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Voorwoord
De invoering van de levenslange gevangenisstraf in 1870, die in de

plaats kwam van de doodstraf, ging in Nederland niet zonder slag of

stoot. In het parlement was de invoering onderwerp van een fel debat.

Sommige parlementariërs meenden dat levenslange detentie een

zwaardere straf was dan de doodstraf. Ook waren er principiële

bezwaren van diegenen die vonden dat straf zou moeten bijdragen

aan zedelijke verbetering. Het vooruitzicht levenslang opgesloten te

zitten zou voor een veroordeelde geen aanmoediging zijn om zijn

gedrag te verbeteren. Ten slotte vonden sommigen de straf onrecht-

vaardig, omdat de duur afhangt van de leeftijd van de veroordeelde.

Toenmalig minister van Justitie Van Lilaar kreeg het parlement mee

door erop te wijzen dat ‘levenslang’ niet absoluut moest worden opge-

vat: de mogelijkheid van gratie zou kunnen leiden tot verkorting van

de straf.

Wie op Wikipedia de lijst van levenslanggestraften bekijkt,1 valt een

aantal zaken op. Ten eerste de wisselende frequentie van het vonnis

levenslang. Van 1870 tot 1945 werd de straf 50 keer uitgesproken. In de

naoorlogse periode tot 1960 werd het vonnis 13 keer geveld. Daarna

gingen rechters zeer spaarzaam om met de zwaarste straf: tussen 1960

en 1970 werden slechts twee mensen tot levenslang veroordeeld, in de

jaren zeventig niemand en tussen 1980 en 1990 waren het er drie. In

de jaren negentig neemt het aantal vonnissen levenslang weer toe tot

7, om vanaf 2000 tot nu explosief te stijgen tot 28. Daarvan zijn overi-

gens 5 vonnissen niet definitief, waaronder de 3 veroordelingen tot

levenslang afgelopen januari in het liquidatieproces Passage.

Deze stijging is des te opmerkelijker omdat er sinds 2006 een serieus

alternatief is voor de levenslange straf. De maximale tijdelijke gevan-

genisstraf werd toen opgetrokken van twintig naar dertig jaar. Het was

te verwachten dat rechters daardoor minder vaak tot een levenslange

straf zouden besluiten. Voorheen gebeurde dat nog wel eens omdat

een veroordeling tot twintig jaar detentie bij goed gedrag leidt tot vrij-

lating nadat twee derde van de straf is uitgezeten. Het ‘gat’ tussen nog

geen veertien jaar cel en levenslang was daarmee wel erg groot. Maar

ondanks de verhoogde maximale tijdelijke gevangenisstraf hebben

rechters sinds 2006 toch nog elf keer het vonnis levenslang uitgespro-

1 http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_tot_levenslang_veroordeelden_in_Nederland.
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ken. Men zou hierin een aanwijzing kunnen zien van grotere punitivi-

teit, maar daar staat tegenover dat de zaken waar het om gaat zonder

uitzondering zeer ernstig en/of gruwelijk zijn. Verder terug in het ver-

leden2 werd de levenslange gevangenisstraf nog wel eens opgelegd

voor een ‘simpele’ enkelvoudige moord. Dat is nu bijna ondenkbaar

en gebeurt alleen bij een strafverzwarende omstandigheid (bijvoor-

beeld terroristisch oogmerk).

Wat verder opvalt aan het overzicht van levenslanggestraften sinds

1870 is dat gratie inderdaad – zoals bedoeld bij de invoering – met een

zekere regelmaat werd verleend. Echter, de laatste levenslanggestrafte

die gratie kreeg, was de voor drie roofmoorden veroordeelde Hans van

Z. Hij kwam in 1986 vrij, meer dan een kwart eeuw geleden. Hoe is te

verklaren dat sindsdien geen enkele levenslang gedetineerde in Neder-

land meer in aanmerking is gekomen voor gratie?3

Een eerste verklaring voor de ogenschijnlijke breuk met de gangbare

gratiepraktijk luidt dat het grootste deel (224) van de levenslang von-

nissen van betrekkelijk recente datum is, van na 2000. Gratieverlening

aan gedetineerden uit deze categorie ligt niet voor de hand, omdat zij

nog veel te kort zitten. Van de negen5 overige levenslanggestraften zijn

er twee die ongeveer dertig jaar geleden werden veroordeeld. Het gaat

om K.H., veroordeeld wegens marteling, seksueel misbruik en moord

op drie meisjes, en om C.Y., de man die in 1983 een zesvoudige moord

pleegde in het Delftse café ’t Koetsiertje. Dan is er nog L.W.C., die

inmiddels meer dan twintig jaar vastzit wegens de viervoudige moord

op een gezin uit Rotterdam. Ervan uitgaand dat twintig jaar een ter-

mijn is waarna een gratieverzoek redelijk lijkt en kans maakt6, ging het

in de afgelopen tien jaar dus om in totaal slechts drie levenslang-

gestraften die in aanmerking kwamen voor gratie. Uit de omstandig-

heid sec dat geen van deze drie gratie heeft gekregen, kan moeilijk

worden afgeleid dat er sprake is van een breuk met eerder beleid. Er

kunnen immers goede redenen zijn om een gratieverzoek te weigeren,

bijvoorbeeld omdat de persoon in kwestie nog altijd een gevaar vormt

voor de samenleving. Toch lijkt er voor wie zich verdiept in de zaak

2 Ibidem.
3 Met uitzondering van een terminaal zieke man, die kort na zijn vrijlating overleed.
4 Dit is exclusief de niet-definitieve vonnissen. Ook is een van de tot levenslang veroordeel-

den na een herziening van het vonnis alsnog vrijgesproken: Lucia de B.
5 Dit aantal is exclusief de bij verstek veroordeelde Errok K., die in 1998 zelf het slachtoffer

werd van moord.
6 Deze termijn komt overeen met het vroegste moment waarop een persoon, veroordeeld

tot de maximale tijdelijke gevangenisstraf van dertig jaar, in vrijheid kan worden gesteld.
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van C.Y., zoals Wiene van Hattum doet in dit themanummer van Justi-

tiële verkenningen, wel degelijk sprake van een verhard gratiebeleid.

Sinds 2004 hebben opeenvolgende politieke bewindslieden op het

departement van (Veiligheid en) Justitie ook uiting gegeven aan deze

veranderde opstelling. ‘Levenslang is gewoon levenslang’, luidt het

motto sindsdien. De vanzelfsprekendheid waarmee deze uitleg van de

levenslange straf wordt gedebiteerd, lijkt in elk geval niet terecht. Er is

in dat opzicht zeker sprake van een historische breuk met de voorheen

gangbare opvatting dat een gratieverzoek – vaak al na vijftien jaar

detentie – in overweging kon worden genomen. De breuk met het ver-

leden blijkt ook uit het besluit om levenslanggestraften tijdens hun

detentie niet langer te laten participeren in re-integratieprogramma’s.

Enerzijds lijkt dat een stap die logisch voortvloeit uit het beleid van

‘levenslang is levenslang’. Anderzijds kan dit besluit de kansen van

gedetineerden op een succesvol gratieverzoek verder verkleinen.

Geconstateerd moet worden dat de roep vanuit de samenleving om

strengere straffen vanaf de jaren negentig ook gevolgen heeft gehad

voor de tenuitvoerlegging van de levenslange vrijheidsstraf. Ook de

toegenomen aandacht voor slachtofferbelangen kan een verklaring

vormen voor de nieuwe strenge uitleg van de levenslange vrijheids-

straf. Daarbij komt dat de verhoging van de tijdelijke gevangenisstraf

tot maximaal dertig jaar een argument oplevert voor de strenge inter-

pretatie: rechters hebben een keus, dus wie nu een levenslange gevan-

genisstraf opgelegd krijgt, zal deze dan wel echt verdienen.7

Niettemin is de vraag naar de houdbaarheid van het Nederlandse

beleid gerechtvaardigd. Saillant is dat de nieuwe rechtlijnigheid inzake

de levenslange gevangenisstraf is ontstaan in een context van betrek-

kelijke vrijblijvendheid. Zoals hierboven uiteengezet, waren er in het

afgelopen decennium immers nauwelijks serieuze kandidaten voor

gratie onder de levenslanggestraften. Dat gaat echter in de komende

jaren veranderen, wanneer de veroordeelden uit de jaren negentig er

zo’n twintig jaar op hebben zitten. Als de Nederlandse regering (‘de

Kroon’) keer op keer gratieverzoeken van levenslanggestraften zou

afwijzen en de procedure een wassen neus blijkt te zijn, dan zal dit op

7 Staatssecretaris van Justitie Albayrak zei hierover in 2008: ‘(...) Zeker nu de rechter tegen-
woordig gevangenisstraf tot 30 jaar kan opleggen, kunnen we veronderstellen dat hij een
zeer weloverwogen beslissing neemt als zijn vonnis levenslang luidt’ (Congres Raad voor
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming ‘De jaren tellen’, 6 maart 2008).
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enig moment een botsing opleveren met het Europees Hof voor de

Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg.

Nederland neemt met zijn strenge uitleg van de levenslange straf een

uitzonderingspositie in Europa in. De meeste landen kennen een aan

rechterlijke toetsing onderhevige regeling die voorziet in de mogelijk-

heid van voorwaardelijke vrijlating nadat een substantieel deel van de

straf is uitgezeten. Nederland kent alleen de aan politieke besluitvor-

ming onderworpen gratieregeling. De regeling voldoet tot nu toe aan

de eisen die door het EHRM worden gesteld aan de straftenuitvoerleg-

ging: de veroordeelde moet een redelijk perspectief op vrijlating hou-

den. Maar zoals Vincent Glerum in dit themanummer uitgebreid zal

toelichten, is dit oordeel over de gratieregeling niet onbeperkt houd-

baar.

Volgens het Europees Hof levert de oplegging van de levenslange

gevangenisstraf geen schending op van artikel 3 Europees Verdrag tot

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijhe-

den (EVRM) (verbod op foltering en onmenselijke of vernederende

behandelingen of bestraffingen). Maar de voortgezette tenuitvoerleg-

ging kan daarmee wel in strijd komen als een redelijk strafdoel (vergel-

ding, afschrikking, bescherming van de samenleving, voorbereiding

op re-integratie) ontbreekt én als de sanctie de facto en de jure niet

verminderbaar is. Opgemerkt zij dat de uitspraken van het EHRM

daarmee ook relevant kunnen zijn voor de legitimiteit van voortge-

zette detentie in tbs-inrichtingen.

Tegen deze achtergrond is er alle aanleiding om in dit themanummer

ook aandacht te besteden aan de internationale context waarbinnen

het Nederlandse beleid ten aanzien van de levenslange gevangenis-

straf vorm heeft gekregen, evenals aan de discussies over dit onder-

werp in andere landen. In het eerste artikel beschrijft Dirk van Zyl Smit

hoe verschillende Europese landen en de Verenigde Staten de levens-

lange gevangenisstraf wettelijk hebben geregeld. Alvorens daarop in te

gaan, vraagt hij aandacht voor het fenomeen van de niet-formele

levenslange gevangenisstraf. Het gebeurt veelvuldig dat een tijdelijke

gevangenisstraf wordt omgezet in detentie voor onbepaalde tijd –

doorgaans vanwege het veronderstelde gevaar dat de dader nog

immer oplevert voor de samenleving. De dader kan dan alsnog de rest

van zijn leven opgesloten blijven. De auteur stelt de vraag in hoeverre

een dergelijke situatie acceptabel is in het licht van het EVRM en juris-

prudentie van het Europees Hof. Hij laat zien dat de uitspraken van
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het Hof geleidelijk opschuiven naar de eis dat levenslang veroordeel-

den een redelijk perspectief op vrijlating moeten hebben. Hij formu-

leert twee principiële bezwaren tegen de levenslange gevangenisstraf.

Ten eerste kan de straf worden opgelegd in gevallen waarin deze dis-

proportioneel moet worden geacht. Ten tweede lijken de bestaande

procedures die moeten voorzien in de eis van een realistisch perspec-

tief op vrijlating lang niet altijd aan die eis te voldoen.

De grote variatie in wettelijke regelingen van de levenslange gevange-

nisstraf internationaal gezien roept de vraag op welke consequenties

dit heeft voor de uitlevering en overlevering in strafzaken waarbij de

levenslange gevangenisstraf een rol speelt. Het gegeven dat Nederland

in Europa een uitzonderingspositie inneemt, maakt deze vraag des te

interessanter. Vincent Glerum behandelt deze kwestie in het licht van

recente jurisprudentie van het EHRM, in het bijzonder de zaak Vinter

e.a. tegen het Verenigd Koninkrijk. De auteur laat zien dat uitlevering

en overlevering aan Nederland in levenslang gerelateerde zaken voor-

alsnog niet een schending van het EVRM opleveren, omdat volgens de

criteria van het Europees Hof niet is aangetoond dat de in Nederland

geldende gratieprocedure geen realistisch perspectief zou bieden op

vrijlating.

De ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse gratieprocedure wordt

vervolgens beschreven in een bijdrage van Daan Cornelissen, die zich

concentreert op de rol van het rechterlijk advies in deze procedure. De

bevoegdheid tot gratieverlening lag oorspronkelijk bij de Koning, later

de Kroon. Aanvankelijk was het de Hoge Raad die de taak had om de

Kroon te adviseren in dezen, daarna verschoof deze taak naar de rech-

ter die het vonnis had gewezen. Aan de hand van zestien gratiezaken

van tot levenslang veroordeelden uit de jaren vijftig tot en met tachtig

van de vorige eeuw onderzoekt de auteur vervolgens wat de invloed

was van het rechterlijk advies op de beslissing om al dan niet gratie te

verlenen. In zes gevallen week de Kroon af van het negatieve rechter-

lijk advies en verleende de veroordeelde toch gratie.

