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Inleiding
Grote politieke en maatschappelijk weerstand bestaat tegen de huidige regeling van de
voorwaardelijke invrijheidstelling. Deze ophef kwam bijvoorbeeld tot uiting in de zaak van Volkert
van der G. – de moordenaar van Pim Fortuyn – die in 2002 veroordeeld werd tot 18 jaar cel, maar in
2014 na 12 jaar voorwaardelijk in vrijheid werd gesteld.1 Maar hoe is deze ophef ontstaan?
Gelet op het belang van vertrouwen in het goed functioneren van de strafrechtspleging is het
begrijpelijk om de voorwaardelijke invrijheidsstelling onder de loep te nemen.2

Uit het regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ blijkt dat hier naar geluisterd is door
voor te stellen om de voorwaardelijke invrijheidsstelling aan te passen.3 Met het wetsvoorstel Wet
straffen en Beschermen dat op 15 januari 2019 door minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming
werd ingediend in de Tweede Kamer4 wil hij de voorwaardelijke invrijheidstelling op twee essentiële
punten aanpassen.5 Ten eerste wordt de voorwaardelijk invrijheidstelling niet langer automatisch
verleend, maar wordt per individu bekeken of hij hiervoor in aanmerking komt.6 Daarnaast blijft de
voorwaardelijke invrijheidsstelling na twee derde van de straf gehandhaafd, maar wordt het
gemaximeerd tot 2 jaar.7 Het wetsvoorstel is op 25 juni 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en
ligt nu in de Eerste Kamer: De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 14 april
2020 het eindverslag uitgebracht waarbij de plenaire behandeling voorzien is voor het zomerreces.8

Met het wetsvoorstel wordt beoogd voldoening te geven aan de belangen van slachtoffers en
nabestaanden.9 Ook is het wetsvoorstel in lijn met de richtlijn tot vaststelling van minimumnormen
voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten “met als
doel de slachtofferbescherming in de Unie naar een hoger niveau te tillen.”10 Maar de vraag is of het
wetsvoorstel ook recht doet aan de rechten van gedetineerden. Er is namelijk vastgesteld dat elke
gedetineerde recht heeft op resocialisatie zoals geformuleerd in artikel 2 lid 2 Pbw. Volgens Meijer
wordt resocialisatie door het EHRM, naast vergelding, preventie en beveiliging, aangeduid als een

1

R. du Pré, ‘Wetsvoorstel: automatische vrijlating vervalt, zware criminelen langer in de cel’, Volkskrant 1 mei 2018.
bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 2. (advies van de Raad voor de Rechtspraak over het wetsvoorstel).
3 Rijksoverheid, ‘Regeerakkoord 2017-2021. Vertrouwen in de toekomst’, 10 oktober 2017, via www.
https://www.rijksoverheid.nl/regering/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-2017-vertrouwen-in-de-toekomst, p. 5.
4 Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr.3.
5
Schuyt, Sancties 2019/2, p. 6.
6 Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3.
7 Zie noot 6.
8 Kamerstukken I 2019/20, 35122, nr. F.
9 Flokstra, SDU 2 mei 2018.
10 Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en
de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315/57).
2
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van de legitieme penologische gronden voor detentie.11 De voorwaardelijke invrijheidstelling kan
daarbij gezien worden als onderdeel van het resocialisatieproces nu de gedetineerde hiermee de
kans krijgt om onder voorwaarden terug te keren in de samenleving.

Het is de vraag of de nieuwe regeling van de voorwaardelijk invrijheidsstelling het recht op
resocialisatie voldoende waarborgt. Met deze regeling is namelijk niet zeker dat gedetineerden
daadwerkelijk voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld als onderdeel van resocialisatie, omdat een
persoonlijke afweging wordt gemaakt of hij wel/niet hiervoor in aanmerking komt.

Om die reden is het nodig om te onderzoeken of het nieuwe wetsvoorstel voldoende recht doet aan
het resocialisatiebeginsel als bedoeld in artikel 2 lid 2 Pbw. Naast slachtoffers en nabestaanden
hebben ook gedetineerden vanuit het oogpunt van rechtszekerheid recht om te weten waar zij aan
toe zijn.
Ik zal daarom met dit onderzoek de volgende onderzoeksvraag beantwoorden:
Is de aanpassing van de regeling van de voorwaardelijke invrijheidsstelling op grond van het
wetsvoorstel Wet Straffen en Beschermen in strijd met het resocialisatiebeginsel als verwoord in
artikel 2 lid 2 Pbw?

Om hierop een antwoord te geven zal ik in hoofdstuk 1 de ontwikkeling van het resocialisatiebegrip
beschrijven en aandacht besteden aan de gedachte achter dit beginsel. In hoofdstuk 2 zal de
ontwikkeling van de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling de revue passeren, waarbij
eerst de achtergrond van de voorwaardelijke invrijheidsstelling wordt beschreven en vervolgens de
belangrijkste aspecten van de huidige regeling. Daarna zal ik in hoofdstuk 3 het wetsvoorstel met
betrekking tot de voorwaardelijke invrijheidsstelling uiteenzetten, waarbij eerst besproken zal
worden welke veranderingen dit wetsvoorstel heeft voor de voorwaardelijke invrijheidsstelling en
wat de aanleiding was tot het indienen van dit wetsvoorstel. Ik besluit deze scriptie met een
conclusie waarin ik antwoord geef op de onderzoeksvraag.

11

Mr. Sonja Meijer werkt als universitair docent straf(proces)recht bij de afdeling strafrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Daarnaast is zij lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en ere-rechter bij de Rechtbank Amsterdam sector Straf.
Haar proefschrift aan de Universiteit van Tilburg richt zich op het penitentiaire recht dat ziet op het opleggen en ten uitvoer leggen van
straffen en maatregelen.
Meijer, DD 2015/65, p. 688.
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Hoofdstuk 1
De ontwikkeling van het resocialisatiebegrip
1.1. Inleiding
In deze paragraaf zal ik eerst de ontwikkeling van het resocialisatiebegrip schetsen. Daarna beschrijf
ik de gedachte achter dit beginsel, in nationaal en internationaal perspectief . Tot slot vat ik in de
laatste paragraaf de belangrijkste pijlers van het resocialisatiebeginsel samen.

1.2. De ontwikkeling van het resocialisatiebegrip
1.2.1. De oorsprong van het resocialisatiebeginsel
In de negentiende eeuw werd de vrijheidsbenemende straf steeds meer toegepast ten koste van lijfen doodstraffen.12 Dit kwam omdat hiertegen een steeds grotere afkeer ontstond.13 In plaats daarvan
kwam er meer aandacht voor het lot van gedetineerden, waarbij zij zo zoveel mogelijk afgezonderd
werden van mogelijke kwade invloed van medegedetineerden om zo op eigen kracht tot inkeer en
innerlijke verbetering te komen.14 Het resocialisatiebeginsel vindt in deze gedachtegang zijn
oorsprong. De gevangenisstraf moest niet alleen afschrikken maar diende ook bij te dragen aan de
zedelijke verbetering van de gestraften.15 Men ging er namelijk vanuit dat gedetineerden tot hun
daden kwamen op grond van dat hun ziel in zedelijk opzicht verdorven was. 16 Om die reden diende
de straf steeds meer in het teken te staan van het pijnigen van het geweten door middel van het
innerlijk zuiveren van gedachten en de ziel in plaats van het lichamelijk pijnigen.17 Ondanks dat er in
de negentiende eeuw meer aandacht kwam voor zedelijke verbetering, was het hoofddoel van de
vrijheidsbeneming nog steeds afschrikking, wraak en vergelding.18 Dat streven naar zedelijke
verbetering belangrijker werd bleek met het invoeren van het stelsel van eenzame opsluiting in 1886,
waarbij in datzelfde jaar ook de eerste versie van de Beginselenwet van het gevangeniswezen19 en de
Gevangenismaatregel20 in werking traden met daarin meerdere artikelen ter waarborging van dit
cellulaire stelsel als middel voor zedelijke verbetering.21

12

Vaststelling der beginselen van het gevangeniswezen, bijlage bij Handelingen der Staten-Generaal 1885/86, 27, nr. 1, p. 18.
Nelissen 2000, p. 32.
14 Zie noot 13.
15
Vaststelling der beginselen van het gevangeniswezen, bijlage bij Handelingen der Staten-Generaal 1885/86, 27, nr. 1, p. 15.
16 Nelissen 2000, p. 32.
17 Vaststelling der beginselen van het gevangeniswezen, bijlage bij Handelingen der Staten-Generaal 1885/86, 27, nr. 1, p. 18.
18 Vaststelling der beginselen van het gevangeniswezen, bijlage bij Handelingen der Staten-Generaal 1885/86, 27, nr. 1, p. 6.
19 Beginselenwet gevangeniswezen 1886, art. 3 (Stb. 1886, 62).
20 Gevangenismaatregel 1886, KB van 31 augustus 1886 (Stb. 1886, 159.)
21 Vaststelling der beginselen van het gevangeniswezen, bijlage bij Handelingen der Staten-Generaal 1885/86, 27, nr. 1, p. 1.
13
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1.2.2.Twintigste eeuw: Van verbeteringstreven naar resocialisatiegedachte tot de
teloorgang van deze gedachte
Begin twintigste eeuw tot 1945
Rond de eeuwwisseling kwam er een nieuwe stroming op – de Nieuwe Richting - die brak met de
negentiende-eeuwse strafdoelen als wraak, vergelding en afschrikking en in plaats daarvan pleitte
“voor speciale preventie”.22 Volgens deze denkrichting dienden de oorzaken van criminaliteit
gevonden te worden in de sociale omstandigheden of erfelijke aandoeningen van veroordeelden.
Daarom moest bij de strafoplegging juist rekening gehouden worden met de persoon van de dader.23
Bij de invulling van de straf diende daarom met het oog op de veiligheid in de samenleving en het
recidivegevaar gekeken te worden naar het nuttige effect voor de persoon van de dader.24 Het doel
wat hierin dus centraal stond was de beveiliging van de maatschappij en daarmee ook de
bescherming van de gedetineerde tegen zichzelf.25 De zedelijke verbeteringsgedachte als voorloper
van het resocialisatiebeginsel diende gericht te zijn op het in de toekomst sociaal functioneren van
de gedetineerde en niet meer op het zuiveren van de verdorven ziel.26
De zedelijke verbeteringsgedachte van de negentiende eeuw bleef dus bestaan, maar dan in een
andere vorm: vrijheidsbenemende straffen kregen een sterker socialiserend karakter, waarbij men
niet meer sprak over zedelijke verbetering, maar over opvoeding van gedetineerden.27 Doel daarvan
was “de omvorming van een anti- of asociaal persoon tot iemand die na zijn detentie beter is
toegerust voor het leven in de maatschappij”.28 Ondanks dit streven naar opvoeding stonden
gevangenisregiems in de periode van begin twintigste eeuw tot na de Tweede Wereldoorlog echter
nog vooral in het teken van eenzame opsluiting.29

Na de Tweede Wereldoorlog
Als gevolg van de detentie-ervaringen van gedetineerden die tijdens de Tweede Wereldoorlog vast
zaten, werd het afschaffen van het cellulaire stelsel en de focus voor de sociale aard van
gedetineerden bij de inhoud van de gevangenisstraf steeds belangrijker.30 Dit leidde tot het in 1953
invoeren van een nieuwe Beginselenwet met daarin het van grote betekenis zijnde artikel 26.31 Met
resocialisatie werd vanaf dat moment gedoeld op het streven naar de voorbereiding op terugkeer in
22

Handelingen II 1914/15, nr. 32, p. 918;
Denkers 1976, p. 105.
23 Nelissen 2000, p. 34.
24 Franke 1990, p. 532.
25 Handelingen II 1914/15, nr. 32 p. 860.
26
Handelingen II 1914/15, nr. 32 p. 875.
27 Handelingen II 1914/15, nr. 32 p. 865 en 907.
28 Nelissen 2000, p. 35.
29 Zie noot 28.
30 Nelissen 2000, p. 36.
31 Artikel 26 Beginselenwet 1953 had als inhoud: “Met handhaving van het karakter van straf of maatregel wordt hun tenuitvoerlegging
mede dienstbaar gemaakt aan de voorbereiding van de terugkeer in het maatschappelijk leven”.
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de maatschappij.32 De vrijheidsstraf werd daarbij gezien als middel ter verwezenlijking van deze
gedachte.33 Bij de verdere invulling van dit begrip diende gekeken te worden naar de persoonlijkheid
van de gedetineerde.34 Hierbij was het van belang dat de veroordeelde gedurende zijn detentie aan
de maatschappij bleef deelnemen.35 Zo was het in dat kader van belang dat er
opleidingsmogelijkheden werden aangeboden.36 Ook werd het verrichten van arbeid tijdens detentie
ingezet als een middel voor een succesvolle terugkeer in en wederaanpassing aan de maatschappij.37
Volgens Kelk had resocialisatie toen een tweeledig doel: enerzijds “het verwezenlijken van de
resocialisatiegedachte in de vorm van het behoud of herstel van medeburgerschap en anderzijds het
tegemoetkomen aan het beginsel van minimale beperkingen in de vorm van een optimale
rechtsgelijkheid van burgers onderling waarbij sprake moest zijn van zo min mogelijke aantasting van
de integriteit van gedetineerden die als rechtsgenoten deel uit maken van de samenleving”.38
Ondanks deze opvattingen, werd de daadwerkelijke invulling van het resocialisatiebeginsel
grotendeels aan de praktijk overgelaten. Wel werden er door de Tweede Kamer bindende handvaten
genoemd waar aandacht aan besteed moest worden, te denken valt hierbij aan individualisering van
de straf, opvoedende werking van het groepsproces en training in maatschappelijk gedrag.39

De jaren zestig
In de jaren zestig kwam resocialisatie vooral neer op het streven naar humanisering van de
detentiesituatie.40 Vanuit deze gedachte is “de vrijheidsstraf in beginsel op zichzelf een straf, waarbij
de gedetineerde niet verder in zijn persoonlijke vrijheid dient te worden beperkt dan met het oog op
het doel van zijn detentie nodig of onvermijdelijk is.”41 Een mooi streven, maar dit zorgde niet voor
meer aandacht voor resocialisatie: Volgens Denkers bestond er namelijk een duidelijke discrepantie
tussen de officiële en werkelijke doelstellingen van de detentie in het licht van resocialisatie.42
Volgens de officiële doelstelling diende er gestreefd te worden naar speciale preventie of verbetering

