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Aan de leden van de Vaste Commissie voor 
Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer der Staten Generaal, 
t.a.v. de heer mr. D.S. Nava, griffier 
Postbus 20018 
2500 EA  DEN HAAG 
 
 
 
Datum Bijlage(n) 
8 januari 2016 - 
Contactpersoon Doorkiesnummer 
Jonathan Douma (033) 460 89 21  
Ons kenmerk Uw kenmerk 
001.2016/SVG/KNKN/JNDA - 
Onderwerp  

Wetsvoorstel Terugdringen van geweld 
onder invloed van middelen 

 

 
 
 
Geachte leden van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie,  
 
Middelengebruik en delictgedrag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op het 
politiebureau en op de reclasseringskantoren stijgt de alcoholdamp uit de dossiers. Of het nu 
gaat om huiselijk geweld, hooliganisme of uitgaansgeweld; alcohol en andere middelen 
verlagen de drempel tot delictgedrag. Een probleem dat een passende aanpak verdient. 
  
De SVG kent deze problematiek en is dan ook blij met het voornemen van het kabinet tot de 
wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de 
bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers. Aanpak van de 
verslavingsproblematiek is nodig om op lange termijn recidivevermindering te bereiken. Dit 
maakt straffen effectiever. De inzet van gedragsinterventies als Alcohol en Geweld en de 
Leefstijltraining zorgt voor bewustwording en gedragsverandering bij daders. 
 
Het vaststellen van middelengebruik tijdens de opsporingsfase maakt een effectievere 
aanpak bij uitvoering van de sanctie mogelijk. Er is geen onduidelijkheid meer over het 
gebruik en de problematiek die ten grondslag ligt aan het delict en kan direct door de 
reclassering worden meegenomen in de advisering van de bijzondere voorwaarden. Zo 
krijgen cliënten sneller een gerichte aanpak.  
 
Meer aandacht voor middelen vraagt om meer reclassering 
 
Het wetsvoorstel vraagt om reclassering met specifieke kennis van verslavingsproblematiek. 
Zowel in de opsporingsfase, als in de advisering en uitvoer van de straf, staat 
middelengebruik voortaan centraal. Dat leidt tot een grotere vraag naar 
reclasseringsadviezen en -toezichten.  
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Zoals u weet stond de reclassering afgelopen jaren echter onder zware druk van 
bezuinigingen en oplopende instroomcijfers. Recente extra middelen zorgden ervoor dat er 
meer ruimte kwam. We gaan er vanuit dat wanneer nieuwe beleidswijzigingen, zoals dit 
wetsvoorstel, leiden tot meer vraag naar reclasseringsinzet in kwantitatieve zin, daar ook 
financiële middelen tegenover staan. Zodat we de mogelijkheden die het wetsvoorstel biedt 
voor een betere, recidive verminderende, aanpak volledig kunnen benutten.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Marjan Verschuure 
Voorzitter Stichting Verslavingsreclassering GGZ 
 