Ook Wiene van Hattum kiest een historische invalshoek voor haar arti-

kel over de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf. Tot

de jaren negentig van de vorige eeuw was het gebruikelijk om na circa

vijftien jaar van detentie de veroordeelde door middel van behande-

ling en scholing geleidelijk voor te bereiden op een mogelijke terug-

keer in de samenleving. Aan de hand van een recente casus illustreert

de auteur hoezeer de opvattingen hierover zijn gewijzigd. Zij betoogt
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dat het huidige beleid van ‘levenslang is levenslang’ het aanzien van

de Staat schade berokkent uit het oogpunt van mensenrechten en

doordat Nederland zich in deze kwestie internationaal isoleert.

Dat levenslange gevangenisstraf per se inhumaan zou zijn, wordt

weersproken door Mark Fleisher in zijn bijdrage over de ervaringen

van veroordeelden en hun visie op de plaats van de gevangenis in hun

leven. De auteur baseert zich op eigen etnografisch en sociolinguïs-

tisch onderzoek in Amerikaanse staats- en federale gevangenissen en

op straat tussen jongeren en volwassenen wier levensweg langs Ameri-

kaanse gevangenissen voerde. Gevangenen leren door een proces van

acculturatie zich aan het gevangenisleven aan te passen, zodanig dat

een leven daarbuiten steeds moeilijker voorstelbaar is. De gevangenis-

cultuur en gevangenisprogramma’s zijn niet in staat om gewelddadige

criminelen wezenlijk te veranderen volgens de auteur. Zij blijven een

gevaar voor de samenleving. ‘Levenslang’ is dan ook voor deze catego-

rie criminelen veelal de best mogelijke levensweg. In de gevangenis

hebben zij een beter leven dan daarbuiten, genieten ze een betere

gezondheid en is hun welzijnspeil hoger, terwijl de samenleving tegen

hen wordt beschermd.

Gerard de Jonge gaat vervolgens in op de vraag of een speciaal regime

voor levenslanggestraften in Nederland gewenst is en hoe dat eruit

zou moeten zien. Hij reflecteert op de plannen van staatssecretaris

Teeven van Veiligheid en Justitie om levenslang- en zeer langgestraf-

ten in speciale afdelingen bij elkaar onder te brengen. De auteur pleit

voor een regime dat de schadelijke gevolgen van (levens)lange deten-

tie enigszins compenseert.

Naast levenslanggestraften is er nog een andere groep die zeer lang of

soms zelfs levenslang in een justitiële inrichting verblijft: tbs-gestelden

op de longstayafdelingen. Hun juridische positie is in die zin verschil-

lend, dat periodiek wordt bekeken of een voortgezet verblijf in de

inrichting – na afloop van de in het vonnis genoemde periode – nog

nodig is. Maar daarnaast zijn er toch veel overeenkomsten tussen

beide categorieën gevangenen, zo betoogt Peter Braun. Hij bespreekt

de eerste ervaringen met een aanpassing van het regime op enkele

longstayafdelingen en de positieve effecten daarvan op het sociaal en

emotioneel welzijn van longstayers. Het aangepaste regime zou hun

gevoel van controle over de eigen leefomgeving vergroten. Deze erva-

ringen, die weliswaar nader onderzoek vereisen, zijn mogelijk nuttig

voor de situatie van (levens)langgestraften. Door hun verblijfsomstan-
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digheden in vergelijkbare zin te veranderen kunnen stressgerelateerde

klachten, agressie, depressie en suïcidale neigingen – en daarmee ook

conflicten en incidenten –, worden gereduceerd of voorkomen.

De vraag hoe realistisch het perspectief op vrijlating is voor levens-

langgestraften in Nederland staat centraal in de bijdrage van Tim de

Bont en Sonja Meijer. De auteurs betogen dat de twee bestaande

mogelijkheden – een civiele procedure of een gratieverzoek – dit per-

spectief onvoldoende bieden en daarnaast enkele andere nadelen

hebben. Zij doelen daarmee onder andere op het politieke karakter

van het besluit om gratie te verlenen, wat willekeur in de hand werkt.

Bovendien is het onzeker of de bestaande gratieprocedure ook in de

toekomst zal blijven voldoen aan Europeesrechtelijke eisen. De

auteurs menen dat het door Forum Levenslang ingediende wetsvoor-

stel tot invoering van voorwaardelijke invrijheidstelling voor levens-

langgestraften tegemoetkomt aan deze bezwaren. Volgens dit voorstel

zal het de rechter zijn die oordeelt of vrijlating verantwoord is. Het

vroegst mogelijke moment van vrijlating zou na twintig jaar detentie

zijn. De auteurs beklemtonen dat een dergelijke wetswijziging hand in

hand zou moeten gaan met het opnieuw tot leven wekken van de

Volgprocedure, omdat alleen op die manier een zinnig antwoord

mogelijk is op de cruciale vraag of een gedetineerde nog een gevaar

vormt voor de samenleving.

Het thema wordt afgesloten met een recensie geschreven door Esther

van Ginneken van het boek Life after life imprisonment van Catherine

A. Appleton. Engeland heeft een omvangrijke groep levenslanggestraf-

ten, maar een aanzienlijk deel van hen komt na verloop van tijd in

principe in aanmerking voor vrijlating on parole. Het boek beschrijft

de wederwaardigheden van deze categorie lifers, van wie sommigen

hun leven succesvol hebben opgepakt. Voor anderen bleek een

(deugdzaam) bestaan in vrijheid te hoog gegrepen, zij keerden terug

naar het gevangenisleven.

Marit Scheepmaker
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De levenslange vrijheidsstraf
internationaal vergeleken

D. van Zyl Smit *

‘Het CPT acht een levenslange gevangenisstraf zonder enig uitzicht op vrij-

lating onmenselijk. Het CPT is dan ook genoodzaakt erop te wijzen dat het

ernstige bedenkingen heeft ten aanzien van de opvatting dat tot levenslang

veroordeelden een permanente bedreiging voor de samenleving vormen,

aan wie iedere hoop op een voorwaardelijke vrijlating dient te worden ont-

zegd.’1

Deze stelling van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering

en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT),

bekendgemaakt op 4 december 2012 in het kader van een rapport over

detentieomstandigheden in Bulgarije, is de meest recente interventie

in een lange discussie in verschillende fora binnen en buiten Europa

over het wezen van de levenslange gevangenisstraf. Deze discussie is

van grote betekenis. Nu de doodstraf wereldwijd steeds minder wordt

toegepast rijst onvermijdelijk de vraag welke ultieme straf ervoor in de

plaats kan komen; een straf die tot uitdrukking brengt dat deze het

verdiende loon is voor plegers van de gruwelijkste misdrijven. Levens-

lange gevangenisstraf is een voor de hand liggende ersatz voor de

doodstraf omdat het een passend strenge straf lijkt voor deze groep

daders. Tegelijkertijd kan de levenslange gevangenisstraf (in het bij-

zonder wanneer de tenuitvoerlegging ervan onbeperkt is) worden

gezien als de oplossing voor het gevaar dat de dader vormt bij een

eventuele terugkeer in de samenleving.

Tegen de achtergrond van de wijdverbreide steun voor de levenslange

gevangenisstraf wordt met dit artikel beoogd enkele aandachtspunten

daarbij op mensenrechtelijk gebied aan de orde te stellen. Deze aan-

* Prof. Dirk van Zyl Smit is als hoogleraar vergelijkend internationaal en penitentiair recht
verbonden aan de University of Nottingham.

1 Verslag aan de Bulgaarse regering naar aanleiding van het bezoek dat het Europees
Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of
Bestraffing (CPT) van 4 tot 10 mei 2012 aan Bulgarije bracht (CPT/Inf (2012) 33), § 32 (cur-
sivering van auteur).
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dachtspunten zijn tweevoudig: ten eerste, gevallen waarin de opleg-

ging van de straf disproportioneel zou kunnen zijn, en ten tweede, de

tenuitvoerleggingsprocedures, vooral waar het de mogelijke vrijlating

van tot levenslang veroordeelden betreft, voldoen wellicht niet aan de

eis van een reëel uitzicht op vrijlating.

Wat houdt levenslange gevangenisstraf in?

Alvorens ik toekom aan de behandeling van deze aandachtspunten zal

ik eerst verduidelijken wat hier onder het opleggen en ten uitvoer leg-

gen van een levenslange gevangenisstraf wordt verstaan. De vraag

‘wanneer wordt een levenslange gevangenisstraf opgelegd?’ zou de

lezer onzinnig kunnen voorkomen. Wordt deze immers niet opgelegd

bij veroordeling tot een levenslange gevangenisstraf door een rechter?

Deze omschrijving voldoet echter niet wanneer de dader – zoals vaak

genoeg gebeurt – tot een tijdelijke gevangenisstraf wordt veroordeeld,

die vervolgens op grond van de wet kan worden omgezet in detentie

voor onbepaalde tijd; de dader kan dan alsnog de rest van zijn leven

opgesloten blijven. Ik doel dan op gevallen waarin de oorspronkelijke

veroordeling voor het strafbare feit vervolgens een onbeperkte deten-

tie als op te leggen maatregel mogelijk maakt. Zonder het oorspronke-

lijke vonnis zou die maatregel niet mogelijk zijn. Een veelbesproken

voorbeeld is dat van Anders Breivik, de Noorse massamoordenaar.

Formeel staat de Noorse wet geen levenslange gevangenisstraf toe en

werd Breivik dus veroordeeld tot de maximale gevangenisstraf van

21 jaar.2 De Noorse wet kent echter de mogelijkheid om in geval van

ernstige misdrijven de dader gevangen te houden in forvaring (pre-

ventieve hechtenis) voor een verdere periode van vijf jaar, mits deze

nog steeds een gevaar voor de samenleving vormt. De forvaring kan

eindeloos kan worden herhaald. In feite verschilt dit niet wezenlijk van

een levenslange gevangenisstraf waarbij de detentie van de dader

opnieuw wordt bekeken na een bepaalde periode (21 jaar) en hij wordt

vrijgelaten als hij geen gevaar voor de samenleving meer vormt.

Een land als Noorwegen kan natuurlijk ontkennen dat een dusdanige

verdere detentie überhaupt straf is, laat staan levenslange gevangenis-

straf, maar een dergelijke ontkenning houdt geen stand in het licht van

2 Sectie 233 van het Noorse wetboek van strafrecht.
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de beslissing van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

(EHRM) in de zaak M. tegen Duitsland.3 In deze zaak was de dader

oorspronkelijk tot een straf voor bepaalde tijd veroordeeld, maar werd

hij na afloop van de straf vanwege zijn aanhoudende bedreiging voor

de samenleving in Sicherungsverwahrung (preventieve hechtenis)

gehouden. Deze verlenging was aanvankelijk voor een bepaalde tijd

opgelegd. Maar na een wetswijziging werd dit voor onbepaalde tijd. In

een daaropvolgende beroepsprocedure beslisten de Duitse rechters

dat de verlengingsmaatregel niet als straf kon worden betiteld en dat

de dader dus ook geen beroep kon doen op de bescherming van de

Duitse grondwet voor wat betreft een eerlijke procesgang en het legali-

teitsbeginsel. Het EHRM was het daarmee oneens en oordeelde dat

ten aanzien van de beslissing of iets ‘straf’ is, voor het Hof niet bepa-

lend was welk etiket het desbetreffende land hanteerde. Het

beschouwde M.’s voortdurende detentie als straf en achtte de normen

van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de

mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) van toepassing, hetgeen

in dit geval inhield dat de aanvullende preventieve hechtenis niet ach-

teraf kon worden opgelegd. Bovendien kon preventieve hechtenis

alleen dan worden opgelegd als was voldaan aan de eisen voor een

eerlijke procesgang gesteld in artikel 5 EVRM ter bescherming tegen

ongerechtvaardigde vrijheidsbeneming.

Re-integratie en onbeperkte detentie

Het EHRM heeft zich eveneens duidelijk uitgesproken tegen alle vor-

men van onbeperkte detentie ten behoeve van re-integratie in de

samenleving na afloop van de minimumperiode die daders achter tra-

lies moeten doorbrengen. Gedurende deze minimumperiode is vergel-

ding het doel van de straf. Daarna is vrijlating slechts mogelijk als

daders cursussen volgen om zichzelf te ontwikkelen, maar het komt

voor dat zulke cursussen niet worden aangeboden. Dit geldt in het bij-

zonder voor de Engelse sentence of Imprisonment for Public Protection

(IPP) (detentie ter publieke bescherming).4 Dit is een levenslange

3 M. t. Duitsland, nr. 19359/04, 17 december 2009. Voor meer bijzonderheden over deze
zaak en de complexe manier waarop het federale constitutionele hof van Duitsland het
interpreteerde, zie Drenkhahn, Morgenstern & Van Zyl Smit 2012.

4 De sentence of Imprisonment for Public Protection werd ingevoerd met de s.225 Criminal
Justice Act 2003. Dit voorschrift werd in 2012 ingetrokken. In de gevangenissen zitten
echter nog duizenden gevangen die deze straf opgelegd hebben gekregen.
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straf – ook al blijkt dat niet uit de naam, want de dader blijft na de

minimumperiode gedetineerd, wellicht voor de rest van zijn leven. Hij

komt slechts op vrije voeten als hij een commissie voor strafherziening

ervan kan overtuigen dat hij niet langer een gevaar voor de samenle-

ving vormt. In James, Wells en Lee tegen het Verenigd Koninkrijk oor-

deelde het EHRM dat bij gebrek aan dergelijke cursussen, detentie van

daders veroordeeld tot IPP na de minimumperiode een vorm van wil-

lekeur inhoudt5 en daarmee inbreuk maakt op artikel 5 lid 1 EVRM.

Zelfs als levenslange gevangenisstraf niet in een verkapte vorm maar

rechtstreeks wordt opgelegd, valt het nog niet mee te definiëren wat

een levenslange gevangenisstraf inhoudt als het op toepassing ervan

aankomt. Dit werd treffend verwoord door Lord Mustill in de House of

Lords (het Britse Hogerhuis) in de zaak Doody, die in 1994 speelde:6

‘De veroordeling tot levenslange gevangenisstraf is (...) uniek in de zin dat

de woorden die de rechter moet uitspreken niet betekenen wat ze zeggen.

