:2:17
1. Beëindiging door de rechter van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot
verpleging van overheidswege vindt niet plaats dan nadat de verpleging van
overheidswege gedurende minimaal een jaar voorwaardelijk beëindigd is geweest.
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de rechter bij de beslissing de maatregel
van terbeschikkingstelling niet te verlengen met toepassing van artikel 2.3 van de Wet
forensische zorg een zorgmachtiging als bedoeld in artikel 6:5, aanhef en onderdeel a,
van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, dan wel een rechterlijke machtiging
voor opname en verblijf als bedoeld in artikel 24 van de Wet zorg en dwang
psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten afgeeft.
3. Een terbeschikkingstelling vervalt bij het onherroepelijk worden van een rechterlijke
uitspraak waarbij dezelfde persoon wederom ter beschikking wordt gesteld.
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10. In artikel 6:2:18, zesde lid, komt de derde volzin te luiden: Indien de veroordeelde geen
raadsman heeft, geeft de voorzitter aan het bestuur van de raad voor rechtsbijstand last tot
aanwijzing van een raadsman.
11. Het opschrift van Hoofdstuk 2, Vijfde Titel, komt te luiden:
VIJFDE TITEL TERBESCHIKKINGSTELLING VAN JEUGDIGEN
12. Artikel 6:2:22 komt te luiden:
Artikel 6:2:22
1. De behandeling van de jeugdige ter beschikking gestelde ten aanzien van wie een bevel
plaatsing in een justitiële jeugdinrichting is gegeven, geschiedt in een inrichting als
bedoeld in artikel 3a van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen. De jeugdige ter
beschikking gestelde kan ook elders worden opgenomen.
2. Onze Minister ziet erop toe dat de jeugdige ter beschikking gestelde ten aanzien van
wie een bevel plaatsing in een justitiële jeugdinrichting is gegeven, de nodige
behandeling krijgt, de veiligheid van de samenleving in acht wordt genomen en de
belangen van slachtoffers worden gediend. Hij kan met betrekking tot bepaalde
jeugdige ter beschikking gestelden aan het hoofd van de instelling bijzondere
aanwijzingen geven in het belang van de veiligheid van anderen of de algemene
veiligheid van personen of goederen of het belang van de slachtoffers.
13. Na artikel 6:2:22 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6:2:23
1. Indien de duur van de voorwaardelijke beëindiging van het bevel plaatsing in een
justitiële jeugdinrichting is verstreken zonder dat een last tot hervatting van de
plaatsing is gegeven, eindigt de terbeschikkingstelling van de jeugdige van rechtswege.
Beëindiging vindt niet plaats dan nadat de plaatsing in een justitiële jeugdinrichting
gedurende minimaal een jaar voorwaardelijk beëindigd is geweest.
2. De artikelen 6:2:17, tweede en derde lid, en 6:2:18 zijn van overeenkomstige
toepassing.
14. Aan artikel 6:3:13, tweede lid, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
c. de tenuitvoerlegging van een straf of maatregel waarvan de rechter heeft gelast dat deze
geheel of gedeeltelijk niet ten uitvoer wordt gelegd.
15. Artikel 6:3:14 wordt als volgt gewijzigd:
a. Het eerste lid, onderdeel a, onder 6°, komt te luiden:
6°. de last tot terbeschikkingstelling;
b. In het eerste lid, onderdeel b, wordt na “betreffen” ingevoegd “of diens vrijheid beperken”.
c. In het vierde lid wordt “de veroordeelde” vervangen door “de verdachte of de
veroordeelde”.
16. In artikel 6:4:2 wordt in het vijfde lid “geldboete” vervangen door “geldelijke sanctie” en wordt
in het zesde lid “aan het slachtoffer dat geen rechtspersoon is” vervangen door “aan het
slachtoffer of de personen genoemd in artikel 51f, tweede lid”.
17. In de artikelen 6:4:12, eerste lid, onder c, en 6:4:16, eerste lid, wordt “artikel 126la”
vervangen door “artikel 138e”.
18. In artikel 6:4:15, eerste lid, wordt “artikel 126la” vervangen door “artikel 138f”.
19. Artikel 6:6:3, derde lid, komt te luiden:
3. Indien niet blijkt dat de veroordeelde een raadsman heeft, en het openbaar ministerie
vordert dat de beslissing zal worden genomen, geeft het openbaar ministerie kennis van
deze vordering aan het bestuur van de raad voor rechtsbijstand dat voor de veroordeelde
een raadsman aanwijst. In geval van een beslissing die niet op vordering van het openbaar
ministerie zal worden genomen, geeft de rechter, indien niet blijkt dat de veroordeelde een
raadsman heeft, voorafgaand aan het onderzoek aan het bestuur van de raad voor
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rechtsbijstand last tot aanwijzing van een raadsman. De artikelen 38, 43 tot en met 46 zijn
van overeenkomstige toepassing.
20. Artikel 6:6:10 wordt als volgt gewijzigd:
a. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
i. In onderdeel c wordt na “voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van
overheidswege” ingevoegd “, al dan niet onder wijziging, aanvulling of opheffing van
een voorwaarde”.
ii. Onderdeel f komt te luiden:
f. gedurende de looptijd van de terbeschikkingstelling: de tijdelijke opname van de
ter beschikking gestelde in een door de rechter aangewezen instelling voor de duur
van maximaal zeven weken;
b. Voor de tekst van het tweede lid wordt een volzin ingevoegd, luidende: De rechter die de
terbeschikkingstelling verlengt met een jaar of twee jaren kan tevens de verpleging van
overheidswege voorwaardelijk beëindigen.
c. Het derde lid komt te luiden:
3. Indien het proefverlof van een ter beschikking gestelde ten minste twaalf maanden
onafgebroken heeft voortgeduurd, zonder dat in deze periode de terbeschikkingstelling
is verlengd, wordt de verpleging van overheidswege voorwaardelijk beëindigd.
d. Het vierde tot en met zesde lid vervallen.
e. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
4. De tijdelijke opname als bedoeld in het eerste lid, onder f, kan door de rechtercommissaris op vordering van het openbaar ministerie met ten hoogste zeven weken
