WET van
inzake de inrichting, de bestemming, het
beheer van en het toezicht op penitentiaire
inrichtingen en huizen van bewaring
(Wet Penitentiaire Inrichtingen en Huizen
van Bewaring)

Preadvies
der
Commissie van Rapporteurs
De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) heeft kennis genomen van het onderhavige
wetsontwerp en de hierbij behorende Memorie van Toelichting.
De Commissie kan zich in meerderheid stellen achter het doel (de hoofdbeginselen) van
het wetsontwerp, namelijk het vaststellen van nieuwe regels inzake de inrichting, de
bestemming, het beheer van en het toezicht op penitentiaire inrichtingen en huizen van
bewaring.
De Commissie heeft op dinsdag 12 november 2019 haar eerste commissievergadering
gehad, waarbij zij de werkwijze en het te volgen traject van haar onderzoek inzake de
ontwerpwet heeft besproken en vastgelegd. Tijdens deze vergadering zijn er enkele
vraag-en aandachtspunten aan de orde gesteld ten aanzien van de fundamenten van de
ontwerpwet, te weten:
> Wat is de noodzaak van de wijziging van de Wet Delinquentenzorg;
> Zal het voorgestelde regiem differentiatie, zoals opgenomen in het wetsontwerp
bijdragen aan de verdere opvoering van het resocialisatie aspect;
> Dient het aspect van resocialisatie niet veel meer aandacht te krijgen in deze wet.
> Met de invoering van een korpshoofd in het wetsontwerp. In hoeverre zal dit door
werken naar de verandering van de rechtspositie van de overige penitentiaire
ambtenaren?;
> Welk resocialisatieplan is in uitvoering en wat houdt dit in;
> Wat is de stand van zaken met betrekking tot het Jeugd Correctie Centrum.
De Commissie wenst zich te laten informeren door de Bond van Penitentiaire Ambtenaren
in Suriname, het Ministerie van Justitie en Politie, een ex- gedetineerde, het Jeugd
Correctie Centrum en de Hoofafdeling Delinquentenzorg.
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Op basis van het gestelde vraagt de Commissie De Nationale Assemblée om in het kader
van het vooronderzoek van deze ontwerpwet bijeen te komen.

Paramaribo, 12 • vember 2019
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