Hoewel in een heel kleine minderheid van de gevallen de gedetineerde uit-

eindelijk voor de rest van zijn bestaan is opgesloten, is dit niet het gewoon-

lijke of beoogde effect van een levenslange gevangenisstraf. (...) Maar hoe-

wel iedereen weet wat de uitdrukking niet betekent, kan niemand zeggen

wat die dan wél betekent, omdat de duur van de detentie van de dader

afhangt van een serie aanbevelingen en uitvoeringsbesluiten.’

Wanneer we met de kennis van nu naar die uitspraak kijken, vallen

twee dingen op: ten eerste de bijna terloopse referentie aan detentie

van de dader voor de rest van zijn bestaan, gecombineerd met de stel-

lige aanname dat ‘dit niet het gewoonlijke of beoogde effect van een

levenslange gevangenisstraf is’. Ten tweede, even frappant, is het om

als vanzelfsprekend aan te nemen dat de werkelijke duur van de

detentie afhangt van ‘een serie aanbevelingen en uitvoeringsbeslui-

ten’. Wanneer een rechter destijds een levenslange gevangenisstraf

oplegde, zoals hij moest doen bij moordzaken en kon doen in een

grote verscheidenheid aan zaken, schreef hij een persoonlijke notitie

aan de Home Secretary (het politieke hoofd van wat nu het Ministry of

Justice (ministerie van Justitie) is). De rechter stelde dan een mini-

5 James, Wells en Lee t. het Verenigd Koninkrijk, nr. 25119/09, 57715/09 en 57877/09,
18 september 2012.

6 R t. Secretary of State for the Home Department, ex parte Doody [1994] 1 AC 531 (HL),
549H-550B.
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mumdetentieperiode voor die nodig leek voor vergelding en afschrik-

king. De Home Secretary zond de notitie vervolgens aan de Lord Chief

Justice ter advisering over de minimumperiode. (Hij kon overigens een

afwijkende minimumperiode voorstellen.) De Home Secretary nam

die mening dan ook mee in zijn beslissing omtrent de minimumperi-

ode. Na afloop van die periode werd de zaak dan verwezen naar een

commissie voor strafherziening met de vraag of naar haar mening vrij-

lating van de dader een gevaar voor de samenleving opleverde. Vond

de commissie voor strafherziening het veilig om de dader vrij te laten,

dan was het weer aan de Home Secretary om te beslissen of hij die

aanbeveling zou volgen of niet.7 Deze procedure werd in alle gevallen

gevolgd, met uitzondering van een paar zaken waarin de rechter de

aanbeveling deed dat er geen minimumperiode moest gelden omdat

het strafbare feit zo ernstig was dat het levenslange detentie van de

gevangene rechtvaardigde. Maar zelfs dan kon de Home Secretary

zelfstandig oordelen over wat een aanbeveling van de rechter voor

levenslang werd genoemd, en deed dat in de regel ook nadat een

periode van 25 jaar was verstreken.8

Welke vormen van levenslange gevangenisstraf zijn aanvaardbaar?

Nieuwe, invloedrijke opvattingen over de levenslange gevangenisstraf

zien we vanaf de jaren zeventig met name in Duitsland opkomen. Het

federale constitutionele hof moest in 1977 een belangrijke beslissing

nemen in een zaak waarin een lagere rechter had beslist dat de levens-

lange gevangenisstraf een dermate ernstige aantasting van de mense-

lijke waardigheid betekende dat deze als ongrondwettelijk moest wor-

den gekwalificeerd, ongeacht hoe de straf werd uitgevoerd.

Het Duitse federale constitutionele hof erkende het belang van het

meewegen van de menselijke waardigheid bij het opleggen en de ten-

uitvoerlegging van straf. Menselijke waardigheid is een grondwettelijk

beginsel, aldus dit hof. Deze opvatting van menselijke waardigheid is

gebaseerd op de idee van de mens als spiritueel en moreel wezen, aan

wie het vrijstaat zich te ontplooien. Deze vrijheid moet echter niet

worden gezien als opzichzelfstaand en zelfzuchtig, maar meer als de

7 Voor een nadere beschrijving van dit onontwarbare proces, zie Van Zyl Smit 2002, hoofd-
stuk 3.

8 R t. Secretary of State for the Home Department, ex parte Hindley [2000] 2 All ER 385 (HL).
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vrijheid van een hecht met zijn gemeenschap verbonden individu. De

staat mag echter nooit een individu als een instrument gebruiken. Het

beginsel dat ieder individu zijn eigen doel in het leven moet kunnen

bepalen, geldt zonder beperkingen voor alle rechtsgebieden, dus ook

voor het strafrecht. Een straf mag niet de menselijke waardigheid aan-

tasten. Daaruit volgt, en dit is de crux van de redenering, dat het voor

een staat onverenigbaar is met deze opvatting over de menselijke

waardigheid om zichzelf het recht toe te eigenen iemand van zijn vrij-

heid te beroven, zonder daarbij ten minste de mogelijkheid te bieden

om in aanmerking te komen voor invrijheidstelling. Op deze wijze kan

worden bepaald of iemand weer geschikt is om deel uit te maken van

de vrije samenleving.

Het federale constitutionele hof oordeelde derhalve dat een levens-

lange gevangenisstraf wel grondwettig kan zijn als straf voor de ern-

stigste misdrijven, maar alleen als wordt voldaan aan de eisen van

menselijke waardigheid. Deze eisen waren tweeërlei. Ten eerste moest

het gevangenisregime zo worden georganiseerd dat gevangenen toe-

gang hadden tot faciliteiten die hen in staat stelden te resocialiseren,

zodat ze de risico’s konden lopen en de kansen konden grijpen die

horen bij een leven in een vrije samenleving.9 In 1977 was er in Duits-

land echter al nieuwe penitentiaire wetgeving aangenomen, bedoeld

om gevangenisregimes te ontwikkelen die aan deze doelstelling zou-

den beantwoorden.

Ten tweede, en meer omstreden, besliste de Duitse rechter dat het

bestaande systeem van invrijheidstelling, waarbij tot levenslang ver-

oordeelden in aanmerking kwamen voor gratie door de minister-pre-

sidenten van de Länder waar ze zich in hechtenis bevonden, inbreuk

maakte op zowel het legaliteitsbeginsel als de waardigheid van de

daders. Voor een dergelijke belangrijke beslissing had de dader recht

op een rechterlijk oordeel, aldus de uitspraak. Het federale hof, dat in

levenslange gevangenisstraf op zich geen schending van de grondwet

zag, bevestigde die rechterlijke uitspraak en gelastte de regering bin-

nen drie jaar de wet in die zin aan te passen.

En zo kwam er een nieuwe bepaling in het Duitse wetboek van straf-

recht die inhoudt dat de rechter moet oordelen over de vrijlating van

eenieder die tot levenslang is veroordeeld en daarvan vijftien jaar heeft

9 Zie een eerdere uitspraak van het Duitse federale constitutionele hof in de Lebach-zaak,
BVerfGE 35, 203, 5 juni 1973, 235.
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uitgezeten.10 Bij die beslissing moet de ernst van de schuld van de

dader in aanmerking worden genomen, evenals de waarschijnlijkheid

dat hij buiten de gevangenis een gezagsgetrouw leven zal leiden. Als de

rechter oordeelt dat de dader nog onvoldoende lang is gestraft voor

het oorspronkelijke strafbare feit, of als het vermoeden bestaat dat de

dader na vrijlating niet op het rechte pad zal blijven, kan de zaak wor-

den uitgesteld tot een latere datum. Uit daaropvolgende jurispruden-

tie is echter gebleken dat met het verstrijken van de tijd de ernst van

het oorspronkelijke strafbare feit minder zwaar gaat wegen. Het

belang van het fundamentele, op waardigheid gebaseerde recht op

uiteindelijke invrijheidstelling komt steeds meer op de voorgrond.11

Het Verenigd Koninkrijk

Zoals hiervoor aangehaald, lijkt Lord Mustill in 1994 niet op de hoogte

te zijn geweest van deze zeer principiële benadering van levenslange

gevangenisstraf. Niettemin liep ook het Engelse systeem van informele

briefjes tussen rechters en politici over de beslissing wanneer gevange-

nen konden worden vrijgelaten op zijn eind. In de zaak Stafford tegen

het Verenigd Koninkrijk12 besliste het EHRM in 2002 uiteindelijk dat

ook in zaken met verplichte straffen bij een veroordeling voor moord,

het Engelse systeem zich in een richting had ontwikkeld waarbij de

beslissing over de invrijheidstelling van de dader na verloop van de

minimumperiode op andere gronden werd genomen dan die waarop

de straf oorspronkelijk was gebaseerd. Eigenlijk ging het in dat latere

stadium niet meer om bestraffing, maar enkel nog om het mogelijke

risico voor de samenleving. Het EHRM interpreteerde artikel 5 EVRM

aldus, dat na het verstrijken van de minimumperiode voortdurende

detentie slechts dan rechtmatig is wanneer de beslissing daartoe geno-

men wordt door een orgaan met een rechterlijk karakter, op grond van

een procedureel juist verlopen rechtsgang. Een politicus mocht niet

beslissen over dergelijke voortdurende detentie.

De Britse regering was verontwaardigd, maar had geen keuze. In 2003

werd een wetgevend kader vastgesteld waarbij rechters de minimum-

periode in het openbaar moesten vaststellen, terwijl de commissie

10 Art. 57a van het wetboek van strafrecht, toegevoegd door art. 1 nr. 3, 9 lid 1 van de wet
van 8 december 1981.

11 BVerfGE 86, 288, 3 juni 1992.
12 Stafford t. het Verenigd Koninkrijk [GC] nr. 46295/99, 28 mei 2002.
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voor strafherziening werd omgezet in een orgaan met een rechterlijk

karakter door een High Court-rechter te benoemen als voorzitter bij

alle commissiezittingen inzake tot levenslang veroordeelden en de

beslissingen omtrent invrijheidstelling bindend werden.13 Hoewel de

Britse regering het natuurlijk nooit zo zou formuleren, kwamen daar-

mee de ingevoerde procedures tegemoet aan de procedurele bezwa-

ren van het Duitse constitutionele hof, want de invrijheidstelling van

de overgrote meerderheid van de tot levenslang veroordeelden werd

nu beoordeeld na het verstrijken van een bepaalde periode. In Enge-

land viel slechts één kleine groep buiten de boot: een paar gedetineer-

den voor wie de rechter weigerde een minimumperiode vast te stellen

vanwege de gruwelijkheid van hun daden. In feite verslechterde door

deze nieuwe wetgeving de positie van deze subgroep van tot levens-

lang veroordeelden, want de Britse regering beperkte hiermee haar

eigen bevoegdheden om over hun invrijheidstelling te oordelen aan-

zienlijk. Een voorziening voor de voortzetting van de ministeriële her-

ziening en mogelijke invrijheidstelling na 25 jaar ontbrak, en alleen

een strikt geformuleerde beleidsvrijheid voor invrijheidstelling op

medische gronden van een terminaal zieke tot levenslang veroor-

deelde bleef behouden.

Levenslange gevangenisstraf in Europa

Op deze kleine groep Engelse gedetineerden kom ik nog terug, omdat

wat er met hen gebeurt van grote betekenis is. Maar eerst een over-

zicht van de situatie in Europa. Afgezien van de landen die in het

geheel geen levenslange gevangenisstraf kennen, beschikken de

meeste Europese landen over wettelijke bepalingen die heroverweging

van levenslange gevangenisstraffen door de rechter na een bepaalde

periode mogelijk maken. Deze periodes lopen uiteen van een mini-

mum van 10 jaar in België tot 25 jaar in Rusland.14 Slechts in één land,

Nederland, hebben tot levenslang veroordeelden niet het recht in aan-

merking te komen voor invrijheidstelling na een bepaalde periode.

Gratie is mogelijk, maar kwam in de laatste jaren zeer weinig voor:

sinds 1987 is slechts één persoon vrijgelaten, en die had niet lang meer

te leven. Daarbij moet wel worden bedacht dat er op dit moment

13 Section and Schedule 21 of the Criminal Justice Act 2003.
14 Zie voor een uitgebreider overzicht: Van Zyl Smit 2010; Appleton & Grøver 2007.
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slechts 32 personen in Nederland een levenslange gevangenisstraf uit-

zitten (Van Hattum 2011). Op de regel dat levenslanggestraften na ver-

loop van tijd in aanmerking komen voor een heroverweging van hun

straf bestaan in Europa nog enkele andere uitzonderingen. Zo leverde

een referendum in Zwitserland een nogal eigenaardige vorm van

levenslange gevangenisstraf op: een als gevaarlijk aangemerkte dader

kan slechts worden vrijgelaten als een psychiater bereid is zich er per-

soonlijk garant voor te stellen dat de dader zich niet opnieuw schuldig

zal maken aan strafbare feiten.15 Slechts één dader is ooit onder deze

bepaling vastgehouden. Slowakije heeft zijn wetboek van strafrecht

zodanig gewijzigd, dat levenslange gevangenisstraf mogelijk wordt

voor mensen die worden veroordeeld voor een tweede moord (Ivor &

Zamora 2012). Ook Bulgarije heeft nog steeds een bepaling in zijn wet-

geving waardoor de straf van een bepaalde groep tot levenslang ver-

oordeelden niet kan worden verminderd.16 Het totale aantal is erg

klein. Ik schat dat er in heel Europa waarschijnlijk minder dan twee-

honderd tot levenslang veroordeelden zijn wier invrijheidstelling niet

door een rechter of een orgaan met een rechterlijk karakter zal kunnen

worden beoordeeld op enige vaststaande toekomstige datum.

Menselijke waardigheid

Tot zover de nationale procedures. Hoe staat het met het voornaamste

argument dat het opleggen van een levenslange gevangenisstraf

inbreuk maakt op de menselijke waardigheid, omdat het de dader alle

hoop ontneemt om ooit weer te participeren in een vrije samenleving?