32

Kamerstukken II 1948/49, 1189, nr. 3, p. 16, en
Nelissen 2000, p. 27, 36.
33 Handelingen I 1951/52, nr. 2300, p. 696.
34 Kamerstukken II, 1948/49, 1189, nr. 3, p. 11.
35
Kamerstukken II, 1948/49, 1189, nr. 3, p. 10.
36 Kamerstukken II 1952/53, 2800 IV, nr. 9., p. 14.
37 Kamerstukken II 1954-55, 3700 IV nr. 11, p. 19.
38 De heer Constantijn Kelk is Hoogleraar straf(proces)recht en penitentiair recht op de Universiteit van Utrecht. Prof. mr. Constantijn Kelk
studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Sedert 1980 is hij verbonden als hoogleraar straf(proces)recht aan het Willem
Pompe Instituut. Daarvoor was hij docent strafrecht bij datzelfde instituut. De heer Kelk heeft verschijnende juridische publicaties (boeken
en artikelen) over het straf(proces)recht op zijn naam staan;
Kelk 1993, p. 34
39 Kamerstukken II 1948/49, 1189, nr. 3, p. 6, 13-14; en
Nelissen 2000, p. 38.
40 Kamerstukken II 1963/64, 7709, nr. 2, p. 8.;
Nelissen 2000, p. 40.; en
Denkers 1976, p. 236-240.
41 Kamerstukken II 1963/64, 7709, nr. 2, p. 9.
42 De heer F. A. C. M. Denkers is (oud-)politiepsycholoog van de politie Amsterdam.;
Denkers 1976, p. 169 e.v.
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van gedetineerde in de vorm van het bieden van kansen die nodig waren voor de voorbereiding tot
terugkeer in de maatschappij.43 In werkelijkheid werd er gestreefd naar humanisering, wat
inhoudelijk op iets anders neer komt dan resocialisatie, nu het doel van humanisering het beperken
van vergelding, het voorkomen van detentieschade en het creëren van rust en orde in gevangenissen
is.44 Nu humanisering een belangrijke rol bleef spelen, kon resocialisatie niet voldoende worden
nagestreefd. Dit werd versterkt omdat er ten eerste “een cultuur heerste waarin respect voor de
persoonlijke integriteit van de veroordeelde zich minder goed leende voor vormen van resocialisatie
waarbij gedragsverandering op een zeer doelgerichte en stelselmatige wijze werden afgedwongen.”45
Daarnaast kwam dit omdat een juiste behandeling voor gedetineerden om goed voorbereid terug te
keren in de samenleving niet makkelijk te realiseren was, nu geen invulling werd gegeven hoe
gedetineerden het beste hierop konden worden voorbereid. 46

De jaren zeventig en tachtig
In de jaren zeventig blijkt steeds meer dat de gevangenisstraf als middel tot resocialisatie faalde. Uit
de Nota Beleidsvraagstukken gevangeniswezen47 bleek dat het vertrouwen in de resocialiserende
werking van de gevangenisstraf af nam en de recidive-cijfers hoog bleven.48 Het verblijf in de
gevangenis had juist averechtse gevolgen voor de re-integratie van gedetineerden, nu het niet
bevorderlijk bleek voor het adequaat functioneren van de gedetineerde in de maatschappij of voor
het onderhouden van contacten met de omgeving waarin hij voor de detentie vertoefde en waarin
hij na afloop van zijn detentie weer zal terugkeren.49 Ondanks dat de verwachtingen over blijvende
gedragsveranderingen niet hooggespannen waren, bleef resocialisatie een belangrijke opdracht aan
de overheid waaraan men niet voorbij kon gaan.50 In plaats van humanisering van de detentiesituatie
werd resocialisatie in de jaren zeventig ingevuld als dat “het streven naar resocialisatie van
gedetineerden de inhoud van de detentie diende te bepalen waarbij voortdurend een afweging
gemaakt moest worden tussen het belang van een ongestoorde strafexecutie en de beveiliging van
de maatschappij enerzijds en het belang dat verbonden is aan het scheppen en in stand houden van
een leefbare samenleving binnen de inrichting en het behoud van de maatschappelijke functie en
relaties van de gedetineerden anderzijds.”51

43

Kamerstukken II 1963/64, 7709, nr. 2, p. 8.
Nelissen 2000, p. 42.;
Kamerstukken II 1963/64, 7709, nr. 2, p. 36.
45 Nelissen 2000, p. 43.
46
Kamerstukken II, 1963/64, 7709, nr. 2, p. 9.; en
Nelissen 2000, p. 39.
47 Kamerstukken II, 1976/77, 14102, nr. 2.
48 Nelissen 2000, p. 44.
49 Kamerstukken II, 1976/77, 14102, nr. 2., p. 32.
50 Kamerstukken II, 1981/82, 17539, nr. 2, p. 25.
51 Kamerstukken II, 1976/77, 14102, nr. 2., p. 33.
44
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In de jaren tachtig werd de resocialisatieopdracht ingevuld als voorbereiding tot terugkeer in de
samenleving in de vorm van het teweegbrengen van gedragsveranderingen bij gedetineerden door
het scheppen van kansen en mogelijkheden om te werken aan hun persoonlijke toekomst en het
oplossen van persoonlijke problemen wat zou leiden tot vermindering van crimineel gedrag.52 De
gevangenisstraf moest de terugkeer in de samenleving beter mogelijk maken, zodat de gevangene
eerder in de maatschappij zou worden geaccepteerd en zichzelf daarin kan handhaven.53
Ondanks dit streven, raakte het resocialisatiestreven naar de achtergrond. Dit kwam omdat de
voorbereiding tot terugkeer in de samenleving - de resocialisatieopdracht - als doelstelling van de
detentie in het verlengde werd geplaatst van twee andere doelstellingen, namelijk 1) humanisering
van de detentiesituatie waarmee 2) detentieschade werd beperkt of voorkomen.54
Bij humanisering van de detentiesituatie wordt bedoeld dat vrijheidsbeneming op zich zelf straf is en
dat iedere extra leedtoevoeging moest worden voorkomen.55 Hierbij diende men de gedetineerde
zelf keuzes te laten maken en verantwoordelijkheden te laten dragen.56
Bij het voorkomen en beperken van detentieschade werd bedoeld dat detentie allerlei ongewilde
schadelijke gevolgen en effecten kan hebben, waardoor “de gedetineerde als een ‘slechter’ mens de
inrichting dreigde te verlaten.”57 Om die reden werd in de Nota Taak en Toekomst58 het voorkomen
of beperken van detentieschade verheven tot een zelfstandige doelstelling van het
gevangeniswezen.59 Hierdoor was er minder aandacht voor resocialisatie: Het voorkomen of
beperken van de detentieschade kan gezien worden als een negatieve invulling van artikel 26
Beginselenwet.60 Het verwezenlijken van resocialisatie werd namelijk beperkt nu voorrang werd
gegeven aan het voorkomen of beperken van de detentieschade in plaats van de voorbereiding tot
terugkeer in de samenleving. Het gevolg was dat er resocialisatiestreven ontstond met een
ongeforceerd karakter: Het werd een streven waarbij de gedetineerde zich op basis van eigen
initiatief en verantwoordelijkheid ontplooide, waarbij resocialisatie niet werd afgeschaft maar het
initiatief hierin vooral bij de gedetineerde zelf lag.61 Dit zorgde ervoor dat de aandacht voor
resocialisatie nog kleiner werd, wat versterkt werd omdat het strafrechtelijk klimaat geleidelijk aan
zijn betrekkelijk milde karakter verloor en het vergeldende karakter van de straf werd benadrukt.62
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56 Nelissen 2000, p. 45.
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62 Nelissen 2000, p. 48.
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De jaren negentig
De nadruk op het vergeldende karakter van de straf, zette zich in de jaren negentig door, waarbij
men niet sprak van resocialisatie maar van maatschappelijke integratie.63 Er was sprake van
verharding van straffen nu in de Nota Werkzame Detentie 199464 het vergeldende en punitieve
karakter van de straf werd benadrukt ten koste van humanisering van detentie en de voorbereiding
op terugkeer in de maatschappij.65 Door dit te benadrukken werd er een bijdrage geleverd aan de
veiligheid van de maatschappij wat tevens bijdroeg aan het voorkomen van verdere criminaliteit.66
Door echter de nadruk te leggen op het punitieve karakter van de straf, was er wel minder aandacht
voor de terugkeer in de maatschappij, de resocialisatiegedachte.67
Naast het bijdragen aan de veiligheid van de samenleving, moest er een menswaardige
tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen komen, waarbij gedetineerden slechts aan die beperkingen
mochten worden onderworpen die noodzakelijk waren voor het doel van de vrijheidsbeneming.68
Hoe kon dit worden bewerkstelligt? In die tijd was er alleen de keuze tussen een beperkt en een
algehele regime, waarbij het verschil tussen de twee regimes gelegen was in dat bij een beperkt
regime er in tegenstelling tot het algehele regime wel sprake was van insluiting op cel tijdens niet
geprogrammeerde uren van het dagprogramma en zij dus alleen met elkaar contact hadden tijdens
deze activiteiten en daarbuiten opgesloten werden.69 Een tussenweg was er dus niet. Om toch tot
een meer menswaardige tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen te komen werd er een individueel
regime voorgesteld met als “kenmerk dat eventueel per dag kon worden bepaald of en in welke
mate een gedetineerde aan gemeenschappelijke activiteiten kon deelnemen, waarbij voor zover hij
voor gemeenschappelijke activiteiten ongeschikt werd geacht hij wel recht had op individuele
deelname hieraan.”70 Of hij hiervoor in aanmerking kwam was afhankelijk van het getoonde gedrag
van de gedetineerde.71. Door de bovenstaande regimes werd het resocialisatiebegrip ingevuld
middels het bieden van structuur ter bevordering van een goede maatschappelijke integratie door
onder andere het verplicht stellen van maximaal 26 uur per week werken.72
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64
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67 Kamerstukken II 1993/94, 22999 nr. 11. p. 11.; en
Nelissen 2000, p. 54.
68 Kamerstukken II 1994/95, 24263, nr. 3, p. 13.
69 Kamerstukken II 1994/95, 24263, nr. 3, p. 40.
70 Kamerstukken II 1994/95, 24263, nr. 3, p. 41.
71 Kamerstukken II 1994/95, 24263, nr. 3, p. 45 en 48.; en
Nelissen 2000, p. 52.
72 Zie noot 71.
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Kortom, in de jaren negentig raakte het resocialisatiestreven ondergeschikt aan het streven naar
maatschappelijke beveiliging en doelmatigheid.73 Er was meer aandacht voor het strafkarakter en
minder voor de terugkeer in de maatschappij. Resocialisatie was “als een fundamenteel beginsel met
humane en rechtsbeschermende strekking niet meer richtinggevend.”74

1.2.3. De eenentwintigste eeuw
Resocialisatie staat vooral in het teken van het terugdringen van recidive.75 Dit komt tot uiting in het
resocialisatieprogramma Terugdringen Recidive76 wat gericht is op maatschappelijke integratie, waar
door strenge criteria slechts een kleine groep voor in aanmerking komt.77 Dat resocialisatie nog meer
afhankelijk wordt van het gedrag en motivatie van de gedetineerde blijkt uit het in 2014 ingevoerde
systeem van promoveren en degraderen, waarbij bepaalde vrijheden en activiteiten ten behoeve van
resocialisatie hier mede afhankelijk van zijn gemaakt.78 Hierbij is het van belang goed gedrag te
stimuleren.79 Dat resocialisatie afhankelijk is van het getoonde gedrag van de gedetineerde werd ook
vastgelegd in het in 2015 herziene artikel 2 lid 2 Pbw.80 Bij verlenen van vrijheden aan gedetineerde
moest ook rekening gehouden worden met de veiligheid van de samenleving en de belangen van
slachtoffers en nabestaanden.81 Vanaf 2016 wordt er gewerkt aan een toekomstverkenning, genaamd
‘Koers en Kansen voor de sanctie uitvoering’, wat de basis vormt voor een visie voor de sanctieuitvoering waarbij de doelen van vergelding en resocialisatie centraal staan.82 De klassieke strafdoelen
van vergelding, afschrikking en onschadelijkmaking komen hiermee dus nog meer op de voorgrond,
met als gevolg inperking van het belang van het resocialisatiebeginsel.83
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76 Reclassering Nederland, ‘Programma Terugdringen Recidive. Draaiboek Samenwerkingsmodel GW-3RO’, november 2007, via
https://www.canonsociaalwerk.eu/1990_whatworks/Draaiboek%20Terugdringen%20Recidive.pdf.
77
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78 Regeling Selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden, Stcrt. 2014, 4617.
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wordt geacht: meer accent op slachtofferrechten (Meijer, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2017, afl. 25, p. 155.;
en
Claessen, Strafblad 2014/3, p. 229-242.
82 Kamerstukken II 2015/16, 24587, nr. 659. p. 1.
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1.3. Het resocialisatiebegrip op nationaal/internationaal niveau
1.3.1.Het resocialisatiebegrip Internationaal
VN Mensenrechtencomité en het IVBPR
Resocialisatie wordt ten eerste door het VN Mensenrechtencomité omschreven als het bij de
gedetineerde aanmoedigen van de eigen verantwoordelijkheid om zo zijn terugkeer in de
maatschappij te bevorderen.84 De eigen verantwoordelijkheid wordt gebruikt als invulling van het
resocialisatiebeginsel, waarbij dit gestimuleerd moet worden “door de toepassing van het
progressiebeginsel; naarmate de detentie voortduurt komt er meer aandacht voor de voorbereiding
tot terugkeer in de samenleving.”85 De behandeling van gevangenen moet hierbij gericht zijn op
sociale rehabilitatie en reformatie.86 Hierbij dient gedetineerde altijd toe te kunnen werken naar
resocialisatieactiviteiten gedurende de detentie.87 Een gebrek aan goede detentieomstandigheden
wordt eveneens als inhumaan bestempeld en voldoet daarmee niet aan de resocialisatiegedachte.88

Door het VN Mensenrechtencomité wordt In het Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en
Politieke Rechten (IVBPR) verder invulling gegeven aan het resocialisatiebegrip. Zo geeft artikel 7
IVBPR (het folterverbod) invulling aan het resocialisatiebeginsel, nu dit artikel aan het
resocialisatiebegrip als betekenis geeft dat het van belang is de waardigheid en de fysieke en
mentale integriteit van het individu en van gedetineerde te beschermen.89 Ook in artikel 10 IVBPR
wordt invulling gegeven aan het resocialisatiebegrip, waarin wordt aangegeven dat de detentie niet
alleen een punitief en vergeldend karakter moet hebben maar ook gericht moet zijn op “reformation
and social rehabilitation”.90 Hoe lidstaten hier invulling aan geven, wordt aan de lidstaten zelf
overgelaten, maar dit dient wel middels “humane behandeling en respect voor de menselijke
waardigheid te geschieden.91

EHRM en het EVRM
Ook door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is het één en ander gezegd over
hoe het resocialisatiebeginsel ingevuld moet worden. Zo dient de straf volgens het EHRM naast
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vergelding ook re-integratie en resocialisatie tot doel te hebben92 en hier moet bij de inrichting van
de detentieregimes hiervoor ook aandacht voor zijn.93

Door het EHRM wordt middels de leer van de gelegitimeerde beperkingen in het Golder-arrest
aangegeven dat mensenrechten ook gelden voor gedetineerden en dat zij hier ook een beroep op
kunnen doen.94 Beperkingen op de uitoefening van grondrechten van gedetineerden mogen er wel
zijn maar moeten bij wet zijn voorzien, voldoen aan één van de limitatief omschreven doelcriteria en
noodzakelijk zijn in een democratische samenleving, waarbij bij dat laatste de proportionaliteit van
de inperking van belang is.95 Om die reden kunnen zij dan ook een beroep doen op het Europees
Verdrag voor de Bescherming van de Rechten van de Mens (hierna: EVRM). Met het EVRM wordt
verder invulling gegeven aan het resocialisatiebegrip.
Ten eerste is artikel 3 EVRM van betekenis voor de inhoud van het resocialisatiebeginsel. Volgens het
EHRM dient artikel 3 EVRM zo uitgelegd te worden dat er een mogelijkheid tot ‘rehabilitation’ moet
zijn geweest, waarbij iedere gedetineerde een recht op resocialisatie dient te hebben.96 Om dit te
verwezenlijken moet er volgens het EHRM sprake zijn van een periodieke controle waarbij middels
“een eerlijk en objectief mechanisme een rechtelijke toets plaatsvindt”97 om er zo voor te zorgen dat
het succeskarakter van resocialisatietraject zo groot mogelijk wordt.98 Staten moeten volgens het
EHRM deze mogelijkheid bieden en dienen er voor te zorgen dat de delinquenten ook daadwerkelijk
behandeling krijgen als blijkt dat deze behandeling een positief effect op de rehabilitatie kan
hebben.99 Dit geldt vooral wanneer de behandeling “in positieve zin effect heeft op bepaalde
vaardigheden die vereist zijn voor een voortijdige vrijlating.”100 het licht van artikel 3 EVRM wordt
volgens het EHRM niet tegemoetgekomen aan de resocialisatiegedachte als er sprake is van een
onmenswaardige behandeling, waarbij de gedetineerde meer lijdt dan inherent is aan de
detentiesituatie.101 Volgens het EHRM dient het detentieregime daadwerkelijk gericht te zijn op
resocialisatie.102 Om dit te bereiken moeten autoriteiten aan gedetineerde informatie verschaffen
over de eventuele mogelijkheden en procedures van voortijdige invrijheidsstelling waarbij een
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succesvolle rehabilitatie zou kunnen bijdragen aan een voortijdige beëindiging van de
gevangenisstraf.103 Er wordt hierbij een actieve inspanning van de autoriteiten verwacht.104 Een
detentieregime, waarbij sprake is van bijna complete isolatie door verblijf in afgesloten cellen en er
zeer beperkte mogelijkheden zijn tot educatie, werk en sociaal contact, is daarom niet geoorloofd.105

