De Aanklagers winnaar
Mr Eva Meillo prijs 2016
De vierdelige documentairereeks ‘De Aanklagers’, is de
winnaar geworden van de Mr Eva Meillo prijs 2016. Uit
handen van mevrouw Joke Meillo ontvingen Daniëlle
van Lieshout en Coen Verbraak dit najaar de prijs: een
geldbedrag van vijfduizend euro en de bijbehorende
penning.
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npo.nl/2doc/11-04-2016/
VARA_101378667 n

breedte neergezet. De juiste
vragen, de juiste inhoud
en de juiste emotie. Je zou

DOORGAAN MET
DETENTIE?
“We hebben in Nederland relatief
veel korte vrijheidsstraffen. De helft
van de gevangenen zit minder dan
een maand, driekwart minder dan
drie. Dat is te kort voor gedragsverandering, en dus voor het terugdringen van recidive. Terwijl gevangenen
vaak complexe problemen hebben.
Ruim eenderde is licht verstandelijk
beperkt, de helft heeft psychische
problemen, de meerderheid schulden. Meer dan de helft recidiveert.
Als je die cijfers ziet, moet je je toch
afvragen of je moet doorgaan met
dit type sancties.”
Leo de Wit, voorzitter Raad voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming
NRC next, 27 oktober 2016

ZIELIGE DADER

In 2015 zijn mogelijk 20 tot 25 strafrechtelijke feiten

“Natuurlijk moet je bij iemand
wiens auto net bekrast is, niet met
een verhaal aankomen dat de dader
zielig is. Maar in de laag daarboven, waar de straf wordt bepaald,
moet wél worden nagedacht over
wat werkt. Een voorwaardelijke
straf, met een programma waarin
de dader leert wat aanvaardbaar
gedrag is, kan dan zinvoller zijn dan
detentie.”

met de dood tot gevolg meer gemist dan in 2005. Dat

Nogmaals Leo de Wit
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NRC next, 27 oktober 2016

‘Verbeter
postmortaal
onderzoek’
‘De lijkschouw en gerechtelijke sectie beschouwd’.

DRONKEN STAPAVOND

Het afgelopen decennium is het aantal gerechtelijke
secties in Nederland gedaald, van 617 in 2005 naar

‘Taskforce Lijkschouw en Gerechtelijke Sectie’ laat hij

“Ik vermoed dat de jongeren verwachten dat ze op het politiebureau
een veeg uit de pan krijgen, maar
dat blijkt een open gesprek. Gaandeweg merken ze dat het de bedoeling
van de politie is om hen verder te
helpen.”

nader onderzoek doen. n

Jeroen de Greeff, projectleider Trimbos Instituut

279 in 2015. De NFI-onderzoekers concluderen dat
verbeteringen mogelijk zijn in het Nederlandse systeem
van postmortaal onderzoek. Op de kwaliteit van de
lijkschouw wordt onvoldoende controle uitgeoefend.
Minister van V&J Ard van der Steur vindt de bevindingen
‘zorgelijk’, schrijft hij in een brief aan de Kamer. Via een

Secondant, 26 oktober 2016
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