Op theoretisch niveau heeft deze opvatting op het Europese vasteland

vrijwel een monopolie verworven. Ik ken geen wetenschapper in

Duitsland die achter de idee van de levenslange gevangenisstraf staat.

Integendeel, er is een kleine maar actieve lobby die om humanitaire

redenen zelfs tegen levenslange gevangenisstraffen is wanneer die wél

kunnen worden verminderd (Weber 1999).

15 Zie art. 123a van de Zwitserse grondwet, aangenomen in een referendum op 8 februari
2004. De grondwettelijke bepaling creëert niet automatisch strafrecht. Daarvoor was een
wijziging van het Zwitserse wetboek van strafrecht nodig. Een nieuw art. 64c werd aan het
wetboek toegevoegd in 2007 en trad in 2008 in werking (gewijzigd door § I van de BG van
21 december 2007 (Lebenslängliche Verwahrung extrem gefährlicher Straftäter) en van
kracht sinds 1 augustus 2008 (AS 2008 2961 2964; BBl 2006 889)).

16 Zie het CPT-rapport genoemd in voetnoot 1.
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Daarenboven heeft het CPT onverminderbare straffen veroordeeld,

zowel in het algemeen als in zijn landenrapporten. Recentelijk heeft

het deze afkeuring tot uitdrukking gebracht in zijn formele bevindin-

gen ten aanzien van Bulgarije, zoals hierboven reeds aangehaald, en in

zijn rapport van 25 oktober 2012 over Zwitserland,17 waarin het de zeer

beperkte invrijheidstellingsprocedure veroordeelde. In de Zwitserse

zaak schreef het CPT dat het ernstige bedenkingen heeft tegen de idee

van levenslange opsluiting van deze personen. Omdat hun invrijheid-

stelling uitsluitend afhangt van wetenschappelijke vooruitgang wordt,

aldus het CPT, hun de kans ontnomen enige invloed uit te oefenen op

hun mogelijke vrijlating door, bijvoorbeeld, goed gedrag tijdens het

uitdienen van de straf. In dit verband refereerde het CPT aan de Euro-

pese gevangenisregels van 2006 en de Aanbeveling van het Comité van

Ministers van de Raad van Europa over voorwaardelijke invrijheidstel-

ling (vervroegde vrijlating) van 2003. Deze documenten geven beide

duidelijk aan dat de wetgeving moet voorzien in de mogelijkheid voor

alle veroordeelde gedetineerden, dus ook de tot levenslang veroor-

deelden, om in aanmerking te komen voor vervroegde invrijheidstel-

ling. De conclusie van het CPT was absoluut:

‘Le CPT estime donc qu’il est inhumain d’incarcérer une personne à vie

sans réels espoirs de libération. Le Comité invite fermement les autorités

suisses à réexaminer le concept d’internement “à vie” en conséquence.’18

Vermeldenswaardig is eveneens dat in het Statuut van Rome, waarbij

het Internationaal Strafhof (ICC) is opgericht, na een lange discussie

over geschikte straffen werd bepaald dat de primaire straf voor oor-

logsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide een

duur heeft van niet meer dan 30 jaar, maar dat een levenslange gevan-

genisstraf, te herzien na 25 jaar, kan worden opgelegd als de extreme

ernst van de misdaad en de individuele omstandigheden van de ver-

oordeelde dat rechtvaardigen.19 Dit betekent dat zelfs de ergste door

het ICC veroordeelde oorlogsmisdadiger niet zonder hoop is: hij weet

immers dat zijn voortdurende detentie door het ICC zelf zal worden

17 Rapport au Conseil fédéral Suisse relatif à la visite effectuée en Suisse par le Comité euro-
péen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (CPT) du 10 au 20 octobre 2011, CPT/Inf (2012) 26.

18 § 118.
19 Art. 77 en 100 van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof, 1998, 2187

U.N.T.S. 90 (1998).
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herzien na verloop van 25 jaar, en regelmatig daarna indien hij niet bij

de eerste herziening in vrijheid wordt gesteld.

De zaak Kafkaris tegen Cyprus

Jurisprudentie van het EHRM neigt in dezelfde richting, maar is min-

der stellig. De belangrijkste uitspraak ten aanzien van de vraag of het

niet voorzien in de mogelijkheid voor invrijheidstelling van levens-

langgestraften het verbod overtreedt op onmenselijke en vernede-

rende straffen als vervat in artikel 3 EVRM, is nog steeds die van 2008

in de zaak Kafkaris tegen Cyprus,20 een beslissing van de Grote Kamer

van het Hof (zeventien rechters). Een meerderheid van tien tegen

zeven rechters oordeelde dat de inconsequente Cypriotische wet-

geving voldoende mogelijkheden bood om in aanmerking te komen

voor invrijheidstelling. Het Hof ontwikkelde echter wel een criterium:

levenslange gevangenisstraffen kunnen worden opgelegd, maar vor-

men mogelijk een inbreuk op artikel 3 wanneer ze de lege en de facto

niet verminderbaar zijn.

De ietwat aarzelende bewoording van het Kafkaris-criterium liet net

genoeg manoeuvreerruimte aan rechters die dat nodig hadden om

onverminderbare straffen te kunnen blijven erkennen, zoals in de zaak

Bieber in Engeland eind 2008. De toenmalige Lord Chief Justice, Lord

Phillips, erkende dat er ‘kennelijk in Europa een stroming is tegen het

opleggen van erg lange gevangenisstraffen die niet kunnen worden

verminderd’.21 Lord Phillips moest in zijn overweging zeker meer mee-

nemen dan Lord Mustill veertien jaar daarvoor: niet alleen de Kafka-

ris-uitspraak ten aanzien van de noodzaak van de jure- en de facto-

invrijheidstellingsmogelijkheden, maar ook een heel scala aan verge-

lijkend materiaal, waaronder de Duitse zaak over levenslange gevan-

genisstraf. Uiteindelijk besliste hij dat niets een Engelse rechter ervan

weerhoudt geen minimumperiode vast te stellen en een – letterlijk –

levenslange gevangenisstraf op te leggen, indien het strafbare feit zo

ernstig is dat alleen al op die grond de dader voor de rest van zijn leven

in de gevangenis zou moeten blijven. Volledigheidshalve besliste hij

ook nog dat de Engelse voorziening die de Secretary of State (minister)

nog steeds toestond een dader uit mededogen vrij te laten, breed kan

worden geïnterpreteerd. Op deze wijze zou de Engelse wet voldoen

20 Kafkaris t. Cyprus [GC] nr. 21906/04, 12 februari 2008.
21 R t. Bieber [2009] 1 WLR 223 (CA), 238.
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aan het Kafkaris-criterium voor wat betreft de invrijheidstellingsmoge-

lijkheden.

De zaak Vinter e.a. tegen het Verenigd Koninkrijk

In januari 2012 heeft de Vierde Sectie van het EHRM zich opnieuw uit-

gelaten over deze kwestie in de zaak Vinter e.a. tegen het Verenigd

Koninkrijk22 – een zaak betreffende drie Engelse gedetineerden die

allen tot levenslang waren veroordeeld. In Vinter ontwikkelde het

Europees Hof de wet op drie belangrijke manieren:23 ten eerste werd

erkend dat opvattingen over rechtvaardigingsgronden voor strafopleg-

ging door de tijd heen kunnen veranderen, zelfs wanneer de oorde-

lende rechter vond dat de dader een gevangenisstraf tot aan de dood

verdiende vanwege het gruwelijke karakter van het misdrijf; in de toe-

komst zou een rechter tot de conclusie kunnen komen dat de voortge-

zette detentie van een dergelijke gedetineerde niet langer gerechtvaar-

digd is. Dit is een belangrijke ontwikkeling, omdat deze ruimte schept

voor de opvatting dat erkenning van de menselijke waardigheid

acceptatie inhoudt van het feit dat alle mensen kunnen veranderen

– en zoveel kunnen veranderen dat voortdurende detentie onmense-

lijk en vernederend zou zijn – ongeacht hun daden in het verleden.

Ten tweede, anders dan Lord Phillips in de zaak Bieber, betwijfelde het

Hof of de Engelse bepaling over invrijheidstelling van terminaal zieken

op medische gronden24 – een bepaling die in de praktijk nog nooit is

gebruikt om een tot levenslang veroordeelde vrij te laten – wel werke-

lijke invrijheidstelling inhield, als het slechts betekende dat een per-

soon thuis of in een hospice kon sterven in plaats van in de cel. Dit is

eveneens een belangrijke ontwikkeling, omdat deze erkent dat de

invrijheidstelling een kans moet bieden om in vrijheid aan de samen-

leving deel te nemen. Niettemin oordeelde de Vierde Sectie van het

EHRM, met een meerderheid van vier tegen drie, dat – net als Lord

Phillips in de zaak Bieber – in de ernstigste gevallen een rechter een

straf zou kunnen opleggen die op het moment van opleggen feitelijk

onverminderbaar is. Zij meende dat een eventuele inbreuk op artikel 3

22 Vinter e.a. t. het Verenigd Koninkrijk, nr. 66069/09, 130/10 en 3896/10, 17 januari 2012.
23 Dit artikel laat de wezenlijke vraag buiten beschouwing omtrent de proportionaliteit van

dergelijke straffen. Deze vraag wordt grondig geanalyseerd in het artikel van Glerum in dit
themanummer.

24 Sectie 30 van de Crime (Sentences) Act 1997.
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zich alleen dan voor zou doen indien de dader na vele jaren nog niet

was vrijgelaten.

In de zaak Vinter verwoordde de minderheid van drie rechters haar

mening op dit punt helder en duidelijk. Het ontnemen van hoop door

het opleggen van een dergelijke straf is op zich een inbreuk op arti-

kel 3, omdat het naar zijn aard onmenselijk en vernederend is. Ik ben

het op dit punt met de minderheid eens. Het toestaan van de opleg-

ging van een straf die, wanneer ze wordt uitgevoerd volgens de op het

moment van oplegging geldende wet, een inbreuk op de mensenrech-

ten zou kunnen opleveren, heeft iets absurds.

Gezien de krappe meerderheid in de zaak Vinter stond het EHRM toe

dat de zaak werd doorverwezen naar de Grote Kamer. Kort voor een

hoorzitting door de Grote Kamer deed de Engelse rechter een heel dui-

delijke uitspraak: in de zaak tegen Oakes e.a. onderschreef de huidige

Lord Chief Justice van Engeland en Wales, Lord Judge, met wie vier

andere rechters van de Court of Appeal het unaniem eens waren, het

vonnis in Vinter nadrukkelijk en onderstreepte dat de wettelijke bepa-

ling die het opleggen van ‘levenslange gevangenisstraffen zonder

minimumperiode’ mogelijk maakt ‘de uitgesproken wens van het par-

lement is’.25 Lord Judge zei wel dat een dergelijke straf, die hij

omschreef als een ‘whole life order’ (een daadwerkelijk levenslange

gevangenisstraf), een draconische straf is die slechts heel zelden zal

moeten worden gebruikt. Hij legde uit dat

‘de levenslange gevangenisstraf, een product van primaire wetgeving, is

bedoeld voor de weinige, bijzonder ernstige misdaden waarbij, nadat alle

verzwarende en verzachtende factoren zijn gewogen, de rechter ervan

overtuigd is dat het opleggen van de levenslange gevangenisstraf noodza-

kelijk is om tegemoet te komen aan het element van gerechtvaardigde straf

en vergelding. Als die conclusie gerechtvaardigd is, is de levenslange

gevangenisstraf terecht, maar ook alleen dan. Het is niet een verplichte,

automatische of minimumstraf.’26

Op die basis werd de levenslange gevangenisstraf van Oakes door de

Court of Appeal gehandhaafd. De sterke nadruk op aan de misdaad

gerelateerde proportionaliteit betekende echter wel dat een onvermin-

derbare straf niet kan worden opgelegd omdat een dader een gevaar

25 R t. Oakes and others [2012] ECWA Crim 2435, §12.
26 Ibid., § 29.
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voor de samenleving zou kunnen vormen. Enkele anderen van wie de

zaken tegelijk met die van Oakes werden beoordeeld, hadden meer

succes. Van een serieverkrachter van oude vrouwen werd de veroorde-

ling tot levenslange gevangenisstraf vernietigd en vervangen door een

gevangenisstraf voor de duur van een minimumperiode (van veertig

jaar), na het verstrijken waarvan de commissie voor strafherziening

zou beslissen over zijn mogelijke vrijlating.

Dit is de staat van het recht in Engeland en Wales op dit moment. De

rechtspositie kan nog veranderen. De Grote Kamer van het EHRM

hield op 28 november 2012 een hoorzitting in de zaak Vinter, maar op

het moment van het schrijven van dit artikel (28 februari 2013) was er

nog geen uitspraak.

Levenslange gevangenisstraf in de Verenigde Staten

Is het waarschijnlijk dat de wetgeving omtrent levenslange gevange-

nisstraffen in Europa wordt beïnvloed door ontwikkelingen in de Vere-

nigde Staten? Bekeken vanuit een Europees perspectief inspireert het

meeste Amerikaanse recht op dit gebied niet echt. De Verenigde Sta-

ten tellen tienduizenden gedetineerden met een levenslange gevange-

nisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating,27 terwijl er in Europa

minder dan tweehonderd gedetineerden zijn met een onverminder-

bare levenslange gevangenisstraf. De Verenigde Staten stellen een

algemene grondwettelijke norm te kennen die volstrekt disproportio-

nele straffen onderuithaalt, maar hebben niettemin levenslange

gevangenisstraffen zonder kans op vervroegde vrijlating gehandhaafd

voor een first offender veroordeeld voor drugsbezit, en een levenslange

gevangenisstraf met een minimum van vijftig jaar voor tweemaal dief-

stal van in totaal negen videobanden uit twee winkels. Zonder hier in

detail te treden kan men slechts opmerken dat als deze straffen niet

disproportioneel zijn (in de laatste zaak waren er rechters die een

afwijkend advies uitbrachten), welke zijn dat dan wel?

