nede Bekker
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hebbende
opdracht de
maatschappij
als geheel te
beschermen,
zegt minister Sander Dekker van
Rechtsbescherming opi mei in De
Gelderlander. Het artikel waarin dit
staat, gaat over een door Dekker be
oogde aanpassing van de voorwaar
delijke invrijheidstelling (VI) waar
bij de maximale duur van de VI
wordt teruggebracht tot twee jaar en
de invrijheidstelling niet automa
tisch aan elke gedetineerde wordt
toegestaan.
Om met het laatste te beginnen:
een voorlopige invrijheidstelling
wordt nu ook niet automatisch elke
gedetineerde toegestaan. Daartoe is
een aantal jaren geleden de ver
vroegde invrijheidstelling die
bijna automatisch werd gegeven
juist omgezet in de voorwaardelijke
invrijheidstelling, waarbij de gedeti
neerde aan een aantal voorwaarden
voor invrijheidstelling moet vol
doen.
Een algemene voorwaarde, dat er
geen nieuw strafbaar feit mag wor
den gepleegd, is standaard. Maar er
kunnen ook diverse bijzondere
voorwaarden worden opgelegd, zo
als begeleiding door de reclassering,
het volgen van diverse cursussen of
trainingen gericht op het voorko
men van nieuw delictgedrag, en
eventueel ook een straat- ofcontactverbod.
Bovendien kan de VI geweigerd
worden als de betrokkene zich niet
aan de voorwaarden zal ofkan hou
den, wanneer hij is ontsnapt ofdaartoe een poging heeft gedaan ofwan
neer de betrokkene zich ernstig
heeft misdragen tijdens zijn opslui
ting.
‘Elke gevangene weet straks: ik
moet me goed gedragen’ luidt de
kop boven het artikel in de krant.
Maar dat is dus nu ook al het geval.
Het echt nieuwe aan de maatregel
van Dekker is de beperking van de
VI tot maximaal twee jaar. En daar
mee wil hij dan de hele maatschap
pij beschermen?
Volgens Dekker snappen veel
mensen niet dat gedetineerden na
het uitzitten van twee derde van
hun strafweer buiten de gevangenis
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staan. Maar dat is heel wat anders
dan de maatschappij beschermen.
De VI is juist bedoeld om mensen
die (langdurig) uit de samenleving
zijn geweest op een veilige manier te
Jaten terugkeren in die samenleving,
door hen daarop goed voor te berei

den. Zeker hij lange gevangenisstraf
fen is dit een zware opgave, omdat
een niet-crimineel, sociaal netwerk,
werk en inkomen (vaak geen Ver
klaring omtrent het gedrag moge
lijk) en dergelijke ontbreken. Een
goede begeleiding hierbij is geen
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aardigheidje’, maar essentieel om
zonder delicten te plegen weer in de
samenleving te kunnen terugkeren.
Straffen zonder goede begeleiding
bij het veranderen van gedrag leidt
niet tot minder recidive, dat is in
middels vrij algemeen bekend in de
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criminologie. Dat Dekker dat iiiet
weet ofniet aan de samenleving uit
legt, is een gemiste kans om echt
wat te doen aan bescherming van de
samenleving. Het lijkt er meer op
dat hij er met zijn uitspraken voor
kiest de ontevreden kiezer tevreden
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te stellen. De maatschappij schiet er
niets mee op.
Dr. Jaap A. van Vliet is criminoloog en
als reclasseringsdeskundige werkzaam
als zelfstandig adviseur. Hij zit ook in
de commissie van toezicht van de
Pompestichting.