worden verlengd. De opname kan plaatsvinden zonder bereidverklaring van de ter
beschikking gestelde.
21. Na artikel 6:6:10 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6:6:10a
1. De rechter kan in afwijking van artikel 6:2:17, eerste lid, ten aanzien van een
vreemdeling die geen rechtmatig verblijf heeft in Nederland in de zin van artikel 8,
onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, de terbeschikkingstelling
met verpleging van overheidswege beëindigen onder de voorwaarde dat de vreemdeling
niet naar Nederland terugkeert.
2. De terbeschikkingstelling herleeft, indien de vreemdeling de voorwaarde niet naar
Nederland terug te keren, niet naleeft. In dat geval kan de rechter een last tot
hervatting van de verpleging van overheidswege geven. De termijn van de
terbeschikkingstelling begint te lopen op het tijdstip waarop de vreemdeling is
aangehouden. Indien tussen de datum van uitzetting van de veroordeelde en de datum
van indiening van de vordering door het openbaar ministerie een periode van drie jaar
of meer is gelegen, is artikel 37, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht van
overeenkomstige toepassing.
3. De terbeschikkingstelling die op grond van het tweede lid is herleefd, eindigt van
rechtswege indien de officier van justitie een vordering als bedoeld in het tweede lid
heeft ingediend en de rechter deze heeft afgewezen.
22. Artikel 6:6:11 wordt als volgt gewijzigd:
a. Het vierde lid komt te luiden:
4. Zolang niet onherroepelijk is beslist, blijft de terbeschikkingstelling van kracht. In het
geval dat een vordering tot verlenging wordt toegewezen na de dag waarop de
terbeschikkingstelling door tijdsverloop zou zijn geëindigd indien geen vordering tot
verlenging was ingediend, gaat de nieuwe termijn niettemin op die dag in. Het
voorgaande is van overeenkomstige toepassing indien gelijktijdig met de vordering tot
verlenging van de terbeschikkingstelling, een vordering tot verlenging van de
voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege aanhangig is.
b. Het zevende lid vervalt, onder vernummering van het achtste tot en met tiende lid tot
zevende tot en met negende lid.
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23. In artikel 6:6:12 wordt “inrichting” telkens vervangen door “instelling”, wordt in het derde lid
na “de totale duur van de terbeschikkingstelling” ingevoegd “met bevel tot verpleging van
overheidswege” en wordt in het derde lid “een periode van zes jaar of van een veelvoud van
zes jaar” vervangen door “een periode van vier jaar of van een veelvoud van vier jaar”.
24. Artikel 6:6:13 wordt als volgt gewijzigd:
a. In het eerste lid wordt “artikel 6:6:10” vervangen door “de artikelen 6:6:11 en 6:6:12” en
komt de tweede volzin te luiden: Voor de beslissingen als bedoeld in artikel 6:6:10 of bij
een bevel tot voorlopige verpleging dan wel een bevel tot voorlopige hervatting van de
verpleging, vindt het onderzoek in elk geval binnen een maand na ontvangst van de
vordering plaats.
b. In het derde lid wordt “verhoor” vervangen door “gehoor”.
c. In het vierde lid wordt “de gestelde termijn” vervangen door “een redelijke termijn”.
25. Artikel 6:6:15 komt te luiden:
Artikel 6:6:15
1. Het openbaar ministerie, de ter beschikking gestelde, degene die is geplaatst in een
inrichting voor stelselmatige daders en degene die een maatregel strekkende tot
gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking als bedoeld in artikel 38z van het Wetboek
van Strafrecht heeft opgelegd gekregen, kunnen binnen veertien dagen na de
beslissing van de rechter beroep instellen bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
tegen:
a. de beslissing tot verlenging van de terbeschikkingstelling;
b. de beslissing tot voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege;
c. de beslissing tot hervatting van de verpleging van overheidswege;
d. het bevel dat de ter beschikking gestelde alsnog van overheidswege wordt
verpleegd;
e. de beslissing tot voortzetting of beëindiging van de maatregel tot plaatsing in een
inrichting voor stelselmatige daders;
f. de beslissing tot tenuitvoerlegging van de maatregel strekkende tot
gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking;
g. de beslissing tot verlenging van de termijn van de maatregel strekkende tot
gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking;
h. de beslissing tot opheffing of wijziging van de maatregel strekkende tot
gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking of de voorwaarden daarbij.
2. Indien de vordering tot verlenging van de terbeschikkingstelling is toegewezen en
artikel 6:6:13, vijfde lid, is toegepast, kan tegen de beslissing tot verlenging slechts
gelijktijdig met de beslissing omtrent de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging
van overheidswege beroep worden ingesteld.
3. De beslissingen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen f, g en h, zijn dadelijk
uitvoerbaar. De dadelijke uitvoerbaarheid kan door de rechter die kennisneemt van het
beroep ambtshalve, op verzoek van de veroordeelde of op vordering van het openbaar
ministerie worden opgeheven.
4. De artikelen 409, eerste lid, 410, 449, eerste lid, 450 tot en met 454, 455, eerste lid,
en 6:6:3, derde en vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.
26. Artikel 6:6:16, derde lid, komt te luiden:
3. De voorzitter kan, hangende de beslissing, de verpleging van overheidswege voorlopig
beëindigen of de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders
beëindigen wanneer de vordering tot verlenging door de rechtbank is afgewezen.
27. In de artikelen 6:6:20, derde lid, en 6:6:21, vijfde lid, wordt “De artikelen 40 en 191”
vervangen door “De artikelen 39 en 191”.
28. De artikelen 6:6:31 en 6:6:32 komen te luiden:
Artikel 6:6:31

