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Strafrecht, toon wat je kan! 

AA 2008, nummer 10, p.713 

Als 70% van de gedetineerden recidiveert, kun je moeilijk spreken van een effectief 
strafrechtsysteem. Minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Albayrak van Justitie 
werken dan ook aan een plan om de recidive met 10%-punt te verminderen.  

Zoals onder meer de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling had geadviseerd,  
is uitgangspunt bij de nieuwe aanpak het doorbreken van criminele levenspatronen. 
Dat kan door persoonsgerichte combinaties van straf en zorg; door  gedragstraining; 
door ambulante behandeling na detentie; en door mensen na detentie een goed 
geordende nieuwe start te geven met identiteitspapieren, een plek om te wonen en 
werk of een andere dagbesteding.  

De toonzetting van het nieuwe beleid is een verademing ten opzichte van nota’s van 
nog maar een paar jaar geleden, waarin gevangenisstraf tussen kale muren als norm 
werd gesteld. Niemand leek zich erom te bekommeren dat gedetineerden na vrijlating 
met tien Euro bij een bushalte kwamen te staan, zonder enig perspectief. De huidige 
aanpak sluit naadloos aan bij wat gemeenten aan preventie zijn gaan doen. In  
Veiligheidshuizen staat ook een persoonsgerichte benadering voorop. Dat is 
realistisch, want veruit de meeste serieuze criminaliteit is onderdeel van een 
levenspatroon. Het is ook humaan: de meeste gedetineerden hebben serieuze andere 
problemen die ze niet zelfstandig kunnen oplossen.  Wetenschappelijk staat deze 
aanpak als een huis: cognitieve gedragstherapie werkt en voor alle programma’s die 
recidive beperken is motivatie (en dus een reële kans op een ander leven) een 
wezenlijke voorwaarde.   

Opvallend is alleen dat het strafrecht en het strafproces maar zeer gedeeltelijk met 
deze trend meegaan. Daar blijven mensen zaken, al dan niet gevoegd. Het strafproces, 
en wat daaraan vooraf gaat, is vooral gericht op waarheidsvinding rond het delict. Er 
wordt gestraft op basis van richtlijnen die vooral een straf bij een daad passen. Wat 
het systeem als resultaat laat zien, is niet een zinvolle aanpak van een levenspatroon, 
maar een simpel getal: zeven maanden, twee jaar, of zes met tbs!  

Volgens de meeste strafrechtdeskundigen is dat ook wel goed. Het voorkomt dat de 
overheid personen gaat vervolgen om wie ze zijn, is een bekend argument. Bovendien 
is er een heel circus van bijzondere voorwaarden en alternatieve straffen ontstaan, 
waardoor het strafrecht op maat kan reageren. 

Maar er is ook een andere kant. De publieke reactie op criminaliteit die in de 
rechtszaal gestalte krijgt, is een stuk simplistischer dan wat er in werkelijkheid ter 
bescherming van de maatschappij gebeurt. Van wat er achter de schermen gebeurt, 
wordt nauwelijks publieke verantwoording afgelegd, wat niet goed is voor het 
slachtoffer, voor de dader en voor het functioneren van het systeem. Bovendien voelt 
het publiek zich bedonderd: want de werkelijke straftijd is vaak lager dan wat er 
wordt opgelegd. Gek, dat mensen in dit systeem om hogere straffen vragen! Wie wil 
er nu niet dat de overheid “meer” aan criminaliteit doet? Het strafproces zou veel  
minder op daderschap en straf, en veel op wat de maatschappij er aan doet moeten 
worden gericht. Welke combinatie van vergelding, detentieregime, begrenzing in de 



toekomst, psychische zorg en reïntegratie kiest de maatschappij onder toezicht van de 
rechter? Die vraag zou voorop kunnen staan. Strafrecht, houd ons niet zo dom, en laat 
zien wat je kan!   


