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Reeds enkele jaren worden door de gehele tenuitvoerleggingsketen de voorbereidingen 

getroffen voor de inwerkingtreding van de wet Herziening tenuitvoerlegging 

strafrechtelijke beslissingen (wet USB). De inwerkingtreding van deze wet, die grote 

wijzigingen met zich meebrengt voor de vele betrokken organisaties, is voorzien op 1 

januari 2020. De Invoeringswet USB, die randvoorwaardelijk is voor de inwerkingtreding 

van de wet USB, is door u recent aanhangig gemaakt bij de Tweede Kamer. De Vaste 

Kamercommissie Justitie en Veiligheid heeft de termijn voor schriftelijke inbreng gesteld 

op gesteld op 28 november 2019. Daarmee is de beoogde datum van inwerkingtreding 

van de wet USB nog steeds haalbaar. Middels deze brief wil ik, mede namens de 

bestuurders van de andere organisaties werkzaam in de tenuitvoerlegging, benadrukken 

dat wij goed zijn voorbereid op de naderende inwerkingtreding. 

Wij hopen dat 1 januari 2020 haalbaar blijkt, omdat eventuele vertraging van de beoogde 

inwerkingtreding van de wet USB aanzienlijke impact heeft op onze organisaties. Hoewel 

een aantal wijzigingen die de wet met zich meebrengt ook voortgang kunnen en zullen 

vinden onder de huidige verantwoordelijkheidsverdeling, geldt voor andere onderdelen 

van de wet dat reeds doorgevoerde of in gang gezette acties, gericht op ingangsdatum 1 

januari 2020, ongedaan moeten worden gemaakt of herstelwerk nodig is bij latere 

inwerkingtreding. Denk aan het aanpassen van uitingen, de wijzigingen van 

uitvoeringstermijnen van taakstraffen en de wijzigingen in de dwangfase van financiële 

sancties. Dit raakt onder meer onze ICT, onze werkinstructies en de interne en externe 

communicatie. We zullen hierop dan moeten handelen naast de reeds geplande inzet op 

de voorbereidingen op de wet USB. 

In uw brief aan de Tweede Kamer van 11 oktober 2019 sprak u uw vertrouwen uit dat de 

tenuitvoerleggingsketen klaar is voor de wet USB en de 

verantwoordelijkheidsverschuiving die deze met zich meebrengt. Indien hierover nog 

vragen bestaan bij de Vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid, willen de 
gezamenlijke bestuurders bij deze onderstrepen dat het door u uitgesproken vertrouwen 

ook door ons gedeeld én gevoeld wordt. Wij zijn er klaar voor, onze mensen zijn er klaar 

voor. Zij voelen de verantwoordelijkheid om de tenuitvoerlegging te verbeteren, waarvoor 
deze wet een formele basis én een belangrijke kans biedt. Vertraging van inwerkintreding 

van de wet, terwijl de voorbereidingen al zo lang lopen, zou om die reden het nodige 

doen met onze medewerkers. Wij vragen u om ons geluid dat wij er klaar voor zijn onder 
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de aandacht te brengen van de Tweede Kamer. Intussen gaan wij op volle kracht door 

met alle voorbereidingen die gericht zijn op de aanstaande inwerkingtreding. 
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