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Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet,
het Wetboek van Strafrecht en enige andere
wetten in verband met de wijziging van de
regeling inzake detentiefasering en
voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet straffen
en beschermen)
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VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 26 februari 2021
De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid1 hebben met
belangstelling kennisgenomen van de brief van de Minister voor
Rechtsbescherming van 29 juni 2020 ter aanbieding van de tweede
voortgangsbrief over de uitvoering van de visie «Recht doen, kansen
bieden».2
Naar aanleiding hiervan is op 12 februari 2021 een brief gestuurd aan de
Minister.
De Minister heeft op 26 februari 2021 gereageerd.
De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk
overleg.
De griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
Van Dooren
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
JUSTITIE EN VEILIGHEID
Aan de Minister voor Rechtsbescherming
Den Haag, 12 februari 2021
De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid hebben met
belangstelling kennisgenomen van uw brief van 29 juni 2020 ter
aanbieding van de tweede voortgangsbrief over de uitvoering van de visie
«Recht doen, kansen bieden».3 In de brief verwijst u naar de Wet straffen
en beschermen, die op 15 en 16 juni 2020 in de Eerste Kamer werd
behandeld. In dit verband verzoeken de commissieleden u om de
Gateway review inzake de Wet straffen en beschermen – die op
10 december 2020 aan de Tweede Kamer is aangeboden – eveneens aan
de Eerste Kamer aan te bieden.4
De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid zien uw
reactie met belangstelling tegemoet en ontvangen deze graag binnen
twee weken na dagtekening van deze brief.
De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
M.M. de Boer
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BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 26 februari 2021
Naar aanleiding van het verzoek van uw Kamer ten aanzien van het
toezenden van de uitgevoerde Gateway review op de Wet straffen en
beschermen (Wet SenB) bericht ik u als volgt. In september 2020 zijn de
implementatieplannen van de bij de Wet SenB betrokken instanties en het
ketenbrede implementatieplan beoordeeld door bureau Gateway. Deze
beoordeling is vervat in een collegiaal advies.
Ik stuur het Gateway-rapport5 hierbij aan u toe, ingegeven door eerdergenoemd verzoek. Daarbij merk ik op dat in februari 2021 wederom een
review plaatsvond. Die review ziet op de geboekte implementatievoortgang. Hiermee wordt vastgesteld of de betrokken instanties naar
verwachting per 1 mei 2021 gereed zijn om uitvoering te kunnen geven
aan de Wet SenB. Ik zal dit Gateway-rapport nog in maart 2021 gelijktijdig
aan uw Kamer en de Tweede Kamer doen toekomen.
De Minister voor Rechtsbescherming,
S. Dekker
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Ter inzage gelegd bij de Directie Inhoud.
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