Ook artikel 5 EVRM is van belang voor de invulling van het resocialisatiebeginsel nu dit artikel zo
wordt uitgelegd dat er geen sprake mag zijn van willekeurige detentie.106 Hiervan is sprake wanneer
de wettelijke regels van de vrijheidsbeneming niet in acht worden genomen, maar ook wanneer “elk
verband ontbreekt tussen de reden van detentie en de omstandigheden waaronder dit heeft
plaatsgevonden.107 Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een causaal verband ontbreekt tussen de
reden voor het opleggen van de gevangenisstraf en de omstandigheden van de uitvoering daarvan.108
Om na te gaan of er sprake is het ontbreken van een causaal verband dient volgens het EHRM het
persoonlijke belang van de gedetineerde afgezet te worden tegen het maatschappelijk belang en de
veiligheid.109 Van het ontbreken van een dergelijk causaal verband is bijvoorbeeld sprake wanneer
“iemand wordt vastgehouden omdat hij een veiligheidsrisico draagt voor de maatschappij, maar er
door de autoriteiten geen actie wordt ondernomen om dit risico te beperken middels
resocialisatieactiviteiten en de risicosituatie alsmede de detentie vervolgens blijven voortduren”.110
Indien de gevangene vervolgens weigert de therapieën wat voor resocialisatie noodzakelijk is te
volgen, dan zal volgens het EHRM niet snel tot schending van artikel 5 EVRM en daarmee het
resocialisatiebeginsel worden overwogen.111 Hierbij wordt wel gesteld dat de autoriteiten “te alle
tijden passende behandelingen moeten blijven aanbieden om het risico dat een gedetineerde kan
zijn voor de maatschappij zo veel mogelijk te verkleinen.112

Ook artikel 8 EVRM is van belang voor de invulling van het resocialisatiebeginsel. Dit artikel geeft
namelijk volgens het EHRM invulling aan het resocialisatiebegrip doordat dit artikel volgens het
EHRM zo dient te worden uitgelegd dat ouders en kinderen het recht hebben om elkaar te zien en te
onderhouden.113 Voor resocialisatie is contact tijdens de gevangenisstraf dus van belang.114 Het
EHRM legt 8 EVRM zo uit dat er sprake is van schending van de resocialisatiegedachte wanneer
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sprake is van geen of een te beperkte mogelijkheid voor familiebezoek.115 Ook de keuze voor de
plaatsing van een gedetineerde in een bepaalde gevangenis kan een schending van het
resocialisatiebeginsel opleveren.116 Dit is bijvoorbeeld het geval als door deze plaatsing van de
gedetineerde in een bepaalde gevangenis het min of meer onmogelijk is voor familie om het
gedetineerde familielid te bezoeken.

Overige instanties en regelgeving
Ook in de niet-bindende Europese gevangenisregels uit 2006 (hierna: EPR) wordt invulling aan het
resocialisatiebeginsel gegeven.117 Volgens regel 6 EPR dient detentie met het oog op resocialisatie,
zoveel mogelijk in het teken te staan van re-integratie in de maatschappij.118 Regel 102.1 EPR voegt
daaraan toe dat het detentieregime zo ingericht moet zijn dat gevangenen de mogelijkheid krijgen
om een verantwoordelijk en criminaliteit-vrij leven te leiden.119 Er dient een persoonlijk detentieplan
opgesteld te worden.120 Ook moet er ruim voor de invrijheidsstelling resocialisatieprogramma’s
worden aangeboden die de overgang van het gevangenisleven naar het leven in de samenleving
vergemakkelijken.121 Denk hierbij aan programma’s die zien op verlofverlening en voorwaardelijke
invrijheidstelling.122

1.3.2. Het resocialisatiebegrip in nationale rechtspraak
De voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag in kort geding123 sluit zich aan bij wat het EHRM
heeft gesteld in de zaak Vinter.124 In deze uitspraak heeft de voorzieningenrechter de vordering van
C. tot onmiddellijke invrijheidstelling afgewezen.125 Door C. werd verzocht dat de Staat per direct
werd verboden zijn levenslange gevangenisstraf verder uit te voeren, omdat zijn gratieverzoek ten
onrechte was afgewezen.126 De voorzieningenrechter besloot wel dat de Staat hem tegemoet moet
komen door het aanbieden van zogenoemde resocialisatie-activiteiten die van belang zijn bij een
beoordeling van zijn gratieverzoek omdat dit voortvloeit voort uit eerdere uitspraken van het EHRM
waarbij een levenslang veroordeelde uitzicht moet hebben op terugkeer in de samenleving en
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waarbij lidstaten resocialisatieactiviteiten moeten aanbieden.127 Ondanks dat het in deze uitspraak
van de rechtbank Den Haag gaat om een levenslang gestrafte, geldt deze uitspraak ook voor nietlevenslang gestrafte: Er dient namelijk altijd een mogelijkheid tot ‘rehabilitation’ te zijn geweest,
waarbij zowel levenslang als niet-levenslanggestrafte een recht op resocialisatie dient te hebben.128
Naast dat er altijd resocialisatieactiviteiten dienen te worden aangeboden, is het van belang dat bij
de beoordeling van de inhoud van de gevangenisstraf informatie over de vorderingen van de
delinquent tijdens het resocialisatietraject wordt betrokken, waarbij aan gedetineerden informatie
over resocialisatiemogelijkheden moeten zijn aangeboden.129 Hieruit en in combinatie met de
uitspraak Vinter en de kortgeding procedure van de rechtbank Den Haag kan worden opgemaakt dat
dit niet alleen geldt voor levenslanggestraften maar voor niet-levenslanggestraften.
Ook verlof moet in beginsel onderdeel uitmaken van de resocialisatie.130Of er al dan niet verlof wordt
toegekend aan een gedetineerde hangt af van enerzijds “het belang van de gedetineerde bij een
optimale en tijdige voorbereiding op zijn terugkeer in de samenleving en anderzijds het belang van
de samenleving bij een ongestoorde tenuitvoerlegging van de aan de gedetineerde opgelegde
vrijheidsstraf.”131 Het belang van de delinquent bij een succesvolle terugkeer in de samenleving legt
een groter gewicht in de schaal naarmate de invrijheidsstelling dichter bij komt.132 Hierbij bepaalt het
gedrag en inzet tijdens de detentie hoeveel resocialisatieactiviteiten er worden aangeboden met als
gevolg dat de gedetineerde dus zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen resocialisatie.133

1.3.3. Opvattingen over het resocialisatiebeginsel
Nelissen en Meijer stellen dat het resocialisatiebeginsel opgevat dient te worden als voorbereiding
op terugkeer in de maatschappij.134 Het heeft zowel recidivevermindering als persoonlijke herstel en
welzijn tot doel, met de nadruk op het eerste.135 Naast deze algemene uitleg vindt Boone dat een
systeem waarbij negatief gedrag wordt gesanctioneerd met minder resocialisatieactiviteiten niet
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leidt tot een succesvolle resocialisatie.136 Zij pleit ervoor resocialisatie als een recht op te vatten in
plaats van als een doelstelling, waarbij grote nadruk wordt gelegd op de eigen verantwoordelijkheid
van de gedetineerde zelf.137 Bleichrodt en Vegter merken daarnaast op dat er minder aandacht is
voor de voorbereiding op terugkeer in de maatschappij dan voorheen het geval was, aangezien de
Penitentiaire beginselenwet op dit moment meer in het teken staat van rechtsburgerschap, legaliteit
en rechtszekerheid.138 Ook Meijer stelt dat resocialisatie minder vanzelfsprekend is geworden nu
resocialisatie met de toevoeging van de laatste zin aan artikel 2 lid 2 Pbw meer afhankelijk is gemaakt
van het gedrag van de gedetineerde zelf.139 Deze laatste toevoeging aan dit artikel zou wellicht in
strijd komen met Europese Regelgeving wat stelt dat iedereen recht heeft op resocialisatie.140 Er
wordt namelijk met deze laatste toevoeging onterecht gedacht dat elke gedetineerde ook
daadwerkelijk op eigen kracht in staat is om zijn verantwoordelijkheden te nemen. Ook Kelk is van
oordeel dat juist niet voor iedereen geldt dat hij in staat is eigen verantwoordelijkheid te nemen
aangezien niet iedere gedetineerde uit zich zelf die motivatie heeft en zij juist vaak de motivatie
moet leren en in zichzelf moeten ontdekken, waarbij zij deskundige hulp nodig hebben.141
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Hoofdstuk 2
De ontwikkeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling
2.1. Inleiding
Het is van belang om de huidige regeling van de voorwaardelijke invrijheidsstelling onder de loep te
nemen, omdat dan bekeken kan worden of het wetsvoorstel Wet Straffen en Beschermen voldoende
recht doet aan het recht op resocialisatie. Voorwaardelijke invrijheidsstelling kan namelijk als
onderdeel van dit recht worden gezien.142 In dit hoofdstuk zal daarom eerst de achtergrond van de
voorwaardelijke invrijheidsstelling worden beschreven. Daarna zullen de belangrijkste aspecten van
de huidige regeling uiteen worden gezet. Tot slot worden in de laatste paragraaf de belangrijkste
pijlers van de voorwaardelijke invrijheidsstelling samengevat.

2.2. De achtergrond van de voorwaardelijke invrijheidsstelling
De voorwaardelijke invrijheidsstelling kent zijn oorsprong in 1886.143 De voorwaardelijke
invrijheidsstelling had toen als doel de recidive terug te dringen door veroordeelde personen
geleidelijk aan terug te laten keren in de samenleving, waarbij de mogelijke tenuitvoerlegging van de
gehele opgelegde straf als stok achter de deur gold.144 Deze stok achter de deur hield in dat de
voorwaardelijke invrijheidsstelling kon worden herroepen als de veroordeelde niet op het rechte pad
bleef in de periode van de voorwaardelijke invrijheidsstelling.145 De voorwaardelijke
invrijheidsstelling had verder als doel de moeilijke overgang van de gevangenisstraf naar een leven in
vrijheid te verlichten.146 De eerste variant van de voorwaardelijke invrijheidsstelling was hiermee
vorm gegeven als instrument ter bevordering van de resocialisatie.147 De Minister van Justitie was
toentertijd bevoegd om over voorwaardelijke invrijheidsstelling te beslissen.148 Bij de beoordeling of
de veroordeelde in aanmerking kwam voor voorwaardelijke invrijheidsstelling werd toentertijd
gekeken naar het gedrag van de gestrafte tijdens de detentie, naar antecedenten, de mogelijkheid
om in het eigen bestaansonderhoud te voorzien en om arbeid te verrichten.149 Er werd echter in die
tijd wel voorzichtig omgegaan met het toepassen van de voorwaardelijke invrijheidsstelling. De
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veroordeelde moest ten minste een gevangenisstraf zijn opgelegd van drie jaar waarvan hij drie
kwart had uitgezeten150 en de voorwaardelijke invrijheidsstelling kon worden herroepen als de
veroordeelde handelde in strijd met de gestelde voorwaarden of wanneer “hij zich slecht
gedroeg”151. De gedachte dat eens elke veroordeelde vrijkwam, leidde tot de in de tijdsgeest passend
en breed onderschreven opvatting dat de voorwaardelijke invrijheidsstelling het strafrestant niet
onbenut moest laten.152 Dit zorgde voor een individuele beoordeling of voorwaardelijke
invrijheidsstelling kon worden opgelegd.153

Met de toenemende invloed van de Moderne richting, kwamen de individuele belangen van
gedetineerden meer centraal te staan. De toepassingsvoorwaarden van de voorwaardelijke
invrijheidsstelling werden verruimd met de invoering van een nieuwe regeling in 1915.154 Aan de
reclassering werd een belangrijke rol toebedeeld in het kader van bijzonder toezicht op de gestelde
voorwaarden voor voorwaardelijke invrijheidsstelling. De voorwaardelijke invrijheidsstelling werd
mogelijk nadat twee-derde van de straf was uitgezeten en dat gold pas na negen maanden.155 Negen
maanden moest de gedetineerde uitzitten voordat hij hiervoor in aanmerking kwam. Dit zorgde
ervoor dat het aantal gedetineerden die voorwaardelijk in vrijheid werden gesteld in 1981 gestegen
was tot 99% van de in aanmerking komende gedetineerde .156

Vervroegde invrijheidsstelling
Doordat bijna iedere gedetineerde die daarvoor in aanmerking kwam voorwaardelijk in vrijheid werd
gesteld, verloor de voorwaardelijke invrijheidsstelling haar geloofwaardigheid als instrument tot
resocialisatie.157 Om die reden werd er besloten om met een nieuwe regeling aan te sluiten bij de
praktijk waarbij de invrijheidstelling feitelijk vrijwel altijd werd toegepast.158 Dit had tot gevolg dat de
voorwaardelijke invrijheidsstelling in 1987 veranderde in een vervroegde invrijheidsstellingsregel.159
“Deze vervroegde invrijheidsstelling werd verleend, tenzij het Openbaar Ministerie bij de
penitentiaire kamer van het Arnhemse Hof een vordering tot uitstel of afstel indiende, hetgeen nooit
gebeurde.”160 Op dat moment werd de regeling getypeerd als automatisme omdat de aanspraak op
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vervroegde invrijheidsstelling van rechtswege was.161 Het ging hier echter niet om een
onvoorwaardelijke aanspraak op vervroegde invrijheidstelling.162 “Ook in het kader van de regeling
van de vervroegde invrijheidstelling golden wettelijke gronden voor uitstel of achterwege laten
ervan.”163 De vervroegde invrijheidstelling was alleen in zeer algemene zin gericht op resocialisatie,
waarbij de regeling veel weg had van een strafkorting die verantwoord werd geacht omdat door
tijdsverloop de impact van het gepleegde misdrijf verbleekte en omdat de overtuiging domineerde
dat detentie voor de veroordeelde vrijwel steeds schadelijk was.164

Hirsch Ballin165 vond dat de vervroegde invrijheidsstelling niet paste binnen het sanctiestelsel van
Nederland166 Daarom werd er een motie in de Tweede Kamer aangenomen inhoudend herziening
van de vervroegde invrijheidsstelling.167 In opdracht van de Tweede Kamer werd een commissie
opgericht die zich bezighield met deze herziening168 Zij kwam tot de conclusie dat het doel van de
vervroegde invrijheidsstelling het terugdringen van recidive en het vergrote van de maatschappelijke
veiligheid was.169 Omdat het gedrag tijdens de detentie gezien kon worden als een indicatie van hoe
een gestrafte zich na de detentie zal gedragen, vond de commissie dat voor het bereiken van
gewenst gedrag een passend aanbod aan reclasseringsbegeleiding in combinatie met de juiste
voorwaarden bindend moest worden aangeboden. 170 Het uitgangspunt van de regeling was nog
steeds dat iedere gestrafte in vrijheid werd gesteld, maar dat de invrijheidsstelling achterwege kon
worden gelaten als de gestraften zich niet aan de gestelde voorwaarden hield.171