5

1. Indien de jeugdige ter beschikking gestelde een gestelde voorwaarde niet heeft
nageleefd of anderszins het belang van de veiligheid van anderen dan wel de algemene
veiligheid van personen of goederen zulks eist, is de rechter bevoegd te beslissen:
a. tot verlenging van de terbeschikkingstelling met voorwaarden met een jaar of twee
jaren, al dan niet onder wijziging, aanvulling of opheffing van een voorwaarde;
b. tot verlenging van de terbeschikkingstelling met bevel tot plaatsing in een justitiële
jeugdinrichting met een jaar of twee jaren;
c. tot verlenging van de terbeschikkingstelling met een jaar of twee jaren en tot
voorwaardelijke beëindiging van het bevel tot plaatsing in een justitiële
jeugdinrichting, al dan niet onder wijziging, aanvulling of opheffing van een
voorwaarde;
d. gedurende de looptijd van de terbeschikkingstelling: dat een behandeling ingevolge
de plaatsing in een justitiële jeugdinrichting wordt hervat;
e. gedurende de looptijd van de terbeschikkingstelling: dat de jeugdige ter
beschikking gestelde alsnog zal worden geplaatst in een justitiële jeugdinrichting.
f. gedurende de looptijd van de terbeschikkingstelling: de tijdelijke opname van de
jeugdige ter beschikking gestelde in een door de rechter aangewezen instelling voor
de duur van maximaal zeven weken;
g. gedurende de looptijd van de terbeschikkingstelling: de voorwaarden te wijzigen,
aan te vullen of op te heffen.
2. De rechter die de terbeschikkingstelling verlengt met een jaar of twee jaren kan tevens
het bevel tot plaatsing in een justitiële jeugdinrichting voorwaardelijk beëindigen. De
rechter die het bevel tot plaatsing in een justitiële jeugdinrichting voorwaardelijk
beëindigt, stelt ter bescherming van de veiligheid van anderen dan wel de algemene
veiligheid van personen en goederen voorwaarden betreffende het gedrag van de
jeugdige ter beschikking gestelde. Artikel 77sa, tweede tot en met vierde lid, van het
Wetboek van Strafrecht is van overeenkomstige toepassing.
3. Indien het scholings- en trainingsprogramma van een jeugdige ter beschikking gestelde
ten minste zes maanden onafgebroken heeft voortgeduurd, zonder dat in deze periode
de terbeschikkingstelling is verlengd, wordt het bevel tot plaatsing in een justitiële
jeugdinrichting voorwaardelijk beëindigd.
4. De tijdelijke opname als bedoeld in het eerste lid, onder f, kan door de rechtercommissaris op vordering van het openbaar ministerie met ten hoogste zeven weken
worden verlengd. De opname kan plaatsvinden zonder bereidverklaring van de jeugdige
ter beschikking gestelde.
5. Artikel 6:6:10a is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 6:6:32
1. Op de vordering tot verlenging van de terbeschikkingstelling van de jeugdige is artikel
6:6:11 van overeenkomstige toepassing.
2. Indien de jeugdige ter beschikking gestelde is geplaatst in een justitiële jeugdinrichting,
worden bij de vordering tot verlenging overgelegd:
a. een recent opgemaakt, met redenen omkleed en ondertekend advies afkomstig van
het hoofd of de directeur van de inrichting;
b. een afschrift van de aantekeningen omtrent de lichamelijke en geestelijke
gesteldheid van de jeugdige ter beschikking gestelde.
2. Indien de jeugdige ter beschikking gestelde niet is geplaatst in een justitiële
jeugdinrichting, wordt bij de vordering overgelegd een recent opgemaakt, met redenen
omkleed, gedagtekend en ondertekend advies van de reclassering en van een
psychiater, die zelf de jeugdige ter beschikking gestelde heeft onderzocht.
3. Indien het openbaar ministerie een verlenging vordert waardoor de totale duur van de
terbeschikkingstelling een periode van zes jaar te boven gaat, legt het bij de vordering
tevens over een recent opgemaakt advies van twee gedragsdeskundigen van
verschillende disciplines – waaronder een psychiater – gezamenlijk, dan wel adviezen
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van ieder van hen afzonderlijk. Artikel 6:6:12, derde lid, is van overeenkomstige
toepassing.
4. Artikel 6:6:12, vierde tot en met zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.
5. Artikel 6:6:13 is van overeenkomstige toepassing op de beslissingen bedoeld in artikel
6:6:31, met dien verstande dat voor een bevel tot voorlopige verpleging moet worden
gelezen een bevel tot voorlopige plaatsing in een justitiële jeugdinrichting en dat voor
een bevel tot voorlopige hervatting van de verpleging moet worden gelezen een bevel
tot voorlopige hervatting van de plaatsing in een justitiële jeugdinrichting.
29. Artikel 6:6:33 wordt als volgt gewijzigd:
a. Het eerste lid komt te luiden:
1. Een terbeschikkingstelling met bevel tot plaatsing in een justitiële jeugdinrichting die
een duur van zeven jaren heeft bereikt, kan worden omgezet in een maatregel als
bedoeld in artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht, indien de veiligheid van
anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen de omzetting in die
maatregel eist.
b. Het derde lid komt te luiden:
3. Met de omzetting eindigt de terbeschikkingstelling en het bevel plaatsing in een
justitiële jeugdinrichting onvoorwaardelijk.
c. Het vierde lid vervalt.
d. Het vijfde lid komt te luiden:
5. Artikel 6:6:32, tweede lid, is van toepassing.
J
In artikel II, onderdeel C, onder 1, wordt “de reclassering” telkens vervangen door “de
reclasseringsinstelling”.
K
Artikel II, onderdeel DD, vervalt.
L
In artikel II, onderdeel KK, wordt in artikel 77, eerste lid, “de derde afdeling van titel X van het
vierde boek van het Wetboek van Strafvordering” vervangen door “Titel 3 van het Vijfde Boek van
het Wetboek van Strafvordering”.
M
In artikel II, onderdeel MM, onder 1, wordt “artikel 14c, vijfde lid” vervangen door “artikel 14c,
zesde lid”.
N
In artikel X, onderdeel A, komt het eerste lid te luiden:
1. In het eerste lid komt de definitie van ‘openbaar ministerie’ als volgt te luiden:
openbaar ministerie: het openbaar ministerie dat de voor tenuitvoerlegging vatbare
rechterlijke beslissing, waarop het verzoek om gratie betrekking heeft, heeft verstrekt aan
Onze Minister;
O
Artikel XXI komt te luiden:
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ARTIKEL XXI
Artikel 5, vijfde lid, eerste volzin, van de Uitvoeringswet Speciale Kamers Kosovo komt te
luiden: De artikelen 29, 29f, 30, eerste lid, eerste volzin, en tweede lid, 32, 33, eerste en
tweede lid, 41 tot en met 47 – met uitzondering van de verwijzing in artikel 47, derde lid, naar
artikel 552d, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering – en 52 tot en met 60 van de
Uitleveringswet zijn van overeenkomstige toepassing.
P
Artikel XXIII wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding “A” geplaatst.
2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
B
In artikel 106, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 wordt “De artikelen 90 en 93 van het
Wetboek van Strafvordering” vervangen door: De artikelen 534 en 536 van het Wetboek van
Strafvordering.
Q
Artikel XXIV, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt “6:1:16, tweede lid” vervangen door “6:1:16, derde lid”.
2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:
3. Het vierde lid komt te luiden:
4. De houder van een rijbewijs is, tenzij het is ingevorderd en niet is teruggegeven,
verplicht dat rijbewijs in te leveren op de plaats genoemd in het schrijven, bedoeld in
het derde lid, uiterlijk op het tijdstip van ingang van de ontzegging.
4. In het vijfde lid wordt “De officier van justitie geleidt in deze gevallen” vervangen door
“Degene bij wie het rijbewijs is ingeleverd geleidt in deze gevallen” en wordt “geleidt de
officier van justitie” vervangen door “geleidt degene bij wie het rijbewijs is ingeleverd”.
R
Artikel XXVIII, onderdeel B, komt te luiden:
B
In artikel 8, tweede lid, wordt “artikel 38c van het Wetboek van Strafrecht” vervangen door
“artikel 38c van het Wetboek van Strafrecht of artikel 6:6:10 van het Wetboek van
Strafvordering”.
S
In artikel XXX, onderdeel B, wordt “artikel 6:1:16, tweede lid” vervangen door “artikel 6:1:16,
derde lid”.
T
Artikel XXXIV vervalt.
U
In artikel XXXIX worden na onderdeel Da twee onderdelen ingevoegd, luidende:
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Db
In artikel 51 vervalt “, met de tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing belast,” en
wordt “onder overlegging van het voor tenuitvoerlegging vatbare vonnis of arrest en eventuele
andere met het oog op de tenuitvoerlegging van belang zijnde stukken” vervangen door “onder
overlegging van eventuele met het oog op de tenuitvoerlegging van belang zijnde stukken”.
Dc
In artikel 56 vervalt “met de tenuitvoerlegging belast”.
V
Artikel XLI, onderdeel J, onder 3, komt te luiden:
3. In het zevende lid wordt “Artikel 564 van het Wetboek van Strafvordering is” vervangen door
“De artikelen 6:1:6 en 6:1:15 van het Wetboek van Strafvordering zijn”.
W
Artikel XLIV komt te luiden:
Artikel XLIV
De wijziging van artikel 136 van het Wetboek van Strafvordering is niet van toepassing op
beslissingen die zijn genomen voor het tijdstip waarop artikel I, onderdeel I, van deze wet in
werking treedt.

