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33 745 Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en 
het Wetboek van Strafrecht in verband met de 
herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging 
van vrijheidsbenemende sancties en de 
invoering van elektronische detentie 

Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 20 februari 2014 

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

A 

Artikel I, onderdeel A, komt als volgt te luiden: 

A 

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In onderdeel g vervalt «als bedoeld in artikel 15, derde lid». 

2. Onderdeel o komt te luiden: 
o. elektronische detentie: elektronische detentie als bedoeld in artikel 4. 

3. Onderdeel q vervalt. 

4. De onderdelen r tot en met w worden verletterd tot q tot en met v. 

5. In onderdeel u (nieuw) vervalt de zinsnede: , met name door de wijze 
waarop hij het recht op deelname aan de in de inrichting beschikbare 
arbeid heeft aangewend of door andere, vergelijkbare, activiteiten binnen 
de inrichting,. 

6. Onderdeel v (nieuw) komt te luiden: 
v. elektronisch toezicht: elektronisch toezicht als bedoeld in 

artikel 90nonies van het Wetboek van Strafrecht. 

B 

In artikel I, onderdeel F, onder 2, wordt «de regels gesteld krachtens 
artikel 4, vierde lid» vervangen door: de regels gesteld krachtens artikel 4, 
vijfde lid. 
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C 

Na artikel I, onderdeel F, wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, 
luidende: 

Fa 

In artikel 16, tweede lid, vervalt «met inachtneming van de artikelen 20, 
tweede lid, 21 en 22, eerste lid». 

D 

Na artikel I, onderdeel K, wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, 
luidende: 

Ka 

In artikel 34a wordt «een individueel regime als bedoeld in artikel 22» 
vervangen door: een individueel regime als bedoeld in artikel 21. 

Toelichting  

Deze nota van wijziging omvat een aantal technische wijzigingen van 
het wetsvoorstel. 

Onderdeel A 

Dit onderdeel voorziet in de toevoeging van een wijziging van artikel 1, 
onderdeel g, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) in verband met de 
reeds in het wetsvoorstel voorziene wijziging van artikel 15 van de Pbw. In 
verband met de leesbaarheid wordt artikel I, onderdeel A, van het 
wetsvoorstel daartoe opnieuw vastgesteld. 

Onderdeel B 

In de in het wetsvoorstel voorziene wijziging van artikel 15, derde lid, 
van de Pbw wordt abusievelijk verwezen naar het vierde lid van artikel 4 
van de Pbw. Dat moet het vijfde lid zijn. 

Onderdelen C en D 

In artikel 16 van de Pbw wordt verwezen naar de artikelen 20, 21 en 22 
van de Pbw. Nu deze artikelen door dit wetsvoorstel worden gewijzigd, 
kan de verwijzing naar deze artikelen in artikel 16 komen te vervallen. 
Voorts dient de verwijzing naar artikel 22 van de Pbw in artikel 34a van de 
Pbw vervangen te worden door een verwijzing naar artikel 21 van de Pbw. 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
F. Teeven
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