Terug naar voorwaardelijke invrijheidsstelling
Naar aanleiding van bovenstaande conclusies veranderde de wetgever de regeling van de vervroegde
invrijheidsstelling in een nieuwe voorwaardelijke invrijheidsstelling met de op 1 juli 2008 in werking
getreden Wet voorwaardelijke invrijheidsstelling. 172 Met het terug gaan naar voorwaardelijke
invrijheidsstelling werd het terugdringen van de recidiverisico’s beoogd en een gecontroleerde
terugkeer van de gedetineerde in de samenleving waarbij herroeping kan worden bevolen als stok
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achter de deur.173 De invrijheidsstelling is een recht geworden dat de gestrafte bij het niet voldoen
aan de voorwaarden kon verspelen. De regeling werd een invrijheidstelling onder voorwaarden, die
afhankelijk was van de bereidheid van de veroordeelde om verantwoordelijkheid te dragen.174

De wet had als doel de veiligheid in de maatschappij te vergroten en de recidivecijfers te verlagen175
waarbij een gecontroleerde en geleidelijke overgang van detentie naar vrijheid van belang was.176
Aan de invrijheidsstelling van gedetineerden werden voorwaarden verbonden waarbij zij gedurende
een proeftijd onder toezicht werden geplaatst.177 Er bestond namelijk de overtuiging dat door het
stellen van persoonsgerichte voorwaarden de recidive kon worden verminderd, waardoor de
maatschappij nog beter kon worden beschermd.178 Aan hen werd bereidheid gevraagd tot naleving
van de voorwaarden op straffe van het niet verlenen van een voorwaardelijke invrijheidsstelling.
Daarnaast kwamen er meer vorderingsgronden om (nog) geen invrijheidsstelling te verlenen.179 De
regeling werd een ‘v.i. tenzij-systeem’: “ een systeem gebaseerd op het uitganspunt dat een
gedetineerde behoudens enkele uitzonderingen voorwaardelijk in vrijheid werd gesteld, […] wat zou
leiden tot een gecontroleerd en geleidelijke overgang van detentie naar vrijheid."180

Het stellen van bijzondere persoonlijke voorwaarden werd door de wetgever zo belangrijk geacht om
het doel van een veilige terugkeer in de maatschappij te bereiken, dat daarom in beginsel elke
gedetineerde voorwaardelijk in vrijheid werd gesteld, tenzij er sprake was van een uitzondering.181
De wetgever was namelijk van mening dat bij de beslissing om voorwaardelijke invrijheidsstelling
achterwege te laten, dit als gevolg had dat de veroordeelde na het uitzitten van zijn straf in vrijheid
werd gesteld zonder dat er dan nog een titel was voor begeleiding of toezicht.182 Bij de beoordeling
van uitstel of achterwege laten van de voorwaardelijke invrijheidsstelling, oordeelde de rechter in
veel gevallen dan ook dat er sprake moest zijn van een periode van voorwaardelijke
invrijheidsstelling waarbij er sprake was van toezicht en/of begeleiding en/of behandeling.183
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Laatste wijzigingen met betrekking tot de voorwaardelijke invrijheidsstelling.
De wijziging omtrent de voorwaardelijk invrijheidsstelling in 2012184 betrof er een die primair gericht
was op het inzetten van bijzondere voorwaarden en het stimuleren van de toezicht op de naleving
ervan door de reclassering.185 De wetswijziging186 die op 1 januari 2018 in werking is getreden187
heeft betrekking op de regeling van de proeftijd, met als doel de mogelijkheden tot langduriger
toezicht op de veroordeelde te verruimen.188 Met Wet USB189 vindt de laatste wijziging plaats nu
deze wet voorziet in een nieuwe regeling voor de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen
in het Wetboek van Strafvordering (Sv).

2.3. De huidige regeling van de voorwaardelijke invrijheidsstelling
In de huidige regeling geldt dat de gedetineerde met een opgelegde gevangenisstraf van tussen één
en twee jaar voorwaardelijk in vrijheid gesteld kan worden nadat de straf één jaar heeft geduurd en
van het alsnog ten uitvoer te leggen gedeelte één derde is ondergaan.190 Voor de gedetineerde die
een gevangenisstraf opgelegd heeft gekregen van twee jaar of meer, geldt dat de gedetineerde voor
voorwaardelijke invrijheidsstelling in aanmerking komt nadat hij twee derde van zijn straf heeft
ondergaan.191 De voorwaardelijke invrijheidsstelling is toepasbaar op tijdelijke gevangenisstraffen.192
Het toepassingsbereik van de voorwaardelijke invrijheidsstelling is daarmee beperkt.193 Dit wordt
versterkt doordat de voorwaardelijke invrijheidsstelling achterwege dient te blijven als er sprake is
van een (gedeeltelijk) voorwaardelijke veroordeling.194 Verlening van voorwaardelijke
invrijheidsstelling is uitgesloten bij een combinatievonnis – zowel een onvoorwaardelijk als
voorwaardelijk deel– zodat dubbele voorwaardelijke delen van de vrijheidsstraf, dubbele
proeftijden, dubbele bijzondere voorwaarden en dubbele herroepingsprocedures worden
voorkomen.195
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Achterwege laten of uitstel voorwaardelijke invrijheidstelling
De voorwaardelijke invrijheidsstelling vindt tot op heden van rechtswege plaatst, tenzij het Openbaar
Ministerie een vordering tot achterwege laten of uitstel indient bij de rechter, die in eerste aanleg
heeft geoordeeld.196

De keuze tussen het afstellen of uitstellen van de voorwaardelijke invrijheidsstelling is ten eerste
afhankelijk van de persoon van de gedetineerde en de lengte van de proeftijd.197 Zo wordt voor een
gedetineerde met een proeftijd van twee jaar die niet wil meewerken aan bijzondere voorwaarden
eerst een vordering tot uitstel van één jaar ingediend om hem te laten zien dat het ernstig is, maar
hem ook de kans gegeven om over één jaar alsnog mee te werken.198
Daarnaast is de keuze tussen het afstellen of uitstellen van de voorwaardelijke invrijheidsstelling
afhankelijk van ernst van de grond die aangevoerd kan worden als reden om de voorwaardelijke
invrijheidsstelling uit te stellen of geheel achterwege te laten.199
De gronden voor afstel of achterwege laten van de voorwaardelijke invrijheidsstelling zijn 1) “als de
veroordeelde op grond van de gebrekkige of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens is
opgenomen in een inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelde en zijn verpleging
voorzetting behoeft”200en 2) “de situatie waarin de veroordeelde zich na de aanvang van de
tenuitvoerlegging van zijn straf ernstig heeft misdragen.”201 Van een ernstige misdraging is sprake
wanneer er een verdenking ter zake van een misdrijf bestaat waarvoor voorlopige hechtenis is
toegelaten.202 Van deze grond kan ook sprake zijn wanneer er meerdere keren aan de
desbetreffende gedetineerde vanwege zijn gedrag tijdens de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf
een disciplinerende straf is opgelegd203

Drie laatste gronden om de voorwaardelijke invrijheidsstelling achterwege te laten of uit te stellen
zijn 3) “als de veroordeelde na de aanvang van de tenuitvoerlegging van zijn straf zich hieraan
onttrekt dan wel hiertoe een poging doet, 4) als de gestelde voorwaarden het recidiverisico
onvoldoende inperken dan wel dat de veroordeelde zich niet bereid verklaard de voorwaarden na te
leven of 5) er sprake is van een situatie waarin Nederland een in het buitenland opgelegde straf
overneemt en de mogelijkheid van uitstel de instemming van buitenlandse autoriteiten met
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overname hebben bevorderd.”204 Bij de vierde grond hebben de gestelde voorwaarden tot doel bij te
dragen aan recidivevermindering en daarmee bescherming van de samenleving.205 Bij het aanvoeren
van deze grond laat de rechter veel ruimte aan de veroordeelde om alsnog vaak ter zitting zijn
medewerking kenbaar te maken, waarbij een dergelijke instemming regelmatig leidt tot
(gedeeltelijke) afwijzing van de vordering.206

Deze aanpak heeft ervoor gezorgd dat er in de praktijk 86%-90% van de gedetineerde die voor de
voorwaardelijke invrijheidsstelling in aanmerking kwamen daadwerkelijk voorwaardelijk in vrijheid
zijn gesteld.207 Toch is er volgens onderzoekers van de Erasmus Universiteit geen sprake van een
automatische toepassing van voorwaardelijke invrijheidsstelling. Zij stellen dat “geheel in de lijn met
de bedoeling van de wetgever in ieder afzonderlijke geval op basis van informatie uit verschillende
bronnen wordt beoordeeld of de voorwaardelijke invrijheidsstelling moet worden toegepast en zo ja,
of en welke bijzondere voorwaarden daaraan moeten worden verbonden.”208

Gronden voor herroeping van voorwaardelijke invrijheidstelling
Naast gronden voor uitstel of achterwege laten kan de voorwaardelijke invrijheidsstelling ook
worden herroepen wanneer de gestrafte één of meerdere voorwaarden die aan de voorwaardelijke
invrijheidsstelling zijn gesteld niet naleeft.209 Of de rechter de vordering tot herroeping toewijst,
hangt onder meer af van het aantal overtredingen en de ernst van de overtreding(en), de mate
waarin de overtreding(en) aan de veroordeelde kan/kunnen worden verweten, de ernst van het
verwijt, de fase van de voorwaardelijke invrijheidsstelling waarin de overtreding(en) heeft/hebben
plaatsgevonden en de duur van de periode van naleving van de (overige) voorwaarden.210 De
omstandigheid dat de veroordeelde een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt, kan een reden
zijn om de vordering af te wijzen.211 Ook het belang van continuering van toezicht, begeleiding en/of
behandeling kan een reden zijn voor afwijzing van de herroeppingsvordering.212 Als de gedetineerde
echter “diverse aan de voorwaardelijke invrijheidstelling verbonden voorwaarden niet heeft
nageleefd, terwijl enige (gegronde) reden hiervoor door of namens de gedetineerde niet is
aangevoerd, kan dit toch een reden zijn om de vordering tot herziening toe te wijzen.”213
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De voorwaarden
Aan de voorwaardelijke invrijheidstelling worden altijd voorwaarden gesteld.214 Ten eerste de
algemene voorwaarde dat de gedetineerde gedurende zijn proeftijd geen strafbare feiten mag
plegen. 215 Bovendien dient de gedetineerde, indien er bijzondere voorwaarden worden gesteld, te
voldoen aan de identificatieplicht en medewerking te verlenen aan het reclasseringstoezicht.216 Bij
het stellen van deze bijzondere voorwaarden is “individueel maatwerk vereist, met een
noodzakelijke, op de persoon van de gedetineerde toegesneden inkadering van zijn gedrag.”217

Om er voor te zorgen dat het opleggen van de bijzondere voorwaarden op een eenduidige wijze
gebeurt, heeft het Openbaar Ministerie de Centrale Voorziening voorwaardelijke invrijheidstelling
(CVv.i.) opgezet.218 De CVv.i. neemt de beslissing tot het stellen van deze bijzondere voorwaarden,
kan deze wijzigen, opheffen of aanvullen en staat in contact staat met de reclassering.219 De CVv.i.
dient bij het opleggen van de bijzondere voorwaarden rekening te houden dat de zwaarte van de
bijzondere voorwaarden in evenwicht is met de duur van de periode waarover voorwaardelijke
invrijheidsstelling wordt verleend waarbij met het oog op het voorkomen van recidive de
bewegingsvrijheid niet verder dan nodig mag worden beperkt.220 De gestelde voorwaarden moeten
hierbij passen in het doel van de bescherming van de maatschappij en een gecontroleerde in de
samenleving.221
Welke bijzondere voorwaarden naast de algemene voorwaarden worden opgelegd staan vermeld in
artikel 6:2:11 lid 3 Sv. Zich niet bereid verklaren om de voorwaarden na te leven, kan voor de
veroordeelde het verstrekkende gevolg hebben dat de voorwaardelijke invrijheidsstelling
achterwege blijft.222 De consequenties van het gedrag tijdens detentie dient aan de gedetineerde te
worden medegedeeld.223 Hierbij moet de inhoud van de voorwaarden waaraan de gedetineerde zich
moet houden voor hem voldoende concreet zijn.224 Ondanks dat het zeker voorkomt dat
gedetineerden zich gedurende de detentie slecht gedragen, wordt er niet vaak tot achterwege laten
van voorwaardelijke invrijheidstelling beslist omdat de maatschappij er immers bij gebaat is dat
gedetineerden begeleiding krijgen bij terugkeer in de samenleving, omdat de verhoogde kans bestaat
op recidive als zij na het uitzitten van de volledige straf zonder begeleiding op straat komen.225
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Hoofdstuk 3
Het wetsvoorstel Wet Straffen en Beschermen
3.1 Inleiding
Om te bekijken welk effect het wetsvoorstel Wet Straffen en Beschermen heeft voor gedetineerden
met betrekking tot hun recht op resocialisatie, zal eerst besproken worden welke veranderingen dit
wetsvoorstel heeft voor de voorwaardelijke invrijheidsstelling en wat de aanleiding was tot het
indienen van dit wetsvoorstel. Daarnaast zal bekeken worden wat verschillende instanties, die te
maken krijgen met de gevolgen van het wetsvoorstel, en de Tweede Kamer hiervan vinden.

3.2 De regeling van de voorwaardelijke invrijheidsstelling
3.2.1 De nieuwe regeling
Het uitgangspunt bij de huidige regeling is dat altijd voorwaardelijke invrijheidsstelling wordt
verleend, tenzij er redenen zijn om dit uit te stellen of achterwege te laten.226 De persoonsgerichte,
van rechtswege verlening van voorwaardelijke invrijheidsstelling is gelegen in de bijzondere
voorwaarden die naast de algemene voorwaarden kunnen worden gesteld.227 Minister Dekker
(Rechtsbescherming) vindt dat er met de huidige regeling te veel sprake is van een automatische
verlening van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en stelt een nieuwe regeling voor.228 Met de
nieuwe regeling wordt de voorwaardelijke invrijheidsstelling per individueel geval afhankelijk gesteld
van drie cumulatief gestelde criteria229 Ten eerste moet de gedetineerde zelf in staat zijn om
eventuele aan de invrijheidstelling verbonden risico’s te beperken en te beheersen en ten tweede
dient hij door zijn getoonde gedrag te laten blijken dat hij geschikt is om terug te keren in de
maatschappij.230 Als derde criteria wordt gesteld dat er bij de verlening van voorwaardelijke
invrijheidsstelling ook gekeken wordt naar de belangen van slachtoffers en nabestaanden waarbij
ook beoordeeld wordt of de gedetineerde zich voldoende heeft ingespannen om de door het
strafbare feit veroorzaakte schade te vergoeden.231 Door bij iedere gedetineerde hieromtrent een
afweging te maken wordt de nieuwe regeling over het toekennen van voorwaardelijke
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invrijheidsstelling – waarbij het opleggen van bijzondere voorwaarden blijft bestaan - nog meer
maatwerk.232

Als besloten wordt de gedetineerde voorwaardelijk in vrijheid te stellen, zal de periode waarin hij via
de voorwaardelijke invrijheidsstelling kan werken aan resocialisatie een derde van de opgelegde straf
blijven, met een maximum van twee jaar.233 In de nieuwe regeling wordt de relatieve koppeling
tussen de duur van de opgelegde straf en de duur van de voorwaardelijke invrijheidsstelling waarin
de gedetineerde onder toezicht staat, geheel losgelaten bij gevallen waarin gevangenisstraffen van
zes jaren of meer zijn opgelegd.234 Want in die gevallen zal de maximale periode van voorwaardelijke
invrijheidsstelling steeds twee jaar zijn.

