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Geachte leden,
Effectief detineren, dat is wat elektronische detentie beoogt. Met naast
vergelding oog voor gedragsverandering, om recidive en nieuwe slachtoffers te
voorkomen. De drie reclasseringsorganisaties dragen graag bij aan het plenaire
debat over Elektronische Detentie dat op 23 september 2014 plaatsvindt.
Gedragsverandering
Een zorgvuldig begeleide, gefaseerde uitbreiding van vrijheden vanuit detentie
naar een leven in de vrije samenleving is van groot belang om recidive te
voorkomen; door de detentieperiode naast vergelding ook te benutten om
gedrag te veranderen. Het huidige systeem van detentiefasering is bedoeld om
dit te bereiken. De drie reclasseringsorganisaties (3RO) hebben er vertrouwen in
dat ook het wetsvoorstel Elektronische Detentie de basis legt om deze
gedragsverandering handen en voeten te geven. Vanuit de intra- en extramurale
expertise die bij respectievelijk DJI en de reclassering voorhanden is, is de
afgelopen maanden in nauw overleg tot een optimale werkwijze gekomen.
Advies & toezicht
De ruime ervaring met zowel de advies- als de toezichttaak maakt dat de 3RO
goed voorbereid zijn op de implementatie van het wetsvoorstel. De inzet van
elektronische controlemiddelen tijdens toezicht is een vak apart. Hierop is door
de reclassering veel geïnvesteerd de afgelopen jaren. Daarnaast kan op basis
van risico-taxatie de meest effectieve invulling van de elektronische detentie
worden bepaald. De toezichtniveaus en de set aan voorwaarden bieden verder
een goed kader om de detentieperiode buiten de muren vorm te geven.

Incidenteel verlof
Het wetsvoorstel elektronische detentie voorziet in de afschaffing van het kort
re-integratieverlof. Alleen incidenteel verlof blijft mogelijk. De staatssecretaris
licht in zijn brief van 25 juni 2014 aan de Tweede Kamer (kenmerk: 532638) toe
dat er verlofmogelijkheden blijven bestaan om praktische voorbereidingen op de
invrijheidstelling te treffen, zoals het aanvragen van een identiteitsbewijs of het
voeren van een sollicitatiegesprek. Dit kan op basis van artikel 31 van de
(ministeriele) Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting. De reclassering
verwacht dat op deze wijze een goede voorbereiding op elektronische detentie
mogelijk is. Zo kan zorg worden gedragen voor een zinvolle, verantwoorde
uitvoering van deze wet met het oog op een veiliger samenleving.
Kortom, de drie reclasseringsorganisaties ondersteunen vanuit hun professie en
ervaring met elektronische controlemiddelen het wetsvoorstel elektronische
detentie. Het afschaffen van detentiefasering betekent dat uitsluitend middels
elektronische detentie aan re-integratie van ex-gedetineerden wordt gewerkt.
Het is dus belangrijk om diezelfde groep gedetineerden te blijven bereiken. De
toepassing van de wet bepaalt derhalve of het doel van goede resocialisatie en
de ambities om recidive terug te dringen worden bereikt.
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