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Geachte heer Opstelten, 
 
Met belangstelling heeft de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) kennis genomen 
van het voorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, in verband met het 
terugdringen van geweld onder invloed van middelen. Gezien de aard van dit voorstel zien 
wij aanleiding advies uit te brengen over het wetsvoorstel Alcohol- en Drugsgebruik als 
Strafverzwaringsgrond bij Geweld.  
 
Terecht wordt in de Memorie van Toelichting aangegeven dat alcohol en drugs agressie 
verhogen en ontremmend werken in het gebruik van geweld. Geweld onder invloed van 
middelen is vaak buitensporiger dan ander geweld, met ernstiger letsel tot gevolg. Bij plegers 
van geweldsdelicten onder invloed is bovendien relatief vaak sprake van recidive. Drie 
vaststellingen die de bijzondere aandacht voor de relatie tussen middelengebruik en geweld 
in het strafrecht rechtvaardigen.  
 
Als verslavingsreclassering zien we risico in het benoemen van middelengebruik als 
strafverzwaringsgrond, als daarmee alleen repressieve doeleinden worden beoogd. We zijn 
dan ook verheugd, dat de nadruk ligt op de mogelijkheden om gerichte interventies en 
adequate begeleiding in te zetten. Het gaat dan niet alleen om het verzwaren van straffen, 
maar ook om het benutten van de verzwaringsgronden. Deze kunnen helpen bij het 
ontwikkelen van effectieve sancties met een combinatie van straf en zorg.  
 



 

 

De verslavingsreclassering vindt het positief dat er kort na aanhouding al aandacht is voor 
het gebruik van middelen. Zo wordt problematisch middelengebruik in relatie tot delictgedrag 
in vroeg stadium gesignaleerd. Als er een vermoeden is van problematisch middelengebruik 
bevelen wij aan om nader onderzoek naar de ernst van het middelengebruik te verrichten. 
Door verslavingsproblematiek goed in kaart te brengen kan een passende interventie volgen. 
Een aanpak die is toegespitst op de persoon van de dader om zo recidive te voorkomen.  
 
De problematische relatie tussen alcoholgebruik en geweld was voor de 
verslavingsreclassering aanleiding de gedragsinterventie ‘Alcohol en Geweld’ te ontwikkelen. 
Deze interventie werd onlangs erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies 
Justitie. Deelnemers aan ‘Alcohol en Geweld’ krijgen inzicht in het eigen alcoholgebruik en 
de relatie tussen gebruik en delictgedrag. Zo leren zij risicosituaties herkennen en te 
vermijden.  
 
Als verslavingsreclassering denken wij graag mee over mogelijkheden tot passende reacties 
op geweldsdelicten die onder invloed van middelen zijn gepleegd. Zowel in gevallen waarbij 
een lichte interventie afdoende is, als in gevallen waar meer controle en begeleiding nodig is. 
Te denken valt aan combinaties tussen een gebiedsverbod met elektronische controle, de 
gedragsinterventie ‘Alcohol en Geweld’, leefstijltrainingen en andere (nog verder te 
ontwikkelen) interventies. Zo kan een snelle en adequate reactie op de oorzaak van het 
geweldsdelict worden toegepast.  
 
Hieronder benoemen we enkele aandachtspunten die we zien om tot een succesvolle 
uitvoering van het wetsvoorstel te komen.  
 
- Er zal draagvlak moeten bestaan bij de politie om bij elk vermoeden van middelengebruik 

de procedure in gang te zetten, ondanks extra en (arbeids)intensieve handelingen. 
Voorlichting met betrekking tot aard en omvang van de problematiek kan hierbij wellicht 
helpen. De verslavingsreclassering biedt aan om hierin een aandeel te leveren. 
 

- Hoe gaat de rechterlijke macht om met het feit dat een proces-verbaal met betrekking tot 
een geweldsmisdrijf vergezeld gaat met een kale constatering van middelengebruik? Dient 
oorzakelijk verband tussen middelengebruik en delictgedrag te worden aangetoond?  

 
- De komst van het adolescentenstrafrecht biedt een specifieke benadering van de groep 17 

tot 23-jarigen. Dit vanwege de ontwikkelingsfase waarin deze jongeren zich bevinden. Het 
is verstandig om te onderzoeken of het huidige (al dan niet strafrechtelijke) behandel- en 
begeleidingsaanbod voldoende aansluit bij deze doelgroep. 

  
- Een goede inpassing in de ZSM-werkwijze is van belang, aangezien een groot deel van de 

verdachten van (eenvoudige) geweldsmisdrijven in ZSM wordt ingebracht. Kennis- en 
ervaringsuitwisseling in ketenverband is nodig om te komen tot een ‘goed gevulde 
gereedschapskoffer’. Duidelijk moet zijn welke mogelijkheden er zijn om een zaak binnen 
ZSM af te doen als blijkt dat het geweldsdelict onder invloed van middelen is gepleegd.  

 
 
 
 
 



 

 

 
Wij zijn altijd bereid nadere toelichting te geven op de door ons aangedragen punten of u van 
aanvullende informatie te voorzien. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Edwin ten Holte 
directeur 