3.2.2 De aanleiding tot de nieuwe regeling
Inleiding
De achterliggende gedachte om het beleid aan te passen is gelegen in de grondslag en het doel van
het straffen. Straffen worden namelijk opgelegd om enerzijds het aangerichte kwaad te vergelden en
anderzijds om recidive te voorkomen en zo de maatschappij te beveiligen.235

Vergelding
Met enerzijds de vergeldingsdoelstelling in ogenschouw wil de Minister zichtbaar, effectief en
daadkrachtig optreden tegen daders en dat dient te gebeuren middels straffen om zo te laten zien
dat ongeoorloofd gedrag niet wordt getolereerd.236 De basis voor een succesvolle en effectieve
tenuitvoerlegging van straffen is volgens de Minister gelegen in het geloof van slachtoffers,
nabestaanden en de rest van de samenleving in ons strafsysteem.237 Hierbij is het belangrijk dat de
opgelegde straffen daadwerkelijk zo snel en volledig mogelijk worden tenuitvoergelegd.238 De
achterliggende gedachte hiervan is dat een groot verschil tussen de opgelegde en de ten uitvoer
gelegde straf de geloofwaardigheid en inzichtelijkheid van de tenuitvoerlegging van de straf aantast
en daarmee het rechtvaardigheidsgevoel ondermijnt.239 Om die reden vindt de regering dat eerdere
opgelegde straf en de tijd die daadwerkelijk in detentie wordt doorgebracht meer met elkaar
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overeen moeten komen.240 Het kabinet heeft daarom besloten om de uitvoering van de
gevangenisstraf aan te scherpen middels het verkorten van de duur van de voorwaardelijke
invrijheidstelling naar maximaal twee jaar.241 Deze periode volstaat volgens de Minister omdat in het
nieuwe beleid gedetineerden al vanuit hun detentie én in het kader van het re-integratieverlof
gericht en stapsgewijs kunnen werken aan hun terugkeer.242 In het geval langdurig(er) toezicht,
begeleiding en/of behandeling vereist is, kan toepassing worden gegeven aan de wettelijke
mogelijkheden, zoals de verlenging van de proeftijd en de gedragsbeïnvloedende of
vrijheidsbeperkende toezichtmaatregelen van de Wet langdurig toezicht.243

Terugdringen van recidive
Met de doelstelling van het terugdringen van recidive zijn drie strategieën te benoemen: 1)
Afschrikking wat inhoudt dat door het verbinden van negatieve consequenties aan strafbaar gedrag
ervoor wordt gezorgd dat de gedetineerde in de toekomst dergelijk gedrag niet meer durft te
vertonen; 2) Onschadelijkmaking wat inhoudt dat zorggedragen wordt dat crimineel gedrag niet
opnieuw wordt vertoond door het belemmeren van de bewegingsvrijheid of het beïnvloeden van
condities die dergelijk gedrag mogelijk maken; en 3) Resocialisatie wat inhoudt dat de gedetineerde
meer bereid en beter in staat is zich te onthouden van het plegen van delicten door het wegnemen
van criminogene factoren.244 Met het middels het wetsvoorstel terugdringen van recidive wordt op
die manier de samenleving beschermt en tegelijkertijd aan gedetineerden de kans gegeven om in de
toekomst een positieve en constructieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.245
Bij dit nieuwe beleid zullen gedetineerden vanaf dag één van hun detentie werken aan een veiligere
terugkeer buiten de gevangenis.246 Het terugdringen van recidive waarmee naast het beschermen
van de maatschappij ook tegemoet gekomen wordt aan de belangen van slachtoffers en
nabestaanden sluit ook goed aan bij de algemene bepaling in artikel 6:1:3 Sv., waarin staat dat bij de
tenuitvoerlegging van straffen rekening wordt gehouden met alle in aanmerking komende belangen,
waaronder de veiligheid van de samenleving, de belangen van slachtoffers en nabestaanden en de
resocialisatie van de veroordeelde.247
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3.2.3 De belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe regeling.
Inleiding
De wijze van tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen wordt met het nieuwe beleid aangescherpt,
om recht te doen aan slachtoffers, nabestaanden en de hele samenleving.’248 Ook het terugdringen
van recidive is van belang.249 Om dit te bewerkstellingen staan er in dit nieuwe beleid drie pijlers
centraal, te weten straf is straf, gedrag telt en werken aan een veilige terugkeer.250

Straf is straf
De eerste pijler heeft betrekking op de kern van de gevangenisstraf: De vrijheid van de gedetineerde
wordt voor een bepaalde tijd ontnomen om genoegdoening te bieden aan slachtoffers en
nabestaanden, maar ook aan de samenleving als geheel.251 Hierbij gaat het ook om vergelding,
waarbij de dader moet ervaren dat onze samenleving zijn criminele gedrag niet accepteert.252 Op dit
moment is er te weinig aandacht voor deze pijler, omdat de voorwaardelijke invrijheidsstelling van
rechtswege wordt verleend, tenzij er sprake is van een tenzij-clausule van artikel 6:2:12 lid 1 Sv. Om
hier meer aan tegemoet te komen zal met de nieuwe regeling al op voorhand bekeken worden of de
gedetineerde in aanmerking komt voor voorwaardelijke invrijheidsstelling.253 Op dit
moment kan de voorwaardelijke invrijheidsstelling alleen worden uit- of afgesteld op basis
van limitatief in de wet opgesomde gronden.254 Met de nieuwe regeling is er meer ruimte voor
persoonsgericht maatwerk omdat bij de beslissing van het Openbaar Ministerie tot toekenning van
de voorwaardelijke invrijheidsstelling straks de volgende drie criteria gelden naast de gronden voor
achterwege laten ervan die ook bepalen welke voorwaarden er worden gesteld namelijk: 1)
eventuele risico’s bij vrijlating, 2) gedrag van de gedetineerde tijdens de gehele detentieperiode en 3)
de belangen van slachtoffers.255 Dat laatste criterium houdt kortgezegd in dat zwaarder dan nu,
rekening wordt gehouden met belangen van slachtoffers door bijvoorbeeld locatieverboden of
contactverboden op te leggen.256 Ook zal er straks bij de toepassing van de voorwaardelijke
invrijheidsstelling rekening worden gehouden met de door de veroordeelde geleverde inspanningen
om de door het delict veroorzaakte schade te vergoeden.257
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Gedrag telt
Hierbij wordt het verlenen van de voorwaardelijke invrijheidsstelling een meer persoonsgerichte
aangelegenheid.258 Het gedrag van de gedetineerde tijdens zijn detentie gaat sterker meewegen in
de beoordeling of voorwaardelijke invrijheidsstelling wordt verleend.259 Gedetineerden dienen hun
tijd in detentie actief door te brengen en hun criminele gedrag te veranderen om zo een geslaagde
terugkeer in de maatschappij mogelijk te maken.260 Om gedetineerden hiertoe te stimuleren, moeten
zij worden aangesproken op hun gedrag waarbij goed gedrag wordt beloond en slecht gedrag wordt
bestraft en moeten zij bovendien gestimuleerd worden verantwoordelijkheid te nemen en gewenst
gedrag te vertonen in de vorm van bereidheid te werken aan een geslaagde terugkeer in de
samenleving.261 Er dient hierbij rekening gehouden te worden met de beperkingen van
gedetineerden waarbij zij begeleiding moeten krijgen indien nodig voor verandering.262 Het initiatief
ligt bij de gedetineerde doordat zijn gedrag leidend is voor de inhoud van zijn detentie en het in
aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidsstelling.263. Het recht moet verdiend worden.264

Naast bovenstaande zal ook gekeken worden of de gedetineerde een risico vormt de samenleving en
zo ja, hoe dit risico kan worden beperkt.265 Ook zal rekening gehouden worden met de belangen van
slachtoffers en nabestaanden door te beoordelen of de gedetineerde voldoende inspanning heeft
geleverd om de door het delict veroorzaakte schade te vergoeden, door het opleggen van locatie- en
contactverboden en door het afzien van voorwaardelijke invrijheidsstelling als er risico’s bij de
terugkeer zijn gesignaleerd gerelateerd aan slachtoffers.266 De uitbreiding van de persoonsgerichte
aanpak blijkt ook uit dat het veranderende verlofstelsel.267 Het behoud van verlof is van belang want
verlof draagt bij aan re-integratie en daarmee aan het voorkomen van recidive doordat
gedetineerden door middel hiervan onder controle geleidelijk kunnen wennen aan toegekende
vrijheden.268 Algemeen verlof en regime gebonden verlof verdwijnen.269 In plaats daarvan komt re-
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integratieverlof, wat in het teken staat van het getoonde gedrag gedurende de gehele detentie en
concrete persoonsgerichte re-integratiedoelen.270 Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een
gedetineerde zijn terugkeer in de maatschappij moet voorbereiden door bijvoorbeeld middels dit
verlof te zoeken naar werk of een woning om na detentie te wonen.271

Werken aan veilige terugkeer
De laatste pijler is gericht op de toekomst: De straf moet zorgen voor een veiligere samenleving en
bijdragen aan een veilige terugkeer van de gedetineerde hierin door hem aan te bieden te werken
aan een beter leven na detentie om zo te voorkomen dat hij na detentie terugvalt in de
criminaliteit.272 Om dit te bewerkstellingen dient er voor elke gedetineerde een detentie en reintegratieplan te worden opgesteld als onderdeel van de persoonsgerichte aanpak met als inhoud
een individueel begeleidingsplan.273 Dit vormt de leidraad voor de invulling van de detentie en
daarbij ook advisering voor al dan niet voorwaardelijke invrijheidsstelling.274 Middels dit plan wordt
per gedetineerde bekeken welke (gedrags)doelen hij moet behalen en welke activiteiten en stappen
kunnen bijdragen aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij.275 Ook dient in dit plan
opgenomen te worden voor welk verlof de gedetineerde bij goed gedrag in aanmerking komt276 Het
verlof dient altijd gekoppeld te zijn aan een re-integratiedoel, zoals het deelnemen aan
gedragsinterventies, zorg, voeren van een sollicitatiegesprek, werk buiten de muren van de inrichting
of het tekenen van een huurcontract voor een woning na detentie.277 Het toekennen van dit verlof
zal in de laatste fase van de straf plaatsvinden.278 Ook zal het verlof niet langer duren dan voor de
desbetreffende activiteit of re-integratiedoelstelling nodig is.279

Voor een veilige terugkeer in de maatschappij moet al in detentie aan de volgende randvoorwaarden
worden gewerkt: 1) het hebben van onderdak na detentie, 2) het hebben van inkomen uit werk of
een tijdelijke uitkering om na detentie in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien, 3) inzicht in
schulden en een plan om deze af te lossen, 4) een geldig legitimatiebewijs en 5) het hebben van een

Recht doen, kansen bieden. Naar effectievere gevangenisstraffen, bijlage bij Kamerbrief van 17 juni 2018, p. 9.; en
Schuyt & Van Wingerden, DD 2018/38, p. 497.
270 Recht doen, kansen bieden. Naar effectievere gevangenisstraffen, bijlage bij Kamerbrief van 17 juni 2018, p. 6.; en
Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 9.
271 ‘Vervroegde vrijlating’, Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl.
272 Recht doen, kansen bieden. Naar effectievere gevangenisstraffen, bijlage bij Kamerbrief van 17 juni 2018, p. 2.
273 Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 13.
274 Zie noot 273.
275
Schuyt & Van Wingerden, DD 2018/38, p. 497.; en
Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 13.
276 Zie noot 275.
277 Recht doen, kansen bieden. Naar effectievere gevangenisstraffen, bijlage bij Kamerbrief van 17 juni 2018, p. 8.; en
Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 16.
278 Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 17.
279 Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 18.

32

zorgverzekering om zo aan de hand van de vastgestelde zorgbehoeften te kunnen zorgen voor
passende zorg.280 Hierbij zullen gedetineerde in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor het
verwezenlijken van deze basisvoorwaarden, waarbij zij hulp krijgen van een in penitentiaire
inrichtingen hiervoor speciaal ingericht re-integratiecentrum (RIC), waar zij ondersteund worden te
werken aan de vijf basisvoorwaarden in de vorm van bijvoorbeeld het schrijven van
sollicitatiebrieven of een CV, zich kunnen inschrijven voor opleidingen of kunnen zoeken naar een
woning voor na de detentie.281 Hierbij werkt het gevangeniswezen samen met partners zoals
gemeenten, de reclassering en zorginstellingen.282

Naast de aandacht voor het creëren van de vijf basisvoorwaarden, is het de bedoeling dat
gedetineerden tijdens hun detentie vaardigheden leren die nodig zijn voor een veiligere terugkeer in
de samenleving. Werken aan herstel zorgt voor verbeterde relaties tussen de gedetineerde en
mensen in zijn omgeving en biedt daarmee meer perspectief op succesvolle re-integratie.283
Gedetineerden moeten daarom mogelijkheden krijgen om trainingen en cursussen te volgen en
arbeid te verrichten zodat hun sociale en werknemersvaardigheden worden ontwikkeld alsmede de
beheersing van de Nederlandse taal.284 Bij het aanleren van vaardigheden word er grote prioriteit
toegekend aan het versterken van het slachtofferbewustzijn door herstelbemiddeling tussen de
gedetineerde en het slachtoffer/nabestaanden te faciliteren.285

3.3. Enkele kanttekeningen over de Wet Straffen en Beschermen
3.3.1. Nu geen sprake van automatisch verlening van voorwaardelijke invrijheidsstelling
De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), De Raad voor de Rechtspraak en
Reclassering Nederland vinden dat er met de huidige regeling geen sprake is van automatische
verlening van voorwaardelijke invrijheidsstelling.286 Met de criteria van artikel 6:2:12 Sv zijn er
namelijk verschillende mogelijkheden om de voorwaardelijke invrijheidsstelling uit- of af te stellen.
De Raad voor de Rechtspraak verwijst hier naar het onderzoek uitgevoerd door de Erasmus
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Universiteit Rotterdam over de huidige voorwaardelijke invrijheidsstellingregeling, waaruit blijkt dat
deze regeling voorziet in een individuele afweging aangezien er in de praktijk door diverse instanties
wordt samengewerkt om maatwerk te leveren door per gedetineerde te beoordelen of de
gedetineerde in aanmerking komt voor voorwaardelijke invrijheidsstelling middels het frequent
stellen van bijzondere voorwaarden en de manier waarop wordt omgegaan als de gedetineerde zich
hier niet aan houdt.287 Reclassering Nederland voegt daaraan toe dat zij in haar advies over het
verlenen van voorwaardelijke invrijheidsstelling maatwerk levert door per gedetineerde te kijken
naar de belangen van slachtoffers.288 Uit bovenstaande kan worden opgemaakt dat genoemde
organisaties van mening zijn dat het wetsvoorstel uitgaat van de onjuiste aanname dat er met de
huidige regeling sprake is van automatische verlening van voorwaardelijke invrijheidsstelling.

3.3.2. Vraagtekens over de verkorting van de voorwaardelijke invrijheidsstelling
Er worden verschillende kanttekeningen geplaatst bij de verkorting van de voorwaardelijke
invrijheidsstelling. Het voert te ver om hier uitvoerig op in te gaan, dus volgt hieronder een korte
opsomming van de kanttekeningen omtrent de verkorting van de voorwaardelijke invrijheidsstelling.
Mocht u geïnteresseerd zijn in een uitvoerige uiteenzetting dan verwijs ik u graag naar bijlage 2.

