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Geachte mevrouw Van Dijk, 

Op 1 mei 2018 heb ik het conceptvoorstel van de wet tot wijziging van de 

Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten 

in verband met de wijziging van de regelingen inzake detentiefasering en 

voorwaardelijke invrijheidstelling ontvangen. Hierbij doe ik u, mede namens het 

Leger des Heils, Jeugdbescherming & Reclassering en de Stichting 

Verslavingsreclassering GGZ (hierna de 3RO), een reactie toekomen. Daarbij zal 

eerst op een aantal hoofdpunten worden ingaan, te weten op de noodzaak van 

een dergelijke ingrijpende stelselwijziging, het risico dat niet alle gedetineerden 

(bijvoorbeeld met LVB-problematiek) in staat zijn om de vrijheden te verdienen, 

het belang van het penitentiaire programma, het risico dat mensen calculerend 

gedrag gaan vertonen en de vraag of er voldoende middelen beschikbaar zijn 

om de ambitie te realiseren. Vervolgens zal een artikelsgewijze reactie worden 

gegeven. 

Inleiding 

Op een enkele uitzondering na, keren alle gedetineerden na afloop van hun straf 

uiteindelijk terug in de samenleving. De samenleving verwacht dat ex

gedetineerden op een verantwoorde en veilige manier terugkeren, zodat recidive 

zo veel mogelijk wordt voorkomen en er geen nieuwe slachtoffers worden 

gemaakt. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat deze doelen optimaal 

gerealiseerd kunnen worden bij een vloeiende overgang van vrijheidsbeneming 

via vrijheidsbeperking naar terugkeer in de vrije samenleving. De 

detentieperiode is - mits goed benut - een periode die kansen biedt om gedrag 

te veranderen door een combinatie van gedragsbeïnvloeding en controle . Deze 

interventies geven een optimaal resultaat wanneer deze aansluiten op de 



















aangegeven dat het gaat om nieuwe zaken waarin uitspraak is gedaan. Wij 

nemen aan dat gedoeld wordt op nieuwe zaken die onherroepelijk zijn nadat de 

wet van kracht is geworden. 

Wij hopen met deze brief een positieve bijdrage te hebben geleverd aan de 

verbetering van het wetsvoorstel. 

Met vriendelijke groet, 

mede namens mijn collega's Ellen Sinnige van de Stichting 

Verslavingsreclassering GGZ en Hans-Martin Don van het Leger des 

Heils, Jeugdbescherming & Reclassering, 

Johan Bac, 

algemeen directeur 
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