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STELLINGEN

Stellingen Sprekers:
Yvo van Kuijck, voorzitter Forum TBS, als tweets geplaatst (1e 30/10, 2e 20/11)
-

Dader en slachtoffer zijn relatieve begrippen. Daders zijn vaak ook slachtoffer, slachtoffers
worden vaak dader.

-

Van alléén maar straffen om te straffen wordt noch de dader noch het slachtoffer beter.

-

Een mens is meer dan zijn gedrag. Dat geldt ook voor de gestoorde dader.

David Bernstein, hoogleraar forensische psychotherapie Maastricht University (was verhinderd, maar
leverde eerder stelling), als tweet geplaatst (11/10)
-

Moeten wij empathie hebben voor mensen die geen empathie hebben voor ons?

Karin ten Brinck, directeur behandeling FPC Veldzicht, als tweet geplaatst (27/11)
-

TBS-klinieken dragen actief bij aan verbetering van de zorg voor slachtoffers.

John Blad, universitair hoofddocent strafrechtswetenschappen Erasmus Universiteit, als tweets
geplaatst (30/9 en 13/11)
-

Het huidige strafrecht kan wel orde brengen, maar geen vrede. Daarvoor is
dader/slachtoffer mediation een goed begin.

-

In de tbs het slachtoffer pas bij de verlofaanvraag betrekken, leidt eerder tot verwijdering
tussen dader en slachtoffer dan tot toenadering.

Assal Fransen, nabestaande, getwitterde quotes (2e 4/11)
-

“ik wil vertellen hoe het is gekomen dat ik geen vertrouwen meer heb in het justitiële
bolwerk.”

-

“Ik sta hier om u aan het denken te zetten wat er met mijn gezin gebeurt als de dader
vrijkomt.”
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Stellingen Panelleden:
Richard Korver, advocaat, als tweet geplaatst (26/11)
-

Ieder slachtoffer heeft recht op informatie over het verloop van behandeling en stoornis
van “zijn” dader.

Henriette van der Klok, manager Slachtoffer In Beeld, als tweet geplaatst (28/11)
-

Het is in het belang van dader en maatschappij als een tbs-er met zijn schuldgevoel
geholpen wordt.

Miriam Idserda, unitmanager Toezicht en interventies, Reclassering Nederland, Regio Limburg
-

Zou het voor de privacybescherming van de slachtoffers, de re-integratie van de daders en
het voorkomen van recidive geen optie zijn om een mediastilte te verplichten bij het
moment van terugkeer van Tbs’ers en/of zedendelinquenten in de maatschappij?
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