Een eerste kanttekening die bij de verkorting van de voorwaardelijke invrijheidsstelling wordt
geplaatst door Reclassering Nederland, die stelt dat het van belang is dat daadwerkelijk
voorwaardelijke invrijheidsstelling wordt verleend want wanneer de gedetineerde dit helemaal niet
toekomt, kan dit weer gevolgen hebben voor de kans op recidive.289 Met het nieuwe voorstel bestaat
de kans dat de gedetineerde helemaal niet voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld nu het zorg voor
uitholling van het resocialisatiebeginsel wanneer voor het toekennen van voorwaardelijke
invrijheidsstelling 1) het gedrag van de gedetineerde; 2) de mogelijkheden tot risicobeheersing en 3
slachtofferbelangen nog steviger worden ingezet bij de al dan niet toekenning van deze externe
vrijheid.290 Deze mening wordt gedeeld door de Raad voor de Rechtspraak en Fonds Slachtofferhulp
die stellen dat het van belang is dat gedetineerden een periode toekomen waarin zij ‘in de gaten’
worden gehouden om zo een goede overgang van detentie naar een vrij leven met vermindering van
recidive te bewerkstelligen en het met deze regeling niet zeker is dat aan elke gedetineerde deze
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Uit Beijerse e.a. 2018, p. 12.
bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 2. (advies Reclassering Nederland over het wetsvoorstel).
289 bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 4. (advies Reclassering Nederland over het wetsvoorstel).
290 Struijk, Sancties 2020/13, p. 61.
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periode toekomt.291 Ook het collectieve belang van maatschappijbeveiliging en recidivevermindering
wordt hiermee behartigd.292
Een tweede kanttekening wordt gegeven door RSJ en Reclassering Nederland die van mening zijn dat
de verkorting van de periode waarover voorwaardelijke invrijheidsstelling kan worden verleend tot
een maximum van twee jaar niet consistent is met de door het kabinet in dit wetsvoorstel
voorgestelde persoonsgerichte aanpak, omdat sommige gedetineerden immers behoefte hebben
aan een langere resocialisatietermijn.293
Reclassering Nederland, het OM en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) stellen als derde dat
er met de verkorting van de maximale periode van voorwaardelijk invrijheidsstelling wel een risico
bestaat ten aanzien van calculerende gedetineerden, die hierdoor later onbegeleid en
ongecontroleerd terugkeren in de samenleving zonder dat is ingezet op risicobeheersing en
gedragsverandering.294 Bij calculerende gedetineerden gaat het om gedetineerden die detentie voor
lief nemen om maar niet te hoeven werken aan resocialisatie, die bewust niet meewerken aan de
voorwaardelijke invrijheidsstelling en het strafrestant uitzitten om daarmee de eventuele verlenging
van de proeftijd en daarmee gepaard gaande langdurige reclasseringsbemoeienis te ontlopen.295
Met de nieuwe regeling valt ten slotte te verwachten dat rechters anders gaan straffen. Volgens de
NOvA is namelijk te verwachten dat rechters sneller geneigd zijn de straftoemeting aan de
daadwerkelijk uit te zitten straf aan te passen zodat deze zo veel mogelijk gelijk zijn.296 Fonds
Slachtofferhulp stelt dat rechters bij het opleggen van de straf een oordeel zullen gaan vellen over
hoe lang zij vinden dat de dader daadwerkelijk in hechtenis moet zitten en daarop de straf zullen
afstemmen.297 Dit kan tot gevolg hebben dat rechters hun vonnissen hierop zullen aanpassen en een
lagere straf zullen opleggen, wat nadelig is voor slachtoffers en nabestaanden.298

3.3.3. Focus op eigen verantwoordelijkheid, inzet en gedrag is niet zaligmakend
De NOvA, Reclassering Nederland en RSJ stellen dat met het nieuwe beleid onderschat wordt dat een
grote groep gedetineerden zelf niet in staat is om inzet en het gewenste gedrag te tonen.299 Dit komt
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bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 2. (advies van de Raad voor de Rechtspraak over het wetsvoorstel).; en
bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 8. (advies Fonds Slachtofferhulp over het wetsvoorstel).
292
Struijk, Sancties 2020/13, p. 62-63.
293 Raes, DD 2018/60, p. 747;
bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 3 (advies Reclassering Nederland over het wetsvoorstel).; en
bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 7. (advies NOvA over het wetsvoorstel).
294 bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 3 en 6. (advies Reclassering Nederland over het wetsvoorstel).;
bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 4-5. (advies OM over het wetsvoorstel).; en
bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 7. (advies NOvA over het wetsvoorstel).
295 Kamerstukken II, 2018/19, 35 122, nr. 5 p. 18 en 20.
296 bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 5. (advies NOvA over het wetsvoorstel).
297 'Vanzelf vroeger vrij kan straks niet meer', NRC 1 mei 2018, www.nrc.nl
298 bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 8. (advies Fonds Slachtofferhulp over het wetsvoorstel).
299 bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 5. (advies NOvA over het wetsvoorstel).;
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omdat een verstandelijke beperking, langdurige verslaving, psychische of emotionele problematiek,
taalbarrières, opleidingsachterstand of gedragsproblemen ertoe kunnen leiden dat gedetineerden
niet in staat zijn zich te houden aan de gestelde voorwaarden of zich hierdoor onvoldoende kunnen
motiveren tot goed gedrag.300 Door de toekennen van voorwaardelijk invrijheidsstelling zo scherp
aan te zetten, is het namelijk de vraag of ook minder zelfredzame en de minder gemotiveerde
gedetineerde gemotiveerd kunnen worden tot gewenst gedrag.301 Het voorstel kan volgens de NOvA
daardoor zorgen voor klassenjustitie, waarbij personen vanwege kenmerken waar zij niets aan
kunnen doen niet de vrijheden krijgen die andere wel krijgen.302 Reclassering Nederland wilt dit
tegengaan en is dan ook van oordeel dat er voor deze groep niet-kunners ruimte moet zijn voor
goede diagnostiek en een op maat toegesneden programma, inclusief een gefaseerde terugkeer in
de maatschappij.303 Fonds Slachtofferhulp belicht een andere kant van de medaille: Er zijn namelijk
ook gedetineerden die met doorvoering van deze wetswijziging niet in aanmerking komen voor
voorwaardelijke invrijheidstelling omdat zij zich op dusdanige wijze hebben misdragen tijdens hun
detentie dat besloten wordt dat zij hun gehele straf dienen uit te zitten.304 Voor deze groep
gedetineerden geldt dat zij niet voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld en dat er derhalve geen
periode van begeleiding na afloop van hun detentie in de vorm van voorwaardelijke
invrijheidsstelling zal plaatsvinden.305 De gedachte dat de zwaarste criminelen - degenen die zich
tijdens hun detentie niet aan de regels houden en daardoor niet voorwaardelijk in vrijheid worden
gesteld - met de voorgestelde wetswijziging na het uitzitten van hun straf zonder begeleiding in de
samenleving komen, acht het Fonds onwenselijk.306

3.3.4. Overige vraagtekens over de nieuwe regeling
TBS Nederland stelt dat het maximaliseren van de duur van de voorwaardelijke invrijheidsstelling
met zich meebrengt dat een tbs’er nóg langer moet wachten op de aanvang van zijn behandeling
met als gevolg een langere gevangenisstraf.307 Daarbij stelt zij hoe langer de gevangenisstraf, hoe
meer detentieschade en hoe minder het effect van de tbs-behandeling omdat de problematiek
verhard is geraakt en herinneringen aan het delict door de tijd verder vervormd zijn met als gevolg
een suboptimaal terugkeren van behandelde tbs’ers in de maatschappij, met onnodig hogere risico's
bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 5 (advies Reclassering Nederland over het wetsvoorstel).; en
Raes, DD 2018/60, p. 748.
300 bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 6. (advies NOvA over het wetsvoorstel).
301
Struijk, Sancties 2020/13, p. 61.
302 bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 7. (advies NOvA over het wetsvoorstel).
303 bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 5. (advies Reclassering Nederland over het wetsvoorstel).
304 bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 7. (advies Fonds Slachtofferhulp over het wetsvoorstel).
305 Zie noot 304.
306 Zie noot 304.
307 bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 1. (advies TBS Nederland over het wetsvoorstel).
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voor de veiligheid in de samenleving.308 Ook komt in het onderzoek van de Erasmus Universiteit naar
voren dat met een grotere invloed van het slachtoffer en de mogelijk politieke invloed op het OM én
de wijze waarop de tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen wordt ingericht, het zeker niet
ondenkbaar is dat de voorwaardelijke invrijheidsstelling achterwege blijft en door deze invloeden
juist geen recht wordt gedaan aan het karakter van de gevangenisstraf waardoor de wijze van
tenuitvoerlegging leidt tot een straf die niet langer proportioneel is aan de mate van vergelding en
herstel van de rechtsorde.309

3.3.5. Voorgesteld alternatief voor het wetsvoorstel
Fonds Slachtofferhulp is van mening dat er in plaats van het wetsvoorstel beter gewerkt kan worden
naar transparantie in de rechtspraak aangezien het huidige systeem zorgt voor een grote kloof
tussen de verwachting die wordt gewekt bij slachtoffers en nabestaanden door de uitspraak van de
rechter en de daadwerkelijke strafuitvoering.310 Als voor slachtoffers en nabestaanden vanaf het
moment van het wijzen van vonnis meteen duidelijk is wat het inhoudt, zal dit een grote positieve
invloed hebben op het proces van aanvaarding en acceptatie van de straf.311 De RSJ deelt deze
mening en geeft aan dat ‘goede voorlichting aan de samenleving over het strafrechtsysteem en het
belang van resocialisatie’ meer gewenst is, nu die voorlichting kan bijdragen dat slachtoffers en
nabestaanden het besluit om tot een bepaalde straf te komen beter begrijpen.312 Deze meningen
wordt gestaafd door het onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam waaruit blijkt dat
verhoging van de geloofwaardigheid in de voorwaardelijke invrijheidsstelling veel beter kan worden
bereikt door betere communicatie en uitleg van de voorwaardelijke invrijheidsstelling als integraal
onderdeel van de voorbereiding van de veroordeelde op zijn terugkeer in de samenleving.313

3.4. De politiek over de nieuwe regeling
Naast bovenstaande instanties is het interessant om te bekijken hoe door de Tweede Kamer over het
door Minister Dekker aangeboden wetsvoorstel wordt gedacht.
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bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 1-2. (advies TBS Nederland over het wetsvoorstel).
Schuyt, Sancties 2019/2, p. 8.
310 bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 9. (advies Fonds Slachtofferhulp over het wetsvoorstel).
311 Zie noot 310.
312 Raad voor de strafrechtstoepassing en jeugdbescherming, Advies inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling, Den
Haag, 12 juni 2018, p. 3.
313 Schuyt, Sancties 2019/2, p. 9.
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Van Wijngaarden (VVD) vindt dat het wetsvoorstel bijdraagt aan het rechtsvaardigheidsgevoel van de
samenleving, doordat gedetineerden niet langer van rechtswege na twee derde deel van de
gevangenisstraf voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld.314 Van der Staaij (SGP) deelt deze mening
door te stellen het een goed idee te vinden dat gevangenen een groter deel van hun straf moeten
uitzitten en dat de geleidelijke terugkeer in de samenleving hierbij niet in de weg wordt gestaan.315
De verkorting van de voorwaardelijke invrijheidsstelling wordt door Van de Berge (GroenLinks) en
Van Nispen (SP) als een slecht idee bestempeld omdat twee jaar voor langgestraften te kort is om te
resocialiseren en veilig terug te keren in de maatschappij.316 D66 stelt dat de persoonsgerichte
aanpak in de nieuwe regeling een goede zaak is, maar vraagt zich daarbij wel af of er voor
gedetineerden wel voldoende geld wordt uitgetrokken, met name voor de zorg voor verslaafde- en
psychisch gestoorde gedetineerden.317 Van Toorenburg (CDA) vraagt zich af of in de nieuwe regeling
voldoende aandacht is voor kwetsbaarheid van gedetineerden, aangezien niet elke gedetineerde uit
zich zelf in staat is goed gedrag te vertonen.318 De ChristenUnie vreest dat langgestraften calculerend
gedrag zullen vertonen met de nieuwe voorwaardelijke invrijheidsstelling om op die manier bewust
onder de voorwaardelijke invrijheidstelling en de mogelijke verlengde proeftijd uit te komen omdat
zij dan met voorwaarden te maken kunnen krijgen die levenslang gelden.319 Om de kans op
calculerende gedetineerden zoveel mogelijk tegen te gaan wordt er vanuit de Kamer de volgende
‘oplossing’ naar voren gebracht: Gevangenen die zich misdragen en dus niet voor voorwaardelijk
invrijheidsstelling in aanmerking komen, zullen volgens Van Wijgaarden (VVD) onder de Wet
langdurig toezicht te vallen,320 waarbij zij volgens Kuiken (PvdA) en Van der Staaij (SGP) uiterlijk dertig
dagen voor het moment van in vrijheidsstelling aan gedragsbeïnvloedende maatregelen321 dienen te
worden onderworpen.322
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Kamerstukken II 2018-19, 35122, nr. 6. p. 2.
‘Kamer debatteert over de Wet straffen en beschermen’, tweedekamer.nl, 20 juni 2019.
316 Zie noot 315.
317 Kamerstukken II 2018-19, 35122, nr. 6. p. 5.
318
‘Kamer debatteert over de Wet straffen en beschermen’, tweedekamer.nl, 20 juni 2019.
319 Kamerstukken II 2018-19, 35122, nr. 6. p. 46.
320 Doel van de wet is dat gedetineerden zo lang als nodig onder toezicht blijven staan en dat zij onder persoonsgerichte voorwaarden
terugkeren in de samenleving. Bij terugvalgedrag en (dreigende) recidive kan zo direct worden ingegrepen.
Via: ‘Informatieblad over de Wet langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking’, Ministerie van Veiligheid en Justitie,
www.dji.nl
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houden op plegers misdrijven.
Via: ‘Informatieblad over de Wet langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking’, Ministerie van Veiligheid en Justitie,
www.dji.nl
322 ‘Kamer debatteert over de Wet straffen en beschermen’, tweedekamer.nl, 20 juni 2019.
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Hoofdstuk 4
Toetsing van de Wet Straffen en beschermen aan het
resocialisatiebegrip
4.1. Inleiding
Wat nu wijsheid is – het tot wet maken van het wetsvoorstel omtrent de aanpassing van de
voorwaardelijke invrijheidsstelling of niet – gezien in het licht van de resocialisatiegedachte, zal ik in
dit hoofdstuk bespreken, waarmee ik dus antwoord geef op de onderzoeksvraag:
Is de aanpassing van de regeling van de voorwaardelijke invrijheidsstelling met het wetsvoorstel Wet
Straffen en Beschermen in strijd met het resocialisatiebeginsel als verwoord in artikel 2 lid 2 Pbw?

4.2. Positieve en negatieve punten van het wetsvoorstel in het kort
Positieve kanten van het wetsvoorstel
Om hier verder op in te gaan, wens ik eerst graag aan te geven dat de uitleg van het
resocialisatiebeginsel niet alleen in de huidige kamerstukken staat, die betrekking hebben op het
wetsvoorstel maar voor de uitleg van dit begrip ook verwezen wordt naar oude kamerstukken.
Net als het wetsvoorstel richt het resocialisatiebeginsel zich op recidivevermindering om zo de
maatschappij te beveiligen.323 De nieuwe regeling heeft als doel ervoor te zorgen dat de
gedetineerde meer bereid en beter in staat is zich te onthouden van het plegen van delicten door het
wegnemen van criminogene factoren.324 Met het middels het wetsvoorstel terugdringen van recidive
wordt de samenleving beschermd en tegelijkertijd aan gedetineerden de kans gegeven te
resocialiseren zodat zij in de toekomst een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.325

Ten tweede is er met de nieuwe regeling aandacht voor het in de toekomst sociaal functioneren van
de gedetineerde.326 Dit is in lijn met de eerdere eis die door de Tweede Kamer is gesteld dat het
resocialisatiebeginsel stelt dat er gestreefd moet worden naar verbetering van gedetineerde in de
vorm van het bieden van kansen die nodig zijn voor de voorbereiding tot terugkeer in de
maatschappij.327 De resocialisatieopdracht moet hierbij ingevuld worden als het teweegbrengen van
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Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 5.
Zie noot 323.
325 Zie noot 323.
326 Handelingen II 1914/15, nr. 32 p. 875.
327 Kamerstukken II 1963/64, 7709, nr. 2, p. 8.
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gedragsveranderingen wat leidt tot vermindering of beëindiging van crimineel gedrag.328
Gedetineerden dienen “te werken aan hun persoonlijke toekomst en het oplossen van persoonlijke
problemen.”329 Bij het tot wet maken van het wetsvoorstel dient dus aan gedetineerden informatie
over resocialisatiemogelijkheden en hulp worden aangeboden om een dergelijke gedragsverandering
en het oplossen van persoonlijke problemen te kunnen realiseren.330 In de nieuwe regeling omtrent
de voorwaardelijke invrijheidsstelling wordt hieraan tegemoet gekomen. Zij stelt namelijk dat de
straf moet zorgen voor een veiligere samenleving en dient bij te dragen aan een veilige terugkeer van
de gedetineerde hierin door hem aan te bieden te werken aan een beter leven na detentie om zo te
voorkomen dat hij detentie terugvalt in de criminaliteit.331 Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de
volgende eisen van het resocialisatiebeginsel: 1) er zal bij de invulling van de straf gekeken zal
worden naar het nuttige effect voor de persoon van de gedetineerde.332 Daarnaast 2) zal er met de
nieuwe regeling aandacht zijn voor het in de toekomst sociaal functioneren van de gedetineerde.333
De detentie mag namelijk volgens het resocialisatiebeginsel niet alleen een punitief en vergeldend
karakter hebben maar ook gericht moet zijn op “reformation and social rehabilitation”.334

Tot slot stelt de nieuwe regeling dat het gedrag van de gedetineerde tijdens zijn detentie sterker gaat
meewegen in de beoordeling of hij in aanmerking komt voor voorwaardelijke invrijheidsstelling.335
Gedetineerden dienen hun tijd in detentie actief middels resocialiserende activiteiten (zoals
bijvoorbeeld het schrijven van een CV of sollicitatiebrief) door te brengen en hun criminele gedrag te
veranderen om zo een geslaagde terugkeer in de maatschappij mogelijk te maken.336 Dit is in de lijn
met het resocialisatiebeginsel wat stelt dat resocialisatie gezien moet worden als een streven waarbij
de gedetineerde zich op basis van eigen initiatief en verantwoordelijkheid kan ontplooien.337 De
nieuwe regeling geeft daarbij aan dat rekening gehouden moet worden met de eventuele
beperkingen van gedetineerden waarbij zij begeleiding moeten krijgen indien nodig om te kunnen
veranderen.338
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Negatieve kanten van het wetsvoorstel
Het is niet voor niets dat er zoveel discussie is over het wetsvoorstel. Dat komt ten eerste omdat met
de nieuwe regeling geacht wordt dat de gedetineerde zelf in staat moet zijn om eventuele aan de
invrijheidstelling verbonden risico’s te beperken en te beheersen.339 Dit is niet in lijn met het
resocialisatiebeginsel: Zo kan gesteld worden dat een maximum van twee jaar niet consistent is met
de voorgestelde persoonsgerichte aanpak, omdat sommige gedetineerden immers behoefte hebben
aan een langere resocialisatietermijn.340 De reden hiervan is dat met het nieuwe beleid onderschat
wordt dat een grote groep gedetineerden zelf niet in staat is om inzet en het gewenste gedrag te
tonen.341 Dit komt omdat een verstandelijke beperking, langdurige verslaving, psychische of
emotionele problematiek, taalbarrières, opleidingsachterstand of gedragsproblemen ertoe kunnen
leiden dat gedetineerden niet in staat zijn zich te houden aan de gestelde voorwaarden of zich
hierdoor onvoldoende kunnen motiveren tot goed gedrag.342

Een ander minpunt van het wetsvoorstel is dat de periode waarin de gedetineerde via de
voorwaardelijke invrijheidsstelling kan werken aan resocialisatie maximaal twee jaar is.343 Het gaat
hier om het woordje ‘kan’, waardoor de kans bestaat dat de gedetineerde helemaal niet
voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld. Dit mag met het oog op het resocialisatiebeginsel niet.
Volgens de lezing die aan artikel 3 EVRM wordt gegeven heeft namelijk ieder gedetineerde recht op
resocialisatie.

Tot slot dient er volgens de lezing die aan artikel 5 EVRM in het licht van het resocialisatiebeginsel
wordt gegeven een causaal verband te bestaan tussen de reden voor het opleggen van de
gevangenisstraf en de omstandigheden van de uitvoering daarvan, waarbij de gedetineerde niet
verder in zijn persoonlijke vrijheid mag worden beperkt dan met het oog op het doel van zijn
detentie nodig of onvermijdelijk is.344 Of hiervan sprake is dient het persoonlijke belang van de
gedetineerde afgezet te worden tegen het maatschappelijk belang en de veiligheid.345 De nieuwe
regeling omtrent de voorwaardelijke invrijheidsstelling lijkt hier niet op te zijn bedacht. Uit
onderzoek van de Erasmus Universiteit komt namelijk naar voren dat met de nieuwe regeling geen
339

Schuyt en Van Wingerden, DD 2018/38, p. 496.
Raes, DD 2018/60, p. 747.;
bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 3. advies Reclassering Nederland over het wetsvoorstel); en
bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 7. (advies NOvA over het wetsvoorstel).
341 bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 5. (advies NOvA over het wetsvoorstel);
bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 5. (advies Reclassering Nederland over het wetsvoorstel); en
Raes, DD 2018/60, p. 748.
342 bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 6. (advies NOvA over het wetsvoorstel).
343 Kamerstukken II 2017/18, 34700, nr. 34, p. 5.
344 Meijer, DD 2015/65, p. 694-695.; en
Kamerstukken II 1963/64, 7709, nr. 2, p. 9.
345 EHRM 28 september 2010, nr. 32705/06 (Frank tegen Duitsland).
340

41

recht wordt gedaan aan het karakter van de gevangenisstraf omdat de wijze van de
tenuitvoerlegging van de straf niet langer proportioneel is aan de mate herstel van de rechtsorde
aangezien er de mogelijkheid bestaat dat de voorwaardelijke invrijheidsstelling achterwege blijft.346

4.3. Van wetsvoorstel naar wet
Door de negatieve punten ten aanzien van het wetsvoorstel lijkt het dat de nieuwe regeling omtrent
de voorwaardelijke invrijheidsstelling in strijd is met het resocialisatiebeginsel als verwoord in artikel
2 lid 2 Pbw. Dit hoeft niet zo te zijn. De aanpassing van de regeling van de voorwaardelijke
invrijheidsstelling met het wetsvoorstel Wet Straffen en Beschermen zal niet in strijd komen met dit
resocialisatiebeginsel, als dit wetsvoorstel op de volgende manier wordt bijgeschaafd.

Het detentieregime dient met de nieuwe regeling voldoende aandacht te hebben voor
resocialisatie.347 Dit kan worden verwezenlijkt door ervoor te zorgen dat gedetineerden
daadwerkelijk een mogelijkheid tot ‘rehabilitation’ (resocialisatie) krijgen.348 Aan hen moet dus alle
mogelijkheden worden aangeboden om te kunnen resocialiseren. Om dit te kunnen bewerkstellingen
is het van belang om met de nieuwe regeling direct bij de aanvang van de detentie wordt begonnen
te werken naar een succesvolle terugkeer in de maatschappij door voor elke gedetineerde een
detentie- en re-integratieplan op te stellen als onderdeel van de persoonsgerichte aanpak met als
inhoud een individueel begeleidingsplan.349 Dit is van belang omdat de periode waarin de
gedetineerde kan resocialiseren in de vorm van voorwaardelijke invrijheidsstelling verkort zal worden
naar maximaal 2 jaar. Als zij - ondanks dat hen alle middelen en hulp om te resocialiseren is
aangeboden - dit recht op resocialisatie in de vorm van voorwaardelijke invrijheidsstelling verspillen
door geen goed gedrag te tonen, is dat hun eigen verantwoordelijkheid. De overheid dient zich
echter wel steeds te blijven inspannen dat de gedetineerde dit resocialisatierecht kan toekomen
door steeds passende behandelingen aan te blijven bieden om het risico dat een gedetineerde kan
zijn voor de maatschappij zo veel mogelijk te verkleinen.350 Dit komt omdat niet elke gedetineerde
ook daadwerkelijk op eigen kracht in staat is zijn verantwoordelijkheden te nemen aangezien niet
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iedere gedetineerde die motivatie heeft en zij juist vaak de motivatie moet leren en in zichzelf
moeten ontdekken.351 Het detentieregime moet daarom zo worden ingekleed dat gedetineerden de
hoop en kans houden op resocialisatie in de vorm van een succesvolle terugkeer in de
samenleving.352 Hoe kan dit worden gedaan? Om hierop verder in te gaan wens ik eerst het volgende
aan te geven: Ondanks dat hetgeen hieronder wordt vermeld naar voren is gekomen in uitspraken
waarbij het ging om levenslanggestrafte gedetineerden, geldt hetgeen in deze uitspraken naar voren
is gekomen ook voor niet-levenslanggestraften aangezien er namelijk altijd een mogelijkheid tot
‘rehabilitation’ moet zijn geweest, bij zowel levenslang als niet-levenslanggestraften.353 Dit te hebben
aangegeven, dient er om een dergelijk detentieregime te realiseren met de nieuwe regeling omtrent
de voorwaardelijke invrijheidstelling sprake te zijn van een periodieke controle354 om er zo voor te
zorgen dat het succeskarakter van resocialisatietraject zo groot mogelijk wordt.355 Daarbij dient de
overheid er voor te zorgen dat delinquenten ook daadwerkelijk behandeld worden als blijkt dat deze
behandeling een positief effect op de rehabilitatie kan hebben.356 Dit geldt vooral wanneer de
behandeling “in positieve zin effect heeft op bepaalde vaardigheden die vereist zijn voor een
voortijdige vrijlating.”357
In het huidige systeem is er al sprake is van een dergelijke periodieke controle, namelijk middels het
systeem van degradatie en promotie.358 Hierbij wordt elke gedetineerde aangesproken op zijn of
haar gedrag en gestimuleerd om zoveel als mogelijk goed (groen) gedrag te laten zien, waarbij het
nemen van eigen verantwoordelijkheid wordt beloond met meer vrijheden en meer ruimte voor
activiteiten buiten de cel.359 Gedetineerden starten bij dit systeem bij binnenkomst in detentie in het
basisprogramma, waarbij als een gedetineerde zich zes weken lang houdt aan alle 'groene'
gedragsregels de directeur van de inrichting dan kan besluiten tot promotie naar het
plusprogramma.360 Het plusprogramma heeft vijf uur aan extra activiteiten per week zoals meer
onderwijs en bezoek, arbeid met meer vrijheden en verantwoordelijkheden (zoals de
groenvoorziening) of gedragsinterventies.361 In dit systeem is er dus sprake van zes wekelijks multidisciplinair overleg waarbij gedrag van de gedetineerden steeds nauwlettende in de gaten wordt
gehouden waardoor er sprake is van een periodieke controle van gedetineerden.
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Kortom, het wetsvoorstel omtrent de wijziging van de voorwaardelijke invrijheidsstelling hoeft niet in
strijd te komen met het resocialisatiebeginsel, mits de bovenstaande punten in acht worden
genomen.
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Hoofdstuk 5
Samenvattende conclusie van de scriptie
5.1. De belangrijkste punten van het resocialisatiebeginsel
De basis van het resocialisatiebeginsel is gelegen in het respect voor de menselijke waardigheid.362
Resocialisatie dient te worden betrokken bij de beoordeling van de tenuitvoerlegging van de
gevangenisstraf, waarbij detentie in het teken dient te staan van de voorbereiding tot terugkeer in de
maatschappij en de behandeling tijdens het detentieregime hierop gericht moet zijn.363 Resocialisatie
moet aan iedere gedetineerde toekomen en aan niemand mag dit recht worden ontzegd.364 Detentie
heeft niet alleen een punitief en vergeldend karakter maar moet ook gericht zijn op “reformation and
social rehabilitation”.365 De straf moet ook een resocialiserende doelstelling hebben.
Het resocialisatiebeginsel heeft zowel recidivevermindering als persoonlijke herstel en welzijn tot
doel, waarbij de nadruk op het eerste ligt.366 Ook dient het aanbieden van deze
resocialisatieactiviteiten afgewogen te worden tegen het belang van de veiligheid in de maatschappij
en aan de belangen van slachtoffers en nabestaanden, om zo tegemoet te komen aan het belang dat
aan het punitieve en vergeldende karakter van de straf wordt gegeven.367
De eigen verantwoordelijkheid en gedrag van de gedetineerde wordt gebruikt als invulling van het
resocialisatiebeginsel.368 Bij het aanbieden van resocialisatieactiviteiten wordt gekeken naar de
persoon van de gedetineerde, waarbij actief aan deze gedetineerde behandelingen worden
aangeboden die hij nodig heeft om te kunnen resocialiseren.369 Mocht hij niet ingaan op deze
behandelingen, dan is dit zijn eigen keuze.

5.2. De belangrijkste pijlers van de voorwaardelijke invrijheidsstelling
In 1886 werd de voorwaardelijke invrijheidsstelling gezien als middel om de recidive terug te
dringen.370 Met de nieuwe regeling in 1915 gingen de persoonlijke omstandigheden van de
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gedetineerde steeds meer een rol spelen.371 In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de
voorwaardelijke invrijheidsstelling omgedoopt in vervroegde invrijheidsstelling, die in zeer algemene
zin gericht was op een resocialisatie, en die veel weg had van een strafkorting die verantwoord werd
geacht omdat door tijdsverloop de impact van het gepleegde misdrijf was verbleekt en de
overtuiging domineerde dat detentie voor de veroordeelde vrijwel steeds schadelijk was.372 Op 1 juli
2008 trad de nieuwe regeling van de voorwaardelijke invrijheidsstelling in werking welke als doel had
het terugdringen van recidive, het vergroten van de maatschappelijke veiligheid en daarmee een
gecontroleerde terugkeer van de gedetineerde in de samenleving.373 Het recht werd afhankelijk van
het gedrag van de gedetineerde374 waarbij ook de belangen van slachtoffers en de samenleving een
rol gingen spelen.375
Voorwaardelijke invrijheidsstelling kan worden toekend bij tijdelijke gevangenisstraffen van één jaar
of meer, waarbij geen sprake mag zijn van een voorwaardelijk deel.376 De voorwaardelijke
invrijheidsstelling vindt van rechtswege plaats, tenzij er een vordering tot uitstel of achterwege laten
ervan is ingediend en toegewezen.377 Gronden hiervoor staan vermeld in artikel 6:2:12 Sv. Mochten
er geen gronden worden aangevoerd om van de voorwaardelijke invrijheidsstelling af te zien of uit te
stellen, dan wordt voorwaardelijk invrijheidsstelling verleend. Hierbij worden er op grond van artikel
6:2:11 Sv aan de invrijheidsstelling algemene voorwaarden verbonden en kunnen er daarnaast ook
voorwaarden die afhankelijk zijn van de persoon van de gedetineerde worden gesteld. Als het
Openbaar Ministerie van mening is dat de gestrafte één of meerdere voorwaarden niet naleeft, dan
kan op grond van artikel 6:2:13 Sv een vordering tot herroeping worden ingediend.

5.3. Belangrijkste punten van het wetsvoorstel
Op grond van het wetsvoorstel Wet Straffen en Beschermen wordt de voorwaardelijke
invrijheidsstelling per individu afhankelijk gesteld van de volgende drie criteria: 1) De gedetineerde
dient zelf in staat te zijn om eventuele aan de invrijheidstelling verbonden risico’s te beperken en te
beheersen; 378 2) hij dient door de mate en de wijze van zijn getoonde gedrag te laten zien dat hij
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geschikt is om terug te keren in de maatschappij,379 waarbij 3) er tot slot ook gekeken wordt naar de
belangen van slachtoffers en nabestaanden en beoordeeld wordt of de gedetineerde zich voldoende
heeft ingespannen om de door het strafbare feit veroorzaakte schade te vergoeden.380 De periode
van voorwaardelijke invrijheidsstelling zal een derde van de opgelegde straf blijven, met een
maximum van twee jaar.381
De aanleiding tot deze regeling is gelegen in de grondslag van het straffen. Straffen worden namelijk
opgelegd om het aangerichte kwaad te vergelden en om recidive terug te dringen.382 In de nieuwe
regeling omtrent de voorwaardelijke invrijheidsstelling staan de volgende drie pijlers centraal: straf is
straf, gedrag telt en werken aan een veilige samenleving.383
Ondanks dat de Tweede Kamer over het algemeen positief is over het wetsvoorstel, wordt door
verschillende instanties kanttekeningen geplaatst bij het wetsvoorstel. Zij stellen dat, in tegenstelling
tot de Minister, er met de huidige regeling geen sprake is van automatische verlening van
voorwaardelijke invrijheidsstelling.384 Daarnaast wordt aangegeven dat het verkorten van de periode
van voorwaardelijke invrijheidsstelling naar maximaal 2 jaar ertoe kan leiden dat de gedetineerde dit
recht als onderdeel van het resocialisatieproces helemaal niet toekomt,385 dat sommige
gedetineerden behoefte hebben aan een langere resocialisatietermijn,386 dat dit zou kunnen leiden
tot calculerend gedrag - waarbij bewust niet wordt meegewerkt aan de voorwaardelijke
invrijheidsstelling en het strafrestant wordt uitgezeten om daarmee de eventuele verlenging van de
proeftijd en daarmee gepaard gaande langdurige reclasseringsbemoeienis te ontlopen387 - en dat
rechters mogelijk anders gaan straffen. Daarnaast wordt gesteld dat onderschat wordt dat een grote
groep gedetineerden zelf niet in staat is om inzet en het gewenste gedrag te tonen388 met als gevolg
dat zij met de voorgestelde wetswijziging zonder begeleiding in de samenleving komen.389
In plaats van het wetsvoorstel kan er volgens verschillende instanties beter gewerkt worden naar
transparantie in de rechtspraak aangezien het huidige systeem zorgt voor een grote kloof tussen de
verwachting die wordt gewekt bij slachtoffers en nabestaanden door de uitspraak van de rechter en
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de daadwerkelijke strafuitvoering.390 Goede voorlichting aan slachtoffers en nabestaanden over de
opgelegde straf en hetgeen daadwerkelijk wordt uitgezeten is hierbij gewenst.

5.4. Conclusie
In dit laatste hoofdstukgeef ik antwoord op de in de inleiding volgende geformuleerde
probleemstelling:
Is de aanpassing van de regeling van de voorwaardelijke invrijheidsstelling op grond van het
wetsvoorstel Wet Straffen en Beschermen in strijd met het resocialisatiebeginsel als verwoord in
artikel 2 lid 2 Pbw?
Naar mijn mening is dit niet het geval, als dit wetsvoorstel met het volgende rekening houdt.
Er moet gezorgd worden dat gedetineerden daadwerkelijk alle mogelijkheden worden aangeboden
om te kunnen resocialiseren.391 Met de nieuwe regeling dient direct bij de aanvang van de detentie
te worden gewerkt aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij door voor elke gedetineerde
een detentie- en re-integratieplan op te stellen als onderdeel van de persoonsgerichte aanpak met
als inhoud een individueel begeleidingsplan.392 Als zij dit recht op resocialisatie in de vorm van
voorwaardelijke invrijheidsstelling verspillen door geen goed gedrag te tonen, is dat hun eigen
verantwoordelijkheid. De overheid dient zich echter wel steeds te blijven inspannen dat de
gedetineerde dit resocialisatierecht kan toekomen door steeds passende behandelingen aan te
blijven bieden om het risico dat een gedetineerde kan zijn voor de maatschappij zo veel mogelijk te
verkleinen.393. Het detentieregime moet daarom zo worden ingekleed dat gedetineerden de hoop en
kans houden op resocialisatie in de vorm van een succesvolle terugkeer in de samenleving.394 Om dit
te bewerkstellingen dient er met de nieuwe regeling omtrent de voorwaardelijke invrijheidstelling
sprake te zijn van een periodieke controle. Deze periodieke controle kan worden ingevuld middels
het reeds bestaande zes wekelijkse multi-disciplinair overleg in het kader van het promotie en
degradatiesysteem, waarbij doormiddel hiervan een periodieke controle van gedetineerden
plaatsvindt.395 Daarbij dient de overheid er voor te zorgen dat de delinquenten ook daadwerkelijk
behandeling krijgen als blijkt dat deze behandeling een positief effect op de rehabilitatie van de
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gedetineerde kan hebben.396 Dit geldt vooral wanneer de behandeling “in positieve zin effect heeft
op bepaalde vaardigheden die vereist zijn voor een voortijdige vrijlating.”397
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Bijlage 1:
‘Ernstige misdragingen’
Eén van de gronden voor het voor achterwege laten of uitstellen van voorwaardelijke
invrijheidsstelling is wanneer er sprake is van een ‘ernstige misdraging’. Eerder is er al kort
uiteengezet wanneer hier sprake van is. Hieronder volgt een iets uitgebreide omschrijving.

Volgens de Aanwijzing voorwaardelijke invrijheidsstelling van het Openbaar Ministerie is er in elk
geval sprake van een ernstige misdraging wanneer “een gedetineerde meermalen disciplinair
bestraft is voor het vertonen van agressief gedrag jegens medewerkers van de inrichting of
medegedetineerden, of voor het aanrichten van vernielingen in de inrichting.”398 Disciplinaire
straffen die alleen of voornamelijk zien op het bezit van (soft)drugs dan wel andere contrabanden
worden meestal als onvoldoende bestempeld om te kunnen spreken van ernstige misdragingen399.
Ook kan er gesproken worden van ernstige misdragingen die kunnen leiden tot het toewijzen van
een vordering tot uitstel of afstel van de voorwaardelijke invrijheidsstelling wanneer er een nieuw
strafbaar feit is gepleegd: Dat geldt bijvoorbeeld als er sprake is van dat de betrokkene op basis van
de nieuwe verdenking in voorlopige hechtenis is gesteld.400

398

Aanwijzing voorwaardelijke invrijheidstelling (2012A007), I.2.2.2.
Rb. Zutphen 22 juni 2010, ECLI:NL:RBZUT:2010:BM8592.
400 Schrama, TPWS 2014/2.
399
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Bijlage 2:
Uitgebreide beschrijving van de kanttekeningen bij de verkorting
van de duur van de voorwaardelijke invrijheidsstelling
Eerder in de scriptie is al kort stil gestaan bij de kanttekeningen die door verschillende instanties
worden gegeven over de verkorting van de duur van de voorwaardelijke invrijheidsstelling.
In deze bijlage wordt hier wat uitvoeriger op ingegaan.

De eerste kanttekening die op dit punt wordt gesteld, heeft betrekking op het belang dat
daadwerkelijk voorwaardelijke invrijheidsstelling wordt verleend. Reclassering Nederland stelt
namelijk dat de voorwaardelijke invrijheidsstelling de grondslag voor begeleiding en resocialisatie
vormt, waarbij de overgang van detentie naar zich vrij bewegen in de maatschappij geleidelijke
gemaakt moet worden middels het stellen van voorwaarden, toezicht te houden en invloed uit te
oefenen op de ex-gedetineerde.401 Dit maakt de kans op recidive kleiner, doordat het restant van de
straf fungeert als stok achter de deur.402 Het is daarbij wel van belang dat daadwerkelijk
voorwaardelijke invrijheidsstelling wordt verleend want als de gedetineerde dit helemaal niet
toekomt, kan dit weer gevolgen hebben voor de kans op recidive.403 Met het nieuwe voorstel bestaat
deze kans er wel en dat moet volgens Reclassering Nederland worden voorkomen.
Het argument dat daadwerkelijk voorwaardelijke invrijheidsstelling moet worden verleend wordt
volgens de Raad voor de Rechtspraak duidelijk door te verwijzen naar de omringende landen waarin
soortgelijke — soms nog ruimere — regelingen gelden die zijn ingegeven door de opvatting dat een
goede overgang van detentie naar maatschappij met behulp van een voorwaardelijke regeling benut
dient te worden om recidive zoveel mogelijk terug te dringen en daarmee leidt tot een betere
strafrechtelijke interventie.404 Ook Fonds Slachtofferhulp deelt deze mening: De periode waarin een
ex-gedetineerde nog ‘in de gaten’ wordt gehouden en onder voorwaarden staat zal alleen maar
korter worden en het is de vraag of dit wenselijk is gezien de kans op recidive.405

De tweede kanttekening die worden gegeven over de verkorting van de duur van de voorwaardelijke
invrijheidsstelling heeft betrekking op de gevolgen hiervoor voor de persoon van de gedetineerde.
RSJ en Reclassering Nederland zijn namelijk van mening dat de verkorting van de periode waarover
voorwaardelijke invrijheidsstelling kan worden verleend tot een maximum van twee jaar niet

401

bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 4. (advies Reclassering Nederland over het wetsvoorstel).
Zie noot 401.
403 Zie noot 401.
404 bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 2. (advies van de Raad voor de Rechtspraak over het wetsvoorstel).
405 bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 8. (advies Fonds Slachtofferhulp over het wetsvoorstel).
402
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consistent is met de door het kabinet in dit wetsvoorstel voorgestelde persoonsgerichte aanpak,
omdat sommige gedetineerden immers behoefte hebben aan een langere resocialisatietermijn.406 De
NOvA vindt om dezelfde reden de verkorting van de termijn van voorwaardelijke invrijheidsstelling
tamelijk willekeurig gekozen en onwenselijk: De periode van toezicht op en begeleiding bij de
terugkeer naar de samenleving wordt aanzienlijk beperkt terwijl juist bij gedetineerden die lange tijd
in detentie hebben doorgebracht een langere periode wenselijk kan zijn.407 Hierbij gaat het volgens
Reclassering Nederland om gedetineerden met een hoger risicoproflel.408 Zij vindt daarom dat de
duur van de controle en begeleiding van gedetineerden afgestemd moeten worden op de risico’s.409

De derde kanttekening die worden gegeven over de verkorting van de duur van de voorwaardelijke
invrijheidsstelling heeft betrekking op het in de hand werken van calculerend gedrag bij
gedetineerden. De Raad voor de Rechtspraak en de NOvA zijn van mening dat het nieuwe beleid dit
in de hand kan werken. De Raad voor de Rechtspraak ondersteund dit argument door te verwijzen
naar onderzoeksresultaten van de Erasmus Universiteit Rotterdam waarin wordt gesteld dat de
verkorting van de termijn calculerend gedrag in de hand zou kunnen werken in die zin dat
gedetineerden niet meer meewerken aan de voorwaardelijke invrijheidsstelling en liever het
strafrestant uit zitten om daarmee langdurig toezicht door de reclassering te ontlopen en zo niet te
hoeven meewerken aan voorwaarden in het kader van de voorwaardelijke invrijheidsstelling die juist
met het oog op de bescherming van de maatschappij nodig zijn.410 Het klinkt aantrekkelijk als de duur
van de opgelegde straf min of meer gelijk is aan de periode dat de gedetineerde daadwerkelijk
gedetineerd is, maar als dat wordt afgezet tegen de mogelijke gevaren van een minder goede
mogelijkheid om begeleid terug te keren in de maatschappij en van calculerende gevangenen die
deze begeleiding proberen te omzeilen, biedt deze nieuwe regeling onvoldoende rechtvaardiging.411
Ook Reclassering Nederland en het OM stellen dat er met de verkorting van de maximale periode van
voorwaardelijk invrijheidsstelling wel een risico bestaat ten aanzien van calculerende verdachten die
hierdoor later onbegeleid en ongecontroleerd terugkeren in de samenleving zonder dat is ingezet op
risicobeheersing en gedragsverandering.412 Ook omdat volgens de NOvA met de nieuwe regeling
meer onzekerheid bij gedetineerden zal ontstaan over de einddatum van de vrijheidsbeneming,
terwijl voor gedetineerden kennis over wanneer zij vrij komen echter van zeer groot psychologisch

406

Raes, DD 2018/60, blz. 1.; en
bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 3. (advies Reclassering Nederland over het wetsvoorstel).
407
bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 7. (advies NOvA over het wetsvoorstel).
408 bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 3. (advies Reclassering Nederland over het wetsvoorstel).
409 Zie noot 408.
410 Uit Beijerse e.a. 2018, p. 152-154.
411 Schuyt, Sancties 2019/2, p. 5.
412 bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 3 en 6. (advies Reclassering Nederland over het wetsvoorstel); en
bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 4-5. (advies OM over het wetsvoorstel).
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belang is, zal dit calculerend gedrag in de hand kunnen werken aangezien de onzekerheid daarover
wordt vaak erger gevonden dan zekerheid van langere detentie.413 Als voorwaardelijke vrijlating een
gunst wordt, bestaat de kans dat gedetineerden ervan uit zullen gaan dat zij die gunst niet toekomen
met als gevolg dat gedetineerden kiezen voor zekerheid door de volledige detentie uit te zitten.

De vierde kanttekening die worden gegeven over de verkorting van de duur van de voorwaardelijke
invrijheidsstelling heeft betrekking op dat rechters mogelijk anders gaan straffen. Met de nieuwe
regeling valt volgens de NOvA namelijk te verwachten dat rechters in de toekomt sneller geneigd zijn
de straftoemeting aan de effectieve – daadwerkelijk uit te zitten - straf aan te passen zodat deze zo
veel mogelijk gelijk zijn, wat er toe zal leiden dat in bepaalde gevallen (fors) lagere totaalstraffen
worden opgelegd:414 Ook het Fonds Slachtofferhulp deelt de mening dat rechters in de toekomst
mogelijk anders gaan straffen. Er lijkt volgens haar voorbij te worden gegaan aan het feit dat veel
rechters bij het opleggen van de straf een oordeel vellen over hoe lang zij vinden dat de dader
daadwerkelijk in hechtenis moet zitten en daarop de straf afstemmen.415 Dit kan tot gevolg hebben
dat rechters hun vonnissen hierop zullen aanpassen waarmee slachtoffers en/of nabestaanden dan
weer mogelijk nadelig mee worden geconfronteerd.416

413

bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 7. (advies NOvA over het wetsvoorstel).
bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 5. (advies NOvA over het wetsvoorstel).
415 'Vanzelf vroeger vrij kan straks niet meer', NRC 1 mei 2018, www.nrc.nl.
416 bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 35122, nr. 3, p. 8. (advies Fonds Slachtofferhulp over het wetsvoorstel).
414
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