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Reactie op het conceptvoorstel ‘StralbaarsteVing van het binnenbrengen van in justitiële inrichtingen
verboden voorwerpen’

Geachte heer Blok,
Bij brief d.d. 20 april 2017 stelde u mij in de gelegenheid om advies uit te brengen over het
conceptvoorstel ‘Strafbaarstelling van het binnenbrengen van in justitiële inrichtingen
verboden voorwerpen’. Ik maak van die gelegenheid graag gebruik.
Met belangstelling heb ik kennis genomen van het conceptvoorstel en ik onderschrijf het
voornemen om met behulp van aanvullende straftaarstelling te bewerkstelligen dat
effectief (strafrechtelijk) kan worden opgetreden tegen het binnenbrengen van (al dan niet
illegale) voorwerpen die in de inrichting verboden zijn, alsmede tegen het niet
overeenkomstig de daarvoor geldende bepalingen binnenbrengen van voorwerpen in de
inrichting.
Het bezit en gebruik van (al dan niet illegale) verboden voorwerpen in justitiële inrichtingen
is een ‘doorn in het oog’ van de overheid en leidt tot maatschappelijk ongenoegen. Niet
alleen de veiligheid van de medewerkers van justitiële inrichtingen komt hiermee in gevaar,
ook is er sprake van ondermijning van de rechtstaat en het (veelal voortzetten van het)
plegen van strafbare feiten. Met behulp van het conceptwetsvoorstel is het voorstelbaar dat
deze problematiek aangepakt kan worden, dat er mogelijk een preventieve werking vanuit
zal gaan en dat de problematiek in aanzienlijke mate zal afnemen.
Mijn verwachting is dat medewerkers van de justitiële inrichtingen in sommige gevallen
over zullen gaan tot een aanhouding heterdaad (art. 53 Sv), waarna de politie
vanzelfsprekend de verdachte en de zaak zal overnemen. Het is daarnaast goed
voorstelbaar dat van de (nieuwe) strafbare feiten aangifte zal worden gedaan, waarbij de
betreffende goederen in beslag worden genomen en een opsporingsonderzoek
(bijvoorbeeld met behulp van camerabeelden) kan worden gestart. In verband met de aard
van de problematiek zal het streven zijn dergelijke zaken in behandeling te nemen, maar
gezien de mogelijk aanzienlijke omvang van de problematiek in combinatie met de
beschikbare opsponngscapaciteit, zal ki samenspraak met het Openbaar Ministerie en de
Dienst Justitiële Inrichtingen maatwerk geleverd moeten worden en/of beleid moeten
worden geformuleerd.
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Nu het conceptwetsvoorstel een leemte 311 wetgeving lijkt op te vullen, een
reactie vormt op
ondermijning en kansen biedt een maatschappelijk
fcriminatiteits)probleem effectief aan te
pakken, is mijn reactie op het voorstel positief.
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