ARTIKEL II
Het Wetboek van Strafvordering wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 5.3.14 wordt “de artikelen 52 tot en met 93” vervangen voor “de artikelen 52 tot en met
88 en 533 tot en met 536”.
B
De artikelen 6:1:22 en 6:1:23 vervallen.

ARTIKEL III
Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 37a wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Indien de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of
goederen dat eist, kan de rechter gelasten dat een verdachte ter beschikking wordt gesteld
indien hij tot het oordeel komt dat:
1°. bij de verdachte tijdens het begaan van het feit gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke
stoornis van de geestvermogens bestond; en
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2.
3.

4.
5.
6.

7.

2°. het door hem begane feit een misdrijf is waarop naar de wettelijke omschrijving een
gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld dan wel behoort tot een van de
misdrijven omschreven in de artikelen 132, 285, eerste lid, 285b, en 395 van het
Wetboek van Strafrecht, 175, tweede lid, onderdeel b, of derde lid in verbinding met
het eerste lid, onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994, en 11, tweede lid, van de
Opiumwet.
In het tweede lid wordt “bevindt” vervangen door “oordeelt”.
In het derde lid wordt “De rechter geeft een last als bedoeld in het eerste lid, slechts nadat hij
zich” vervangen door “Ten behoeve van het oordeel, bedoeld in het eerste lid, doet de rechter”
en vervalt “heeft doen”.
Aan het derde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over dit advies.
Het achtste lid vervalt.
Onder vernummering van het vijfde tot en met zevende lid tot zesde tot en met achtste lid,
wordt een lid ingevoegd, luidende:
5. Bij het geven van een last als bedoeld in het eerste lid neemt de rechter in aanmerking de
inhoud van de overige adviezen en rapporten die over de persoonlijkheid van de verdachte
zijn uitgebracht, alsmede de ernst van het begane feit of de veelvuldigheid van
voorafgegane veroordelingen wegens misdrijf.
In het zevende lid (nieuw) wordt “achtste lid” vervangen door “vijfde lid”.

B
In artikel 38ab, zesde lid, wordt “de artikelen 38w, 38x en 38ij” vervangen door “de artikelen 537,
6:3:15, 6:6:3, 6:6:4, 6:6:20, 6:6:21 en 6:6:22 van het Wetboek van Strafvordering en 38w”.
C
Artikel 38ag vervalt.
D
In artikel 77h, vierde lid, onderdeel a, wordt “plaatsing in een inrichting voor jeugdigen”
vervangen door “terbeschikkingstelling van de jeugdige”.
E
In artikel 77x vervallen de aanduiding “1.” voor het eerste lid en het tweede lid.
F
Artikel 77s komt te luiden:
Artikel 77s
1. Indien de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of
goederen dat eist, kan de rechter gelasten dat een verdachte jeugdige ter beschikking
wordt gesteld indien hij tot het oordeel komt dat:
1°. bij de verdachte tijdens het begaan van het feit gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke
stoornis van de geestvermogens bestond;
2°. het door hem begane feit een misdrijf is waarop naar de wettelijke omschrijving een
gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld dan wel behoort tot een van de
misdrijven omschreven in de artikelen 132, 285, eerste lid, 285b, en 395 van het
Wetboek van Strafrecht, 175, tweede lid, onderdeel b, of derde lid in verbinding met
het eerste lid, onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994, en 11, tweede lid, van de
Opiumwet; en
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3°. de last in het belang is van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de
verdachte.
2. Bij toepassing van het eerste lid kan de rechter afzien van het opleggen van straf, ook
indien hij oordeelt dat het feit wel aan de verdachte kan worden toegerekend.
3. De rechter kan bevelen dat de jeugdige ter beschikking gestelde wordt geplaatst in een
justitiële jeugdinrichting of dat deze elders wordt opgenomen, indien de veiligheid van
anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen de opname in een
jeugdinrichting of elders eist.
4. Artikel 37a, derde tot en met negende lid, is van overeenkomstige toepassing.
G
Na artikel 77s wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 77sa
1. Indien de rechter niet een bevel als bedoeld in artikel 77s, derde lid, geeft, stelt hij ter
bescherming van de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen
of goederen voorwaarden betreffende het gedrag van de jeugdige ter beschikking gestelde.
2. Artikel 77z, tweede tot en met vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing. De
voorwaarden kunnen daarnaast inhouden dat de jeugdige ter beschikking gestelde zich in
een door de rechter aangewezen inrichting laat opnemen, zich onder behandeling stelt van
een in de uitspraak aangewezen deskundige, of door de behandelend arts voorgeschreven
geneesmiddelen inneemt dan wel gedoogt dat deze door de behandelend arts aan hem
worden toegediend.
3. Een voorwaarde kan de rechter slechts stellen indien de jeugdige ter beschikking gestelde
zich bereid heeft verklaard tot naleving daarvan.
4. Artikel 77aa is van overeenkomstige toepassing.
5. De rechter kan op vordering van de officier van justitie of ambtshalve bevelen dat de
terbeschikkingstelling met voorwaarden dadelijk uitvoerbaar is. Het bevel gaat in op het
ogenblik waarop de verdachte ter tenuitvoerlegging van dit bevel wordt aangehouden, dan
wel op het tijdstip waarop de tenuitvoerlegging van een ander bevel tot vrijheidsbeneming,
in dezelfde zaak gegeven, eindigt.
6. Het bevel, bedoeld in het vijfde lid, kan door de rechter die kennisneemt van het hoger
beroep, ambtshalve, op verzoek van de veroordeelde of op vordering van het openbaar
ministerie, worden opgeheven.
H
De artikelen 77t tot en met 77tb komen te luiden:
Artikel 77t
1. De terbeschikkingstelling van de jeugdige, bedoeld in artikel 77s, eerste lid, geldt voor de
tijd van twee jaar, te rekenen van de dag waarop de rechterlijke uitspraak waarbij zij is
opgelegd onherroepelijk is geworden.
2. De termijn van de terbeschikkingstelling van de jeugdige kan, behoudens het bepaalde in
artikel 77ta of artikel 77tb, door de rechter, op vordering van het openbaar ministerie,
telkens hetzij met een jaar hetzij met twee jaar worden verlengd, indien de veiligheid van
anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen die verlenging eist.
Artikel 77ta
1. Behoudens de gevallen waarin een bevel als bedoeld in artikel 77s, derde lid, is gegeven,
gaat de totale duur van de maatregel van terbeschikkingstelling van de jeugdige een
periode van drie jaar niet te boven.
2. De totale duur van de maatregel van terbeschikkingstelling van de jeugdige met bevel tot
plaatsing in een justitiële jeugdinrichting gaat een periode van vier jaar niet te boven.
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3. Is de maatregel met bevel tot plaatsing in een justitiële jeugdinrichting opgelegd ter zake
van een misdrijf dat is gericht tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van
het lichaam van een of meer personen, dan gaat de totale duur van de maatregel een
periode van zeven jaar niet te boven.
Artikel 77tb
In geval van voorwaardelijke beëindiging van de plaatsing in de justitiële jeugdinrichting, kan
de terbeschikkingstelling van de jeugdige telkens met een jaar, dan wel met twee jaren,
worden verlengd.

ARTIKEL IV
1. Indien het bij geleidende brief van 21 juni 2018 ingediende 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 (34 975)
tot wet is of wordt verheven en die wet eerder in werking is getreden of treedt dan artikel I
van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen of onderdelen daarvan,
wordt de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen als volgt gewijzigd:
A
Artikel I, onderdelen J en O, vervalt.
B
Artikel I, onderdeel QQ, wordt als volgt gewijzigd:
1. Artikel 6:1:18 wordt als volgt gewijzigd:
a. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde lid tot het tweede lid.
b. Het tweede lid (nieuw) komt te luiden:
2. De proeftijd loopt niet gedurende de tijd dat de veroordeelde rechtens zijn vrijheid
is ontnomen.
2. In artikel 6:1:23, tweede lid, vervalt de tweede volzin.
3. In artikel 6:1:25, eerste lid, wordt “artikel 14c, zesde lid” vervangen door “artikel 14d,
zevende lid”.
4. Artikel 6:2:4, eerste lid, laatste volzin, vervalt.
5. Artikel 6:2:6 komt te luiden:
Artikel 6:2:6
Indien de veroordeelde meer dan één straf achtereenvolgens moet ondergaan, worden
deze straffen zo enigszins mogelijk aaneensluitend ten uitvoer gelegd. In het geval
meerdere straffen aaneensluitend ten uitvoer worden gelegd, worden zij als één straf
aangemerkt voor de toepassing van artikel 6:2:5, eerste lid.
6. In artikel 6:2:7 vervalt het tweede lid en de aanduiding “1.” voor het eerste lid.
7. De Tweede Titel van Hoofdstuk 2 vervalt.
8. In artikel 6:3:14, tweede lid, wordt “Indien de rechter reclasseringstoezicht heeft bevolen”
vervangen door “Indien sprake is van reclasseringstoezicht”.
9. De artikelen 6:6:8 en 6:6:9 vervallen.
10. Artikel 6:6:20 wordt als volgt gewijzigd:
a. In het eerste lid vervalt onderdeel b, onder verlettering van de onderdelen c en d tot b
en c.
b. In het zesde lid vervalt “, dan wel de hervatting van zijn voorwaardelijke
invrijheidsstelling”.
11. Artikel 6:6:21 wordt als volgt gewijzigd:
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a. Het eerste lid komt te luiden:
1. De rechter is bevoegd tot het op vordering van het openbaar ministerie bevelen van
de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk niet ten uitvoer gelegde straf of
maatregel, of een gedeelte daarvan, al of niet onder instandhouding of wijziging
van de voorwaarden.
b. In het tweede lid vervalt “, onder a,”.
c. In het zesde lid vervalt “en het bevel tot schorsing van de voorwaardelijke
invrijheidsstelling”.
12. Artikel 6:6:22, eerste lid, komt te luiden:
1. Het openbaar ministerie en de veroordeelde kunnen binnen veertien dagen na de
beslissing van de rechter, bedoeld in artikel 6:6:20, eerste lid, beroep instellen.
13. Artikel 6:6:28 vervalt.
C
Artikel II, onderdeel B, komt te luiden:
B
Artikel 14b, vijfde en zesde lid, vervalt.
D
Artikel II, onderdeel C, komt te luiden:
C
Artikel 14c, derde lid, onderdeel b, komt te luiden:
b. medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, zevende
lid, daaronder begrepen de medewerking aan huisbezoeken en het zich melden bij de
reclasseringsinstelling zo vaak en zolang als de reclasseringsinstelling dit noodzakelijk
acht.
E
Artikel II, onderdeel D, vervalt.
F
Artikel II, onderdeel F, komt te luiden:
F
De artikelen 14fa tot en met 16, 19 en 22a vervallen.
G
In artikel II, onderdelen MM, UU en DDD, wordt “artikel 14c, zesde lid” vervangen door “artikel
14d, zevende lid”.
H
Artikel XXXVIII, onderdeel B, komt te luiden:
B
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Artikel 27 vervalt.
2. Indien het bij geleidende brief van 21 juni 2018 ingediende 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 (34 975)
tot wet is of wordt verheven en die wet later in werking treedt dan artikel I van de Wet
herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen of onderdelen daarvan, wordt die wet
als volgt gewijzigd:
A
In artikel I, onderdeel B, onder 2, wordt “Onder vernummering van het derde tot en met vijfde
lid tot het vierde tot en met zesde lid” vervangen door “Onder vernummering van het derde lid
tot het vierde lid”.
B
Artikel I, onderdeel C, aanhef, komt te luiden: Na artikel 14c wordt een artikel ingevoegd,
luidende:.
C
Artikel I, onderdeel D, aanhef, komt te luiden: Na artikel 14e wordt een artikel ingevoegd,
luidende:.
D
In artikel I, onderdeel G, wordt “artikel 14d, tweede lid” vervangen door “artikel 14c, vijfde
lid”.
E
Artikel I, onderdeel I, komt te luiden:
I
In artikel 77ta, eerste lid, onder b, wordt “artikel 14d, tweede lid” vervangen door “artikel
14c, vijfde lid”.
F
In artikel IV, onderdeel A, wordt “artikel 14d, tweede lid” vervangen door “artikel 14c, zesde
lid”.
G
In artikel IV, onderdeel B, wordt “een vordering als bedoeld in artikel 15i, tweede lid, van het
Wetboek van Strafrecht” vervangen door “een vordering als bedoeld in artikel 6:6:21, eerste
lid”.
H
Aan artikel IV worden dertien onderdelen toegevoegd, luidende:
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D
Artikel 6:1:18 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde lid tot het tweede lid.
2. Het tweede lid (nieuw) komt te luiden:
2. De proeftijd loopt niet gedurende de tijd dat de veroordeelde rechtens zijn vrijheid
is ontnomen.
E
In artikel 6:1:23, tweede lid, vervalt de tweede volzin.
F
In artikel 6:1:25, eerste lid, wordt “artikel 14c, zesde lid” vervangen door “artikel 14d,
zevende lid”.
G
Artikel 6:2:4, eerste lid, laatste volzin, vervalt.
H
Artikel 6:2:6 komt te luiden:
Artikel 6:2:6
Indien de veroordeelde meer dan één straf achtereenvolgens moet ondergaan, worden
deze straffen zo enigszins mogelijk aaneensluitend ten uitvoer gelegd. In het geval
meerdere straffen aaneensluitend ten uitvoer worden gelegd, worden zij als één straf
aangemerkt voor de toepassing van artikel 6:2:5, eerste lid.
I
In artikel 6:2:7 vervalt het tweede lid en de aanduiding “1.” voor het eerste lid.
J
De Tweede Titel van Hoofdstuk 2 van Boek 6 vervalt.
K
In artikel 6:3:14, tweede lid, wordt “Indien de rechter reclasseringstoezicht heeft bevolen”
vervangen door “Indien sprake is van reclasseringstoezicht”.
L
De artikelen 6:6:8 en 6:6:9 vervallen.
M
Artikel 6:6:20 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt onderdeel b, onder verlettering van de onderdelen c en d tot b
en c.
2. In het zesde lid vervalt “, dan wel de hervatting van zijn voorwaardelijke
invrijheidsstelling”.
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N
Artikel 6:6:21 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. De rechter is bevoegd tot het op vordering van het openbaar ministerie bevelen van
de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk niet ten uitvoer gelegde straf of
maatregel, of een gedeelte daarvan, al of niet onder instandhouding of wijziging
van de voorwaarden.
2. In het tweede lid vervalt “, onder a,”.
3. In het zesde lid vervalt “en het bevel tot schorsing van de voorwaardelijke
invrijheidsstelling”.
O
Artikel 6:6:22, eerste lid, komt te luiden:
1. Het openbaar ministerie en de veroordeelde kunnen binnen veertien dagen na de
beslissing van de rechter, bedoeld in artikel 6:6:20, eerste lid, beroep instellen.
P
Artikel 6:6:28 vervalt.

ARTIKEL V
Indien artikel XIX van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Stb. 2017, 110):
a. eerder in werking is getreden of treedt dan artikel I, onderdeel QQ, van de Wet herziening
tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen, wordt in artikel I, onderdeel QQ, van de Wet
herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen in artikel 6:4:6, vijfde lid, na
“artikelen 475a tot en met 475g” ingevoegd “en 475i, tweede tot en met vijfde lid,”.
b. later in werking treedt dan artikel I, onderdeel QQ, van de Wet herziening tenuitvoerlegging
strafrechtelijke beslissingen, wordt in artikel XIX van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
(Stb. 2017, 110) “artikel 576, vijfde lid” vervangen door “artikel 6:4:6, vijfde lid”.

ARTIKEL VI
1. Indien de artikelen 14:25 en 14:26 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Stb.
2018, 37) in werking treden voor of op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel KK, van de Wet
herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen in werking treedt, wordt artikel I,
onderdeel QQ, van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen als volgt
gewijzigd:
A
In artikel 6:6:13, vijfde lid, wordt na “overweegt” ingevoegd “dan wel toepassing van artikel
2.3 van de Wet forensische zorg overweegt”.
B
In artikel 6:6:32, zevende lid, wordt “een rechterlijke machtiging op grond van de Wet
bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen” vervangen door “een rechterlijke
machtiging op grond van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk
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gehandicapte cliënten of een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of een
zorgmachtiging op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg”.
2. Indien de artikelen 14:25 en 14:26 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Stb.
2018, 37) later in werking treden dan artikel I, onderdeel KK, van de Wet herziening
tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen, wordt de Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg (Stb. 2018, 37) als volgt gewijzigd:
A
Artikel 14:25, onderdeel D, vervalt.
B
Artikel 14:26, onderdeel E, wordt “artikel 509t, vijfde lid” vervangen door “artikel 6:6:13,
vijfde lid”.
C
Aan artikel 14:26 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
H
In artikel 6:6:32, zevende lid, wordt “een rechterlijke machtiging op grond van de Wet
bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen” vervangen door “een rechterlijke
machtiging op grond van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk
gehandicapte cliënten of een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of een
zorgmachtiging op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg”.

ARTIKEL VII
Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke
beslissingen.

ARTIKEL VIII
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand
zullen houden.

De Minister voor Rechtsbescherming,

De Minister van Justitie en Veiligheid,
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