Toch heeft het US Supreme Court (hooggerechtshof van de Verenigde

Staten) in twee recente uitspraken waarbij jeugdigen waren betrokken,

onlangs beslist dat levenslange gevangenisstraf zonder kans op ver-

vroegde vrijlating ongrondwettelijk is wanneer deze wordt opgelegd

27 In de Verenigde Staten zaten in 2008 41.095 gedetineerden een levenslange gevangenis-
straf zonder kans op vervroegde vrijlating uit, tegen 12.453 in 1992 (Nellis & King 2009).
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aan jeugdigen in andere zaken dan moord,28 maar ook wanneer deze

straf verplicht wordt opgelegd aan jeugdigen in moordzaken.29 Deze

uitspraken bevatten positieve elementen: beide erkennen het mense-

lijk potentieel van deze kinderen op een manier die duidt op enig

begrip voor hun waardigheid als mens (hoewel dat niet geldt voor vol-

wassenen in eenzelfde situatie). In de eerste uitspraak, Graham tegen

Florida, maakte het hooggerechtshof gebruik van internationaal mate-

riaal, erkennend dat de Verenigde Staten een aparte positie innemen

omdat het als enige land ter wereld het Internationaal Verdrag inzake

de Rechten van het Kind, waarin onverminderbare straffen voor kin-

deren worden verboden, niet heeft ondertekend. Verder komt in Gra-

ham tegen Florida ook een passage voor waarin het hooggerechtshof

in zeer algemene termen lijkt te erkennen wat Europeanen als de basis

beschouwen voor de onverenigbaarheid van mensenrechten met

onverminderbare straffen:

‘De levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating heeft

enkele overeenkomsten met de doodstraf die niet gemeen zijn aan andere

straffen. De staat executeert de levenslang gestrafte zonder kans op ver-

vroegde vrijlating niet, maar de straf verandert het leven van de dader ook

op een onherroepelijke manier. Het ontneemt de veroordeelde de meest

fundamentele vrijheden zonder hoop te bieden op herstel, behalve dan

misschien via gratie – en de kleine kans daarop verzacht de hardvochtig-

heid van de straf niet.’30

Het hooggerechtshof citeert vervolgens instemmend het hoogge-

rechtshof van Nevada, dat bij het vernietigen van een levenslange

gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating voor een jeug-

dige aangeklaagde opmerkte dat deze straf

‘ontzegging van alle hoop inhoudt; betekent dat goed gedrag en karakter-

verbetering onbelangrijk worden; betekent dat wat de toekomst ook in

petto heeft voor de ziel en geest van [de dader], hij voor de rest van zijn

leven in de gevangenis blijft’.31

28 Graham t. Florida 560 US – (2010). Zie ook Simon 2012.
29 Miller t. Alabama 567 US – (2012).
30 Graham t. Florida 560 US – (2010).
31 Naovarath t. State 105 Nev. 525, 526, 779 P. 2d 944 (1989).
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Als men echter naar de context van deze passage kijkt, blijkt dat deze

dient om een proportionaliteitsargument in te leiden, dat stelt dat een

levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating in

bepaalde gevallen niet moet worden opgelegd, of althans niet zo

voortvarend aan jeugdigen als aan volwassenen, omdat hun gedrag

moreel nog niet zo laakbaar is als dat van volwassenen. Het probleem

met dit soort redeneringen is dat deze impliciet de opgelegde straf

goedkeuren door haar te rechtvaardigen voor hen wier gedrag wel

moreel laakbaar is.

Het EHRM heeft inderdaad geoordeeld dat de Amerikaanse levens-

lange gevangenisstraffen zonder kans op vervroegde vrijlating geen

inbreuk opleveren van rechten op grond van artikel 3 van volwassenen

die door Europese landen aan de Verenigde Staten zouden kunnen

worden uitgeleverd en daar mogelijkerwijs zo’n straf krijgen als ze

worden veroordeeld.32 Dit betekent echter nog niet dat het EHRM een

vergelijkbare houding aanneemt ten aanzien van de levenslange

gevangenisstraffen die in Europa worden opgelegd.33

Conclusie

In Europa worden levenslange gevangenisstraffen, voor zover ze über-

haupt worden gebruikt, alleen opgelegd aan volwassenen in de meest

ernstige zaken. Het bezwaar ertegen is niet zozeer dat zulke personen

een lagere straf verdienen – in die zin is het geen proportionaliteits-

kwestie –, maar dat niemand de reële kans op vrijlating mag worden

ontnomen, net als niemand het vooruitzicht van de doodstraf moet

hebben.

Wat betreft de Europese mensenrechtenwetgeving ben ik van mening

dat het EHRM binnen afzienbare tijd zal oordelen dat er een reële kans

32 Harkins en Edwards t. het Verenigd Koninkrijk, nr. 9146/07 en 32650/07, 17 januari 2012;
Barbar Ahmad e.a. t. het Verenigd Koninkrijk, nr. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09
en 67354/09, 10 april 2012.

33 In Harkins en Edwards t. het Verenigd Koninkrijk, reeds aangehaald, legde het EHRM uit
dat, hoewel het verbod van onmenselijke of vernederende straf in art. 3 EVRM ook van
toepassing is in uitleveringszaken, het desondanks juist was dat bejegening door een
EVRM-lidstaat die inbreuk op art. 3 zou kunnen inhouden, niet belemmerend hoeft te zijn
in een uitleveringszaak. Tegen deze achtergrond oordeelde het, op nogal bedenkelijke fei-
telijke gronden, dat life without parole (LWOP)-straffen in de Verenigde Staten in potentie
verminderd kunnen worden. Voor een kritisch onderzoek naar de dilemma’s in uitleve-
ringszaken, zie Van Zyl Smit 2012, p. 416-418. De kwestie komt uitvoerig aan de orde in de
bijdrage van Glerum aan dit nummer.
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op invrijheidstelling voor levenslang veroordeelden moet bestaan,

evenals een passende procedure om vast te stellen of die invrijheid-

stelling kan worden toegestaan. Deze conclusie wordt ondersteund

door een schat aan vergelijkend materiaal dat het EHRM bij zijn

recente uitspraken heeft betrokken – niet alleen uit Duitsland of elders

in Europa, maar ook van ver daarbuiten: Canada,34 Zuid-Afrika35 en

zelfs Namibië.36 In dat land werd geoordeeld dat onverminderbare

straffen verboden zijn op grond van fundamentele beginselen. De

ongemakkelijke dilemma’s die zich voordoen bij uitleveringszaken

moeten worden aangegrepen om te proberen de Verenigde Staten en

die paar andere gelijkgestemde landen zover te krijgen dat ook zij het

fundamentele belang van de menselijke waardigheid van zelfs de erg-

ste daders erkennen.

De argumenten tegen levenslange gevangenisstraffen kunnen het

beste worden samengevat in de woorden van Chief Justice Mohamed

in Namibië in de zaak Tcoeib:

‘[E]r kan slechts worden geconcludeerd dat een vonnis waarbij een burger

met opzet voor de rest van zijn of haar bestaan wordt opgesloten, zeer ern-

stige gevolgen heeft voor wat in elke geciviliseerde samenleving het leven

de moeite waard maakt, en daarom alleen in stand kan blijven als dat aan-

toonbaar gerechtvaardigd is. (...) [H]et is niet gerechtvaardigd indien het in

feite neerkomt op een straf die de gevangenispoort voor de dader onher-

roepelijk sluit zonder enig vooruitzicht zich tijdens zijn of haar bestaan ooit

nog rechtmatig aan die situatie te kunnen onttrekken, ongeacht welke

omstandigheden zich in de toekomst ook mogen voordoen. Erop staan (...)

dat ongeacht de omstandigheden een dader de rest van zijn of haar

bestaan altijd opgesloten moet blijven is een uitdrukking van wanhoop ten

aanzien van diens toekomst die bovendien ook de dader opzadelt met dat

gevoel van wanhoop en hulpeloosheid. Een cultuur die op die manier

wederzijds wanhoop in stand houdt lijkt mij onverenigbaar met de diep

humane waarden verwoord in de preambule en tekst van de Namibische

grondwet die de visie van een zorgzame democratie zo welsprekend weer-

geeft. (...) Die waarden vragen van de organen van die samenleving dat ze

zich voortdurend en stelselmatig bekommeren om de omstandigheden van

hun gedetineerden, proberen hun bezorgdheid over die gedetineerden te

34 R t. Latimer (2001) 193 DLR (4th) 577 (SCC).
35 S t. Dodo 2001 (3) SA 382 (CC).
36 S t. Tcoeib (2001) AHRLR 158.
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uiten en ze te hervormen en te rehabiliteren tijdens hun gevangenschap en

ze daarmee bewust te maken van en te laten geloven in hun waardigheid,

en hoop te geven voor de toekomst. Het zijn deze aandachtspunten die het

Duitse federale hof ertoe hebben gebracht om in de zaak over levenslange

gevangenisstraf, inter alia, te oordelen dat: de essentie van menselijke

waardigheid geweld wordt aangedaan wanneer de gedetineerde, ondanks

zijn persoonlijke ontwikkeling, iedere hoop om ooit nog zijn vrijheid terug te

krijgen moet laten varen. (...)

[D]e levenslange gevangenisstraf is derhalve in Namibië niet grondwettelijk

houdbaar wanneer het in feite neerkomt op een beslissing om de gedeti-

neerde voor de rest van zijn of haar bestaan in een cel op te sluiten alsof hij

een voorwerp is in plaats van een persoon, zonder enige plicht om zijn

waardigheid (waaronder zijn recht niet in wanhoop en hulpeloosheid te

hoeven leven en zonder enige hoop op invrijheidstelling, ongeacht zijn

omstandigheden) blijvend te respecteren.’37
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Levenslange gevangenisstraf:
uitlevering en overlevering aan
Nederland

V.H. Glerum *

In de strafrechtelijke samenwerking tussen staten spelen twee vormen

van samenwerking een belangrijke rol: uitlevering en overlevering. In

geval van uitlevering brengt de ene staat (de aangezochte of uitleve-

rende staat) een persoon (de opgeëiste persoon) op verzoek van een

andere staat (de verzoekende staat) naar het grondgebied van de ver-

zoekende staat om daar te worden vervolgd of daar een in de verzoe-

kende staat opgelegde vrijheidssanctie te ondergaan. Overlevering

houdt grosso modo hetzelfde in, maar dan tussen de rechterlijke auto-

riteiten van lidstaten van de Europese Unie (zie voor verschillen en

overeenkomsten Glerum 2013). De fundamentele rechten van de

opgeëiste persoon, zoals onder meer neergelegd in het Europees Ver-

drag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele

vrijheden (EVRM), staan in sommige gevallen in de weg aan uit- of

overlevering.

In deze bijdrage wil ik onderzoeken of, in het licht van die fundamen-

tele rechten, het Nederlandse beleid inzake de tenuitvoerlegging van

levenslange gevangenisstraffen gevolgen heeft voor de uitlevering en

overlevering áán Nederland, en zo ja, welke.

Dat Nederlandse beleid is kernachtig samengevat in de zinsnede

‘levenslang is in beginsel levenslang’: soms is het misdrijf zo ernstig en

is het gevaar dat de veroordeelde vormt zo groot, dat ‘blijvende uitslui-

ting uit de maatschappij noodzakelijk is’.1 De tenuitvoerlegging van de

levenslange gevangenisstraf is niet gericht op terugkeer in de maat-

schappij, maar door inwilliging van een gratieverzoek kan een levens-

lange gevangenisstraf worden omgezet in een tijdelijke gevangenis-

* Mr. dr. Vincent Glerum is senior juridisch medewerker van de Internationale
Rechtshulpkamer van de Rechtbank Amsterdam. De auteur dankt mr. dr. N. Rozemond
voor zijn commentaar op een eerdere versie van dit artikel.

1 Kamerstukken II 2009/10, 32 123 VI, nr. 10, p. 3.
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straf.2 Dit beleid zou in strijd zijn met artikel 3 EVRM – dat onmense-

lijke of vernederende bestraffingen of behandelingen verbiedt – omdat

een gratieverzoek onvoldoende perspectief op invrijheidstelling biedt.

Een aantal redenen rechtvaardigt de nadruk op uitlevering en overle-

vering. Recentelijk heeft het Europees Hof voor de Rechten van de

Mens (het EHRM, kortweg het Hof) zijn eerdere rechtspraak over

levenslange gevangenisstraf en artikel 3 EVRM gepreciseerd: een van

zijn beslissingen heeft betrekking op de oplegging door de nationale

rechter, de overige op uitlevering aan een staat waarin oplegging van

zo’n straf dreigt. Bespreking van die laatste beslissingen kan via een

andere route een antwoord geven op de vraag of de oplegging en/of

tenuitvoerlegging van een Nederlandse levenslange gevangenisstraf

inderdaad onverenigbaar is met artikel 3 EVRM. Staat artikel 3 EVRM

in de weg aan uitlevering en overlevering aan Nederland, indien in

Nederland de oplegging en/of tenuitvoerlegging van een levenslange

gevangenisstraf dreigen, dan zijn die oplegging en/of tenuitvoerleg-

ging immers zelf ook in strijd met artikel 3 EVRM. Daarbij komt dat het

overleveringsrecht een specifieke regeling over levenslange gevange-

nisstraffen kent ten aanzien waarvan in de literatuur is betoogd dat

deze de overlevering aan Nederland kan belemmeren. Indien zou blij-

ken dat artikel 3 EVRM in de weg staat aan de uitlevering en overleve-

ring aan Nederland, zou deze constatering moeten leiden tot aanpas-

sing van het beleid of van de wetgeving, bijvoorbeeld door de invoe-

ring van een regeling van vervroegde of voorwaardelijke invrijheidstel-

ling (VI) voor levenslanggestraften.

Ter beantwoording van de opgeworpen vraag zal ik eerst de recht-

spraak van het Hof inzake levenslange vrijheidsstraffen in nationale

gevallen bespreken. Daarna zal ik de gevolgen van deze rechtspraak

voor de uit- en overlevering aan de orde stellen. Vervolgens zal ik de

gevolgen van deze rechtspraak voor de uit- en overlevering aan Neder-

land bespreken en zal ik aandacht besteden aan de overleveringsrech-

telijke regeling voor levenslange gevangenisstraffen. Ik zal afronden

met een conclusie.

