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Actualiteiten

Nieuwe wet bindt vervroegde  
vrijlating aan voorwaarden

Manon Nooteboom
communicatie Openbaar 
Ministerie Parket-Generaal

Tot die datum kwam 
een dergelijke veroor-
deelde in aanmerking 

voor vervroegde vrijlating als 
twee derde van zijn straf erop 
zat. Aan die invrijheidstel-
ling waren geen voorwaar-
den verbonden, en als de 
veroordeelde opnieuw een 
strafbaar feit pleegde, kon de 
invrijheidstelling niet worden 
ingetrokken.
 De nieuwe wet heeft in de 
eerste plaats gevolgen voor de 
netto strafduur: aan veroor-
deelden tot één jaar gevange-
nisstraf wordt geen v.i. meer 
verleend. Voor straffen tussen 
één en twee jaar vindt v.i. pas 
plaats nadat 12 maanden plus 
een derde van het overgeble-
ven strafdeel is uitgezeten. Op 
deels voorwaardelijke straffen 
is de nieuwe wet niet van toe-
passing.
 Vervolgens vindt de invrij-
heidstelling plaats onder de 
algemene voorwaarde dat de 
veroordeelde tijdens de aan de 
v.i. verbonden proeftijd geen 
nieuw delict pleegt. Daarnaast 
kan het OM bijzondere voor-

waarden opleggen, zoals een 
alcoholverbod of het volgen 
van een training. Het OM 
wordt hierover geadviseerd 
door het gevangeniswezen en 
de reclassering. Tegen deze 
beslissing van het OM is geen 
beroep mogelijk.
 Het OM kan naar aanlei-
ding van de adviezen ook 
besluiten een vordering tot 
uitstel of achterwege laten 
van de v.i. voor te leggen 
aan de rechter. De gronden 
voor het indienen van deze 
vordering zijn iets gewijzigd 
ten opzichte van de huidige 
vervroegde invrijheidstelling. 
Uitstel of achterwege laten 
van v.i. is nog steeds mogelijk 
als de veroordeelde zich tij-
dens detentie (herhaaldelijk) 
ernstig misdraagt, een nieuw 
strafbaar feit pleegt, of de 
inrichting ontvlucht. Met de 
nieuwe wet kan ook het meer-
malen opgelegd krijgen van 
een disciplinaire straf tot een 
dergelijke vordering leiden. 
Tevens kan de vordering ge-
grond worden op het feit dat 
de kans op recidive hoog is, en 
niet in te perken door het stel-
len van voorwaarden (bijvoor-
beeld omdat een veroordeelde 
verklaart niet mee te willen 
werken aan programma’s en 
interventies om dit recidiveri-
sico te verminderen). Tegen de 
beslissing over deze vordering 
is geen beroep mogelijk.
 Als de veroordeelde 
eenmaal voorwaardelijk in 
vrijheid is gesteld, begint de 
proeftijd. De proeftijd van 
de algemene voorwaarde is 
gelijk aan de periode van de 

straf waarover v.i. is verleend, 
maar minimaal één jaar. De 
proeftijd van de bijzondere 
voorwaarde(n) wordt bepaald 
door het OM en is maximaal 
gelijk aan de periode van de 
straf waarover v.i. is verleend. 
 Als een voorwaarde niet 
wordt nageleefd, volgt een re-
actie van het OM. Afhankelijk 
van de aard en ernst van de 
schending bestaat deze uit een 
wijziging of aanvulling van 
de bijzondere voorwaarden, 
of uit het indienen van een 
vordering tot herroeping. De 
rechter beslist op de vordering 
en bepaalt of de veroordeelde 
alsnog (een deel van) het straf-
restant moet uitzitten.
 Tegen deze uitspraak staat 
geen beroep open. Dit is an-
ders als de schending van de 
voorwaarden bestaat uit een 

nieuw strafbaar feit dat wordt 
vervolgd; dan moet de vorde-
ring tot herroeping namelijk 
bij de behandeling van de 
nieuwe strafzaak worden 
meegenomen en staat, naar de 
normale regels, hoger beroep 
open. De vordering herroe-
ping komt in dat geval ook ter 
kennis van het gerechtshof.

Overgangsrecht en  
informatie
Personen die vóór 1 juli 2008 
zijn veroordeeld, maar waar-
bij de tenuitvoerlegging van 
de straf op 1 juli 2013 nog 
gaande is, vallen ook onder de 
nieuwe wet. 

• Op de website van justitie,  www.
justitie.nl/wetvi, is een factsheet 
beschikbaar met meer informatie 
over deze nieuwe wet.

Sinds 1 juli 2008 kan een ver-

oordeelde met een vrijheids-

straf van meer dan één jaar 

alleen nog onder voorwaarden 

vervroegd worden vrijgelaten.
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