2 Aanhangsel Handelingen II 2011/12, nr. 832.
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Levenslange gevangenisstraf en artikel 3 EVRM

Het EVRM bevat als zodanig géén bepaling die de oplegging en tenuit-

voerlegging van een levenslange vrijheidsstraf verbiedt. Wel verbiedt

artikel 3 EVRM onder meer onmenselijke of vernederende behandelin-

gen of bestraffingen.

Vóór de recente precisering kwam de rechtspraak van het Hof op het

volgende neer. Hoewel de oplegging van een levenslange gevangenis-

straf aan een volwassene op zichzelf niet in strijd is met artikel 3

EVRM, kon volgens het Hof de oplegging van een ‘irreducible life sen-

tence’ een probleem onder die bepaling opleveren (‘may raise an issue

under Article 3’). Een levenslange gevangenisstraf was volgens het Hof

‘irreducible’, wanneer ‘any prospect of release’ ontbrak.3 Niet elk zicht

op verkorting van de duur van de straf mocht ontbreken, maar de

enkele omstandigheid dat in een concreet geval een levenslange

gevangenisstraf volledig ten uitvoer zou worden gelegd, maakte deze

straf nog niet ‘irreducible’: het volstond dat de straf de iure en de facto

‘reducible’ was.4 De procedure waarin het ‘prospect of release’ werd

onderzocht, hoefde niet een gerechtelijke procedure te zijn. Zo kon

ook de – discretionaire – mogelijkheid van gratie door het staatshoofd

de straf ‘reducible’ maken.5

Ook bij een beperkt ‘prospect of release’ ontbrak niet elk zicht op vrij-

lating. In de zaak Iorgov (nr. 2) was de opgelegde doodstraf in 1998

vervangen door een levenslange gevangenisstraf zonder de mogelijk-

heid van ‘commutation’. Het Hof achtte het niet waarschijnlijk dat

personen die tot die laatste straf waren veroordeeld al meer dan twin-

tig jaar van hun straf hadden ondergaan. Een levenslange gevangenis-

straf mét de mogelijkheid van ‘commutation’ – een minder zware

straf – kon pas na twintig jaar worden omgezet in een tijdelijke gevan-

genisstraf en dan slechts in een gevangenisstraf voor de duur van der-

tig jaar. Hoewel in de periode 1998-2009 aan geen enkele levenslang-

gestrafte zonder ‘commutation’ gratie was verleend, was het Hof

daarom van oordeel dat niet elk ‘prospect of release’ ontbrak.6

3 EHRM (Grote Kamer) 12 februari 2008, nr. 21906/04 (Kafkaris t. Cyprus), § 97 (hierna: Kaf-
karis).

4 Kafkaris, § 97.
5 EHRM 2 september 2010, nr. 36295/02 (Iorgov t. Bulgarije (nr. 2)), § 53 (hierna: Iorgov

(nr. 2)).
6 Iorgov (nr. 2), § 56-57.
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Het Hof heeft nooit geoordeeld dat de oplegging van een ‘irreducible’

levenslange gevangenisstraf aan een volwassene daadwerkelijk een

schending van artikel 3 EVRM oplevert – en heeft dat niet hoeven

doen – omdat steeds mogelijkheden tot verkorting voorhanden ble-

ken. Men zou de formulering ‘may raise an issue under Article 3’ ook

zo kunnen lezen, dat zo’n oplegging niet noodzakelijkerwijs een

schending van artikel 3 EVRM betekent. In deze lezing heeft het Hof

niet meer gezegd dan dat oplegging van een ‘irreducible’ straf een

schending van artikel 3 EVRM zou kunnen opleveren en dat in elk

geval geen sprake is van strijd met artikel 3 EVRM, indien de straf

‘reducible’ is. Ondersteuning voor deze lezing biedt de passage in het

arrest Kafkaris, waarin het Hof overweegt dat de aanwezigheid van een

systeem van beoordeling van de mogelijkheid van ‘release’ een factor

is – dus niet zonder meer doorslaggevend is – bij de toetsing aan arti-

kel 3 EVRM.7

In het arrest Vinter8 heeft het Hof gepreciseerd wanneer de oplegging

en/of tenuitvoerlegging van een levenslange gevangenisstraf een

schending van artikel 3 EVRM zou kunnen opleveren (zie over dit

arrest Van Hattum 2012). In dat arrest maakt het Hof op een aantal

punten onderscheid.

Het eerste onderscheid betreft levenslange gevangenisstraffen die

‘grossly disproportionate’ zijn en andere levenslange gevangenisstraf-

fen. Het Hof heeft aanvaard dat reeds de oplegging van een levens-

lange gevangenisstraf die ‘grossly disproportionate’ is, strijd met arti-

kel 3 EVRM kan opleveren.9 Volgens het Hof is echter sprake van een

streng criterium waaraan alleen in ‘rare and unique cases’ zal worden

voldaan. Factoren die een rol spelen bij de toetsing aan dit criterium

zijn bijvoorbeeld de ernst van het strafbare feit waarvoor de levens-

lange gevangenisstraf is opgelegd,10 de minderjarigheid van de veroor-

deelde en het in aanmerking nemen van verzachtende omstandighe-

den.11

7 Kafkaris, § 99.
8 EHRM 17 januari 2012, nr. 66069/09, 130/10 en 3896/10 (Vinter e.a. t. Verenigd Koninkrijk)

(hierna: Vinter e.a.).
9 Vinter e.a., § 89.
10 Vinter e.a., § 95; EHRM 17 januari 2012, nr. 9146/07 en 32650/07 (Harkins en Edwards t.

Verenigd Koninkrijk), § 141 (hierna: Harkins en Edwards); EHRM 10 april 2012,
nr. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 en 67354/09 (Babar Ahmad e.a. t. Verenigd
Koninkrijk), § 243 hierna: Babar Ahmad e.a.); EHRM 11 september 2012, nr. 37286/09 en
2352/11 (Gökalp en Cardona Giraldo t. Polen), § 61 (hierna: Gökalp en Cardona Giraldo).

11 Harkins en Edwards, § 139.
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Het tweede onderscheid betreft levenslange gevangenisstraffen die

niet ‘grossly disproportionate’ zijn. Het Hof onderkent drie catego-

rieën: (1) een levenslange gevangenisstraf ‘with eligibility for release

after a minimum period has been served’, (2) een discretionaire

levenslange gevangenisstraf ‘without the possibility of parole’ en (3)

een verplichte levenslange gevangenisstraf ‘without the possibility of

parole’.

De eerste categorie betreft een straf die ‘clearly reducible’ is. Van strijd

met artikel 3 EVRM kan dan geen sprake zijn.12 Ook onder de eerdere

rechtspraak van het Hof is een dergelijke straf ‘reducible’.13

De tweede categorie betreft een straf die normaliter voor de meest

ernstige feiten wordt opgelegd, zoals moord en doodslag. Volgens het

Hof worden dergelijke strafbare feiten in elk rechtssysteem zo al niet

met levenslange gevangenisstraf, dan toch met ‘substantial’ tijdelijke

gevangenisstraf, ‘perhaps of several decades’, bestraft. Degene die ter

zake van zo’n strafbaar feit is veroordeeld, moet er dus rekening mee

houden dat hij een aanzienlijk aantal jaren in gevangenschap zal moe-

ten doorbrengen, voordat er zicht is op vrijlating. Indien de rechter bij

de oplegging van de levenslange gevangenisstraf al rekening heeft

gehouden met verzachtende en verzwarende gronden, levert de opleg-

ging van een levenslange vrijheidssanctie als bedoeld in de tweede

categorie geen strijd met artikel 3 EVRM op. De voortgezette tenuit-

voerlegging van zo’n sanctie kan strijd met artikel 3 EVRM opleveren,

indien aan twee cumulatieve voorwaarden is voldaan: (a) de voortge-

zette tenuitvoerlegging ‘can no longer be justified on any legitimate

penological grounds (such as punishment, deterrence, public protec-

tion or rehabilitation)’ én (b) de sanctie is ‘irreducible de facto and de

jure’.14

De derde categorie ziet het Hof duidelijk als problematisch. Aan een

verplichte levenslange gevangenisstraf zonder de mogelijkheid van

vervroegde invrijheidsstelling kleeft namelijk het euvel dat de rechter

bij de oplegging daarvan geen rekening heeft kunnen houden met ver-

zachtende of andere bijzondere omstandigheden. Omdat de rechter

bij de oplegging van zo’n sanctie omstandigheden moet negeren die

op een ‘significantly lower level of culpability’ wijzen, zal de oplegging

van een gevangenisstraf van de derde categorie eerder ‘grossly dispro-

12 Vinter e.a., § 91.
13 EHRM 5 april 2011, NJ 2012, 49 (Törköly t. Hongarije).
14 Vinter e.a., § 92.
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portionate’ zijn dan de oplegging van een gevangenisstraf van de

andere categorieën. Is de oplegging van een verplichte levenslange

gevangenisstraf ‘without the possibility of parole’ niet ‘grossly dispro-

portionate’, dan kan de voortgezette tenuitvoerlegging van zo’n straf

onder dezelfde voorwaarden strijd met artikel 3 EVRM opleveren als

de voortgezette tenuitvoerlegging van een discretionaire levenslange

sanctie ‘without the possibility of parole’.15

Waar ’s Hofs eerdere rechtspraak steeds de mogelijkheid openliet dat

reeds de oplegging van een ‘irreducible’ levenslange gevangenisstraf

aan een volwassene artikel 3 EVRM zou schenden, maakt het arrest

Vinter onderscheid tussen de oplegging van een levenslange gevange-

nisstraf en de voortgezette tenuitvoerlegging daarvan. De oplegging

van een levenslange gevangenisstraf, ‘irreducible’ of niet, levert geen

strijd met artikel 3 EVRM op, tenzij die straf ‘grossly disproportionate’

is.

Ook de voortgezette tenuitvoerlegging van een levenslange ‘irreducible’

gevangenisstraf levert niet zonder meer een schending van artikel 3

EVRM op. Een probleem onder artikel 3 EVRM doet zich immers

alleen voor, indien zich twee cumulatieve omstandigheden voordoen:

het ontbreken van elk legitiem strafdoel én het ontbreken van een

mogelijkheid van verkorting de iure en de facto.

Wat betekenden deze criteria nu voor de klagers? Vinter had nog maar

drie jaar van de straf ondergaan, zodat het Hof, ondanks bewijs dat

zijn geestelijke toestand gedurende die periode was verslechterd, de

legitieme strafdoelen bestraffing en afschrikking aanwezig achtte. Ten

aanzien van de andere twee klagers, die 27 respectievelijk 16 jaar van

hun straffen hadden ondergaan, had de Britse rechter recentelijk zorg-

vuldig vastgesteld dat legitieme strafdoelen (bestraffing en afschrik-

king) aanwezig waren, met welke vaststelling het Hof zich verenigde.

In geen van de drie gevallen was de mogelijkheid van verkorting van

de strafduur daarom van belang (zo ook Van Hattum 2012, p. 742).16

Het lijkt er overigens op dat het Hof de mogelijkheid van verkorting

sowieso niet aanwezig achtte: het Hof betwijfelde namelijk of de enige

mogelijkheid die het Britse recht bood – ‘compassionate release’ van

een terminaal zieke gevangene, opdat hij thuis of in een hospitium kan

sterven in plaats van in de gevangenis – wel een ‘release’ opleverde.17

15 Vinter e.a., § 93.
16 Vinter e.a., § 95.
17 Vinter e.a., § 94.
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Het ontbreken van elk legitiem strafdoel zal zich niet zo snel voordoen.

De omstandigheid dat de betrokkene vanuit het oogpunt van het straf-

doel van bescherming van de maatschappij geen gevaar meer oplevert

voor anderen, sluit bijvoorbeeld niet uit dat vanwege de ernst van het

feit de strafdoelen van bestraffing en afschrikking de voortzetting van

de tenuitvoerlegging rechtvaardigen. Uit het arrest Vinter kan men

mijns inziens niet in het algemeen afleiden dat de strafdoelen bestraf-

fing en afschrikking de voortgezette tenuitvoerlegging niet meer zou-

den rechtvaardigen, ‘indien de straf inmiddels zeer vele jaren duurt’

(zoals Van Hattum 2012, p. 743, doet). Het Hof brengt immers geen

rangorde in de strafdoelen aan. Integendeel, pas bij het ontbreken van

elk legitiem strafdoel doemt de vraag naar verenigbaarheid met arti-

kel 3 EVRM op. De passage waarin het Hof spreekt van ‘substantial’

gevangenisstraffen van ‘several decades’ beoogt dan ook geen tempo-

rele beperking aan te brengen, maar illustreert alleen dat de mogelijk-

heden van verkorting niet al bij de oplegging, maar pas bij de voortge-

zette tenuitvoerlegging van belang zijn.

Het Hof laat merken dat het een periodieke toetsing als een geëigend

middel beschouwt om na te gaan of de voortgezette tenuitvoerlegging

nog gerechtvaardigd is (zo ook Van Hattum 2012, p. 742).18 Het Hof

stelt niet de eis van een gerechtelijke procedure. Aangezien gratiever-

lening een mogelijkheid van verkorting oplevert (zie hierboven), zou

in een gratieprocedure de aanwezigheid van een legitiem strafdoel

onderzocht kunnen worden. De beslissing in de zaak Vinter was alles-

behalve unaniem: drie van de zeven rechters kwamen tot het oordeel

dat artikel 3 EVRM wel was geschonden. Zij hadden geen bezwaren

tegen het criterium ‘grossly disproportionate’, maar waren van

mening dat, ondanks de behoedzame formulering in ’s Hofs eerdere

rechtspraak (‘may raise an issue under Article 3’), reeds de oplegging

van een ‘irreducible’ levenslange gevangenisstraf zonder meer in strijd

zou zijn met artikel 3 EVRM, omdat die eerdere rechtspraak niet alleen

beoogde te voorkomen dat een veroordeelde langer in detentie werd

gehouden dan nodig was, maar ook dat hem elke hoop op vrijlating

werd onthouden.19 De behoedzame formulering zou slechts ingegeven

zijn door de wens ‘to avoid a categorical general statement which went

beyond the needs of the case’. Gezien de principiële aard van de kwes-

tie en de stemverhoudingen is het niet verbazingwekkend dat de zaak

18 Vinter e.a., § 94.
19 Joint partly dissenting opinion of Judges Garlicki, David Thór Björgvinsson and Nicolaou.
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Vinter ter definitieve beslissing is voorgelegd aan de Grote Kamer van

het Hof.

Uitlevering en overlevering

Artikel 3 EVRM staat niet alleen in de weg aan ‘ill-treatment’ door een

verdragspartij zelf, maar verbiedt ook dat een verdragspartij een per-

soon van haar grondgebied verwijdert naar een staat waar deze per-

soon een reëel risico loopt om te worden onderworpen aan de in arti-

kel 3 EVRM bedoelde handelingen.20 Deze rechtspraak is niet alleen

van toepassing op uitlevering, maar ook op ‘any other type of remo-

val’,21 ongeacht de rechtsgrondslag daarvan,22 dus ook op overleve-

ring. Bovendien is deze rechtspraak van toepassing ongeacht of de

staat van bestemming partij is bij het EVRM.23

In het arrest Harkins, dat betrekking heeft op uitlevering aan de Vere-

nigde Staten, heeft het Hof echter drie belangrijke kanttekeningen

gemaakt.24 Omdat het EVRM niet beoogt te eisen dat de verdragspar-

tijen de EVRM-maatstaven opleggen aan derde staten, is niet uitgeslo-

ten dat handelen dat in de nationale context een schending van arti-

kel 3 EVRM oplevert, dat in de internationale context niet doet. Het

kan dus zo zijn dat het Hof in de internationale context minder snel

een schending van artikel 3 EVRM zal aannemen dan in de nationale

context. Mag men hieruit a contrario afleiden dat in geval van uitleve-

ring aan een verdragspartij het Hof eerder een schending zal aanne-

men dan in geval van uitlevering aan een derde staat? Dit lijkt mij niet

waarschijnlijk, juist omdat die verdragspartij gebonden is aan het

EVRM en dus zelfstandig verantwoordelijk kan worden gehouden voor

een schending daarvan. De tweede kanttekening is dat het in de inter-

nationale context moeilijker is om een schending van artikel 3 EVRM

vast te stellen, omdat het gaat om toekomstig handelen (namelijk om

handelen na een eventuele uitlevering). In de nationale context kijkt

het Hof niet vooruit, maar terug: de levenslange gevangenisstraf is al

onherroepelijk opgelegd. De derde kanttekening is dat het Hof zeer

terughoudend is om te oordelen dat de verwijdering uit een verdrags-

20 EHRM 7 juli 1989, NJ 1990, 158 m.nt. EAA (Soering t. Verenigd Koninkrijk).
21 EHRM 15 maart 2005, nr. 38704/03 (Veermäe t. Finland).
22 Harkins en Edwards, § 120.
23 Zie bijv. EHRM 21 januari 2011, nr. 30696/09 (M.S.S. t. België en Griekenland).
24 Harkins en Edwards, § 129-131.
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partij een schending van artikel 3 EVRM oplevert, zeker indien de staat

van bestemming een democratische rechtsstaat is.

Ondanks deze kanttekeningen heeft het Hof zijn Vinter-rechtspraak

toegepast op uitlevering.25 Het Hof stelt dus dezelfde eisen als in de

nationale context.26 Indien de betrokken persoon een ‘real risk of

receiving a grossly disproportionate sentence in the receiving State’

loopt, zou uitlevering een schending van artikel 3 EVRM inhouden.

Hetzelfde geldt in geval van een ‘real risk’ op voortgezette tenuitvoer-

legging van een levenslange gevangenisstraf zonder ‘parole’, voor

zover die tenuitvoerlegging geen legitiem strafdoel meer dient én de

sanctie de iure en de facto ‘irreducible’ is.

In geval van een uitlevering ter fine van strafvervolging levert de

mogelijkheid van de oplegging van een levenslange gevangenisstraf

nauwelijks een belemmering onder artikel 3 EVRM op. Volgens het

Hof zal een klager alleen in ‘very exceptional cases’ kunnen aantonen

dat de straf die in een niet-EVRM staat dreigt te worden opgelegd

‘grossly disproportionate’ zou zijn. Het EVRM beoogt namelijk niet

van EVRM-partijen te eisen dat zij EVRM-maatstaven opleggen aan

niet-partijen.27 Betekent dit nu dat in geval van uitlevering aan een

EVRM-partij het Hof wel de EVRM-maatstaven zal opleggen? Mijns

inziens niet (zie hierboven), maar indien het Hof dat toch zou doen,

zou dat weinig verschil maken, omdat het Hof in de nationale context

van de levenslange gevangenisstraf al zegt een ‘strict criterium’ te han-

teren, dat alleen in ‘rare and unique cases’ tot een schending leidt.

Strekt het uitleveringsverzoek tot strafvervolging, dan is nog geen

sprake van (onherroepelijke) oplegging en/of tenuitvoerlegging van de

levenslange gevangenisstraf. In de arresten Harkins en Babar Ahmad

trekt het Hof daaruit de conclusie dat de betrokken personen niet heb-

ben aangetoond dat hun detentie in de verzoekende staat geen enkel

legitiem strafdoel zou dienen.28 Daarbij dient te worden bedacht dat

de klagers werden verdacht van ernstige feiten (‘first degree murder’

en ‘attempted robbery with a firearm’ (Harkins), onder meer ‘murder

in the first degree’ en ‘attempted murder in the second degree’

(Edwards) en betrokkenheid bij of ondersteuning van terrorisme

25 Harkins en Edwards, § 134-138; Babar Ahmad e.a., § 238-242; EHRM 25 september 2012,
nr. 58555/10 (Rrapo t. Albanië), § 90 (hierna: Rrapo); Gökalp en Cardona Giraldo, § 57 en
59; EHRM 27 november 2012, nr. 3325/10 (Rushing t. Nederland), § 25.

26 In vergelijkbare zin punt 7 van de noot van H. van der Wilt, EHRC 2012, 62.
27 Harkins en Edwards, § 134.
28 Zo ook Rrapo, § 91; Gökalp en Cardona Giraldo, § 62.
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(Babar Ahmad)). Indien de betrokken persoon na uitlevering tot een

levenslange gevangenisstraf zou worden veroordeeld, zou het volgens

het Hof zelfs zo kunnen zijn, dat de tenuitvoerlegging van die straf

nooit het punt zou bereiken waarop zij niet meer een legitiem straf-

doel zou dienen.29 Deze overweging bevestigt mijns inziens dat de

strafdoelen bestraffing en afschrikking ook na ‘zeer vele jaren’ de

voortgezette tenuitvoerlegging zouden kunnen blijven rechtvaardigen.

Strekt het uitleveringsverzoek tot voortgezette tenuitvoerlegging van

een levenslange gevangenisstraf en weet de betrokken persoon aan te

tonen dat verdere tenuitvoerlegging geen legitiem strafdoel meer zou

dienen, dan moet hij nog aantonen dat die straf ‘irreducible’ is.

In de zaak Harkins bleek dat de Amerikaanse deelstaat Maryland vanaf

1977 367 personen tot levenslange gevangenisstraf zonder ‘parole’ had

veroordeeld, dat deze deelstaat in de periode van 1985 tot 2008 in geen

enkel geval een levenslanggestrafte zonder ‘parole’ had vrijgelaten en

dat slechts in één geval een levenslange gevangenisstraf zonder de

mogelijkheid van ‘parole’ was omgezet in een levenslange gevangenis-

straf met de mogelijkheid van ‘parole’.30 Het Hof oordeelde deson-

danks – unaniem – dat de klager Edwards niet had aangetoond dat,

indien de tenuitvoerlegging van de straf geen legitiem strafdoel meer

zou dienen, de gouverneur van Maryland zou weigeren om van zijn

wettelijke mogelijkheden tot verkorting van de straf gebruik te

maken.31 De eis van de facto ‘reducibility’ lijkt aldus geen hoge drem-

pel op te werpen, al dient men daarbij wel te bedenken dat het om een

beoordeling van mogelijk toekomstig handelen gaat. ’s Hofs oordeel

over de ‘reducibility’ bevestigt overigens dat de toetsing van de voort-

gezette aanwezigheid van een strafdoel niet in een gerechtelijke proce-

dure hoeft plaats te vinden.

Het is opmerkelijk dat twee rechters van de Vinter-minderheid in het

kader van uitlevering géén bezwaar maakten tegen toepassing van de

Vinter-criteria. Alleen rechter Garlicki heeft in het arrest Harkins ken-

baar gemaakt dat hij die criteria niet ondersteunt.32 De andere twee

rechters zagen kennelijk geen noodzaak tot bezwaar, omdat, anders

dan in Vinter, de levenslange gevangenisstraf van meet af aan niet

‘irreducible’ was. Dat was overigens ook de opvatting van rechter Gar-

29 Harkins en Edwards, § 140 en 142; Babar Ahmad e.a., § 243 en 244.
30 Harkins en Edwards, § 58.
31 Harkins en Edwards, § 142. In dezelfde zin Babar Ahmad e.a., § 243; Gökalp en Cardona

Giraldo, § 62.
32 Concurring opinion of judge Garlicki.
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licki: ‘in view of the pardoning powers of the State Governors, the Kaf-

karis test has been met’. Onder de pre-Vinter-rechtspraak zou in een

dergelijk geval evenmin sprake zijn van een schending.33

Uitlevering áán Nederland

De Nederlandse rechter is niet verplicht om een levenslange gevange-

nisstraf op te leggen. Waar de wet deze straf stelt, heeft de rechter de

keuze tussen een levenslange gevangenisstraf en een tijdelijke gevan-

genisstraf van maximaal dertig jaar. De rechter zal zo’n levenslange

gevangenisstraf alleen opleggen na alle verzachtende en verzwarende

omstandigheden in aanmerking te hebben genomen. De Nederlandse

wet stelt de levenslange vrijheidsstraf alleen op ernstige strafbare fei-

ten, zoals gekwalificeerde levensdelicten, aanslagen tegen het staats-

hoofd en terroristische misdrijven. Het lijkt mij dus onwaarschijnlijk

dat de oplegging van een Nederlandse gevangenisstraf ‘grossly dispro-

portionate’ zou kunnen zijn in de zin van Vinter en Harkins. In geval

van een door Nederland verzochte vervolgingsuitlevering levert de

mogelijke oplegging van zo’n straf dus geen verbod tot uitlevering op.

Ten aanzien van een Nederlandse levenslange gevangenisstraf is voor-

waardelijke invrijheidsstelling (VI) uitgesloten (art. 15 lid 1 en 2 Wet-

boek van Strafrecht (Sr)). Zou het voorstel van het Forum Levenslang

inzake de mogelijkheid van VI voor levenslanggestraften – dat voorziet

in de mogelijkheid om na ten minste achttien jaar vrijheidsbeneming

een verzoek of vordering tot VI te doen – ooit tot wet worden

verheven,34 dan zou de Nederlandse levenslange gevangenisstraf tot

de eerste categorie van levenslange gevangenisstraffen zoals bedoeld

in Vinter en Harkins behoren en zou van strijd met artikel 3 EVRM

geen sprake kunnen zijn. Tot die tijd behoort de Nederlandse levens-

lange gevangenisstraf tot de tweede categorie van levenslange gevan-

genisstraffen. Overeenkomstig die arresten zou dus alleen de voortge-

zette tenuitvoerlegging een schending van artikel 3 EVRM kunnen

opleveren.

De Hoge Raad heeft in 2009 en in 2011 overwogen dat naar Neder-

lands recht twee mogelijkheden tot verkorting van de levenslange

gevangenisstraf bestaan: gratieverlening (op verzoek van de veroor-

33 Zie bijvoorbeeld EHRM 16 oktober 2001, nr. 71555/01 (Einhorn t. Frankrijk).
34 www.forumlevenslang.nl/wetsvoorstel.pdf. Zie art. 15m lid 1 en 3 van het voorstel.
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deelde of een derde) en een civiele procedure waarin de rechtmatig-

heid van de (voortgezette) tenuitvoerlegging van de straf wordt aange-

vochten.35

De Nederlandse civiele rechter heeft nooit de tenuitvoerlegging van

een levenslange gevangenisstraf beëindigd (Bleichrodt 2009, p. 905).

Een minister van Justitie heeft deze mogelijkheid van verkorting dan

ook ‘theoretisch’ genoemd.36

Hoewel levenslang in beginsel levenslang is, kan in individuele geval-

len gratie worden verzocht en verleend. Volgens artikel 2 aanhef en

onder b Gratiewet kan gratie worden verleend, ‘indien aannemelijk is

geworden dat met de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing

of de voortzetting daarvan geen met de strafrechtstoepassing na te

streven doel in redelijkheid wordt gediend’. Deze gratiegrond sluit vrij-

wel naadloos aan bij het eerste onderdeel van ’s Hofs tweeledige crite-

rium.

In elk geval bestaat dus de iure een instrument om te voorkomen dat

de voortgezette tenuitvoerlegging van een levenslange gevangenisstraf

geen enkel legitiem strafdoel meer zou dienen. Maar wordt dat instru-

ment daarvoor ook de facto ingezet? De laatste twee gratiegevallen van

levenslanggestraften dateren van 1986 en 2009 (Welten 2012, p. 61). De

in 2009 verleende gratie betrof een terminaal zieke veroordeelde, die

binnen een paar weken na zijn invrijheidstelling overleed (De Bont

2010, p. 60). Op grond van het arrest Vinter valt te betwijfelen of een

dergelijke gratie ‘meetelt’ bij de beoordeling of de levenslange gevan-

genisstraf ‘reducible’ is.

Ook indien men de gratieverlening in 2009 uitsluit, staat mijns inziens

nog niet vast dat een levenslange gevangenisstraf de facto niet verkort

kan worden. In 2010 verklaarde een alleenzittende rechter van het Hof

een klacht tegen Nederland over de oplegging van een levenslange

gevangenisstraf kennelijk niet-ontvankelijk, omdat, gezien de in het

arrest van de Hoge Raad van 2009 gesignaleerde mogelijkheden van

verkorting en ‘the duration of the prison sentence served by the appli-

cant to date, the applicant cannot be regarded as being deprived of all

hope of being released from prison one day’.37 Kennelijk was in dit

35 HR 16 juni 2009, NJ 2009, 602 m.nt. P.A.M. Mevis, r.o. 2.10; HR 22 februari 2011, NJ 2012,
608 m.nt. B.F. Keulen, r.o. 3.3.

36 Aanhangsel Handelingen II 2003/04, nr. 1972.
37 Beslissing van 9 november 2010, meegedeeld bij brief van 16 november 2010,

nr. 66746/09, B. (nr. 2)/Nederland. Met dank aan mr. W. Anker, advocaat te Leeuwarden,
voor het verstrekken van een kopie van deze beslissing.
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geval de duur van de ondergane vrijheidsbeneming dusdanig kort, dat

klager redelijkerwijs nog geen vrijlating mocht verwachten. Men proeft

in deze motivering al iets van het Vinter-criterium: pas na een zeker

deel van de straf te hebben ondergaan, wordt de mogelijkheid van vrij-

lating relevant.

In 2011 wees de Hoge Raad een arrest waarin de duur van de onder-

gane vrijheidsbeneming een andere rol speelde. Onder verwijzing naar

het arrest Iorgov (nr. 2) achtte de Hoge Raad het oordeel dat het nog te

vroeg is om te kunnen stellen dat een levenslanggestrafte in Nederland

geen perspectief op vrijlating heeft, niet onjuist of onbegrijpelijk. Dat

oordeel berustte op de vaststellingen dat veroordelingen tot levens-

lange gevangenisstraf hoofzakelijk van het laatste decennium dateren

en dat de gestraften aldus nog niet zo’n aanzienlijk deel van hun straf

hadden uitgezeten, dat het verlenen van gratie te verwachten viel.38

Een onderzoek naar de gratiepraktijk was daarom niet nodig. Inherent

aan deze redenering is haar beperkte houdbaarheid.

Keulen heeft erop gewezen dat levenslange gevangenisstraffen ook

vóór ‘het laatste decennium’ zijn opgelegd en dat deze gevallen even-

eens van belang zijn voor het perspectief op vrijlating.39 Ook indien

men met deze eerdere gevallen wel rekening houdt, kan men op basis

van de duur van de ondergane vrijheidsbeneming tot een vergelijkbaar

resultaat komen als de Hoge Raad. Alle personen die nu een levens-

lange gevangenisstraf ondergaan, zijn na 1 januari 1980 tot die straf

veroordeeld.40 Nu de oplegging van levenslange gevangenisstraf alleen

mogelijk is ter zake van ernstige strafbare feiten, is verdedigbaar dat

ook na een detentieduur van – maximaal – 33 jaar niet noodzakelijker-

wijs elk legitiem strafdoel ontbreekt. Gelet op het tweeledige criterium

uit Vinter en Harkins levert de omstandigheid dat in 1986 voor het

laatst een ‘release’ heeft plaatsgevonden thans dan ook niet zonder

meer het bewijs dat verkorting de facto niet mogelijk is. Zolang de ten-

uitvoerlegging nog een strafdoel dient, is verkorting immers niet ver-

eist. Ook voor deze redenering geldt dat haar overtuigingskracht

afneemt naarmate de tijd verstrijkt.

Los daarvan lijkt uit het arrest Harkins te volgen dat één enkel geval

van gratie over een periode van enkele decennia – in elk geval in de

38 HR 22 februari 2011, NJ 2012, 608 m.nt. B.F. Keulen, r.o. 3.4.
39 Punt 5 van zijn noot onder HR 22 februari 2011, NJ 2012, 608.
40 Aanhangsel handelingen II 2003/04, nr. 1972.
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internationale context – nog niet meebrengt dat de facto elk zicht op

verkorting van de straf ontbreekt.

Ik concludeer dat, zelfs indien de betrokkene zou weten aan te tonen

dat de voortgezette tenuitvoerlegging van een Nederlandse levens-

lange gevangenisstraf – in de toekomst – geen enkel legitiem strafdoel

meer zou dienen, bij de huidige stand van zaken de ‘irreducibility’ van

die straf niet vaststaat. Zowel onder de criteria uit de arresten Vinter

en Harkins als onder de pre-Vinter-rechtspraak zou dan ook geen

mensenrechtelijk beletsel voor uitlevering of overlevering aan Neder-

land bestaan.

Overlevering aan Nederland

Binnen de Europese Unie is de uitlevering tussen lidstaten vervangen

door de overlevering tussen rechterlijke autoriteiten van de lidstaten

op basis van het Europees aanhoudingsbevel (EAB). Een rechterlijke

autoriteit van een lidstaat is verplicht om een EAB van een rechterlijke

autoriteit van een andere lidstaat ten uitvoer te leggen, tenzij zich een

van de limitatieve weigeringsgronden voordoet. Ten opzichte van uit-

levering bestaat veel minder ruimte tot weigering. Dit systeem berust

op een hoge mate van vertrouwen in de deugdelijkheid van de rechts-

stelsels van de lidstaten en in de mensenrechtenconforme toepassing

daarvan.

Het Kaderbesluit inzake het Europees aanhoudingsbevel geeft de lid-

staten de mogelijkheid om, indien het strafbare feit in de uitvaardi-

gende lidstaat is bedreigd met een levenslange vrijheidssanctie, de

overlevering afhankelijk te maken van de voorwaarde dat ‘in het

rechtsstelsel van de uitvaardigende lidstaat de mogelijkheid van her-

ziening van de opgelegde straf of maatregel – op verzoek of ten minste

na 20 jaar – bestaat, dan wel van toepassing van gratiemaatregelen

waarvoor betrokkene krachtens de nationale wetgeving of praktijk van

die lidstaat in aanmerking kan komen, strekkende tot niet-uitvoering

van die straf of maatregel’ (art. 5 onder 2 Kaderbesluit). Deze bepaling

is opgenomen, omdat Portugal (grondwettelijke) bezwaren tegen

levenslange gevangenisstraffen heeft (Van Hattum 2005, p. 253). Zij

beoogt te garanderen dat in de uitvaardigende lidstaat een regeling
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bestaat die tot verkorting van een levenslange gevangenisstraf kan lei-

den.41

Het begrip ‘herziening’ ziet op een beoordeling of toetsing van de

voortzetting van de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenis-

straf (Van Hattum 2005, p. 253). De tekst noch de strekking van de

bepaling vereist een rechterlijke procedure (anders: Van Hattum 2005,

p. 253). Zowel de mogelijkheid van herziening als de mogelijkheid van

toepassing van gratiemaatregelen moet strekken tot niet-uitvoering

van de levenslange gevangenisstraf. Onder niet-uitvoering van die

straf vallen mijns inziens niet alleen onvoorwaardelijke invrijheidstel-

ling, maar ook VI en omzetting van een levenslange in een tijdelijke

gevangenisstraf.

Artikel 5 onder 2 Kaderbesluit geeft de betrokken persoon meer

bescherming dan de rechtspraak van het Hof eist. Vóór het arrest Vin-

ter heeft het Hof immers nooit geoordeeld dat de (dreigende) opleg-

ging van een ‘irreducible’ gevangenisstraf aan een volwassene zonder

meer een schending van artikel 3 EVRM oplevert. Ook onder de crite-

ria zoals ontwikkeld in de arresten Vinter en Harkins gaat de bepaling

verder dan artikel 3 EVRM vereist. Onder die criteria zijn de mogelijk-

heden van verkorting van de levenslange gevangenisstraf immers pas

van belang, indien de voortgezette tenuitvoerlegging van die straf geen

enkel legitiem strafdoel meer dient. Het is overigens toegestaan dat

het Unierecht meer mensenrechtenbescherming biedt dan uit het

EVRM voortvloeit,42 maar het bieden van meer bescherming is wel

opmerkelijk, nu het systeem van het EAB is gebaseerd op een hoge

mate van vertrouwen. Het ligt daarom niet voor de hand dat men aan

de overlevering aan de rechterlijke autoriteiten van lidstaten van de

Europese Unie strengere voorwaarden verbindt dan aan de uitlevering

aan derde staten.

Bij die extra bescherming moet men echter twee relativerende kantte-

kening plaatsen. Artikel 5 onder 2 Kaderbesluit is facultatief: de lidsta-

ten zijn niet verplicht om deze bepaling in hun nationale recht om te

zetten. Bovendien heeft ongeveer de helft van de lidstaten deze bepa-

ling niet omgezet.43 Bij gebreke van omzetting in het nationale recht

41 Onderdeel h van het model EAB, dat als bijlage bij het Kaderbesluit is gevoegd, bevat de
standaardtekst van de voorwaarde.

42 Zie art. 53 EVRM en art. 52 lid 3 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
43 Annex to the Report from the Commission on the implementation since 2005 of the Coun-

cil Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender
procedures between Member States, SEC(2007)979, p. 15.
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mag de uitvoerende rechterlijke autoriteit de voorwaarde niet stellen,

omdat kaderbesluiten geen rechtstreekse werking hebben.44 De

omstandigheid dat artikel 3 EVRM niet dwingt tot een bepaling als

artikel 5 onder 2 Kaderbesluit zou de facultatieve formulering en het

aantal non-implementaties kunnen verklaren.

Nederland behoort tot de lidstaten die de bepaling niet hebben geïm-

plementeerd. Wel voorziet de Overleveringswet in een regeling voor

het geval dat een Nederlandse officier van justitie een EAB heeft uitge-

vaardigd ter zake van een strafbaar feit dat met levenslange gevange-

nisstraf wordt bedreigd. De officier van justitie dient dan ‘[b]ij of in’

het EAB te verklaren dat ‘de mogelijkheid bestaat van gratie op de

opgelegde straf of maatregel’.45

Waarom zou artikel 5 onder 2 Kaderbesluit nu de overlevering aan

Nederland kunnen belemmeren, zoals wel is betoogd? Duitsland heeft

artikel 5 onder 2 Kaderbesluit zo geïmplementeerd, dat alléén de

mogelijkheid van een herziening (‘Überprüfung’) van de opgelegde

straf of maatregel voldoet.46 De Nederlandse verklaring over de moge-

lijkheid van gratie lijkt daardoor niet te volstaan (Van Hattum 2005,

p. 254). Enkele Duitse Oberlandesgerichte hebben inderdaad geoor-

deeld dat de mogelijkheid van gratieverlening (in die gevallen: in

Polen) niet volstaat en hebben om die reden de overlevering ontoe-

laatbaar verklaard.47

Het Duitse Bundesgerichtshof is echter een andere mening

toegedaan.48 Het Bundesgerichtshof wijst erop dat noch artikel 5

onder 2 Kaderbesluit noch de wetsgeschiedenis van de Duitse bepa-

ling eist dat herziening bestaat uit een gerechtelijke procedure of een

onder rechterlijk toezicht staande procedure. Vereist is dat de betrok-

kene een recht heeft op herziening (‘Überprüfung’) van de verdere

tenuitvoerlegging. Een kaderbesluitconforme uitleg van de Duitse

bepaling brengt mee dat een gratieprocedure een ‘Überprüfung’ ople-

vert, mits deze kan leiden tot niet-uitvoering van de opgelegde levens-

lange gevangenisstraf en de betrokkene het recht geeft op een beslis-

sing op het gratieverzoek op basis van ‘sachliche Kriterien’. Artikel 5

onder 2 Kaderbesluit bevat namelijk niet twee afzonderlijke voorwaar-

44 Art. 34 lid 2 aanhef en onder b (oud) Verdrag betreffende de Europese Unie.
45 Art. 45 lid 1 aanhef en onder b OLW.
46 Art. 83 Nr. 4 Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen.
47 Zie bijvoorbeeld Oberlandesgericht Düsseldorf 5 oktober 2009, III-4 AuslA 145/09-609/09

III.
48 Bundesgerichtshof 19 juni 2012, 4 Ars 5/12 (beschikbaar op www.bundesgerichtshof.de).
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den, maar slechts één voorwaarde met onderling gelijkwaardige alter-

natieven. Die ene voorwaarde machtigt de uitvoerende lidstaat de

overlevering te weigeren, indien het recht van de uitvaardigende lid-

staat noch op grond van herziening noch op grond van gratiemaatre-

gelen voorziet in de niet-uitvoering van de levenslange gevangenis-

straf. Al vóór dit oordeel van het Bundesgerichtshof heeft het Oberlan-

desgericht Köln bepaald dat de mogelijkheid dat een levenslangge-

strafte in Nederland om gratie kan verzoeken, volstaat.49

Het oordeel van het Bundesgerichtshof lijkt mij Europeesrechtelijk

juist. Naar de letter eist artikel 5 onder 2 Kaderbesluit geen gerechte-

lijke procedure. De rechtspraak van het Europees Hof biedt geen steun

aan een andere lezing. Uit die rechtspraak blijkt immers dat ook gra-

tieverlening door het staatshoofd kan meebrengen dat de straf ‘reduci-

ble’ is.

Daarbij komt dat, indien het de uitvoerende lidstaat zou zijn toege-

staan om alleen genoegen te nemen met de mogelijkheid van herzie-

ning, dit zou leiden tot meer weigeringsgronden met betrekking tot de

overlevering dan wanneer hij de mogelijkheid van herziening óf van

de toepassing van gratiemaatregelen eist. Het is de lidstaten evenwel

niet toegestaan de reikwijdte van de weigeringsgronden en garanties

te verruimen (Glerum, 2013, p. 64-73).

Nu de lidstaten die art. 5 onder 2 Kaderbesluit hebben geïmplemen-

teerd de overlevering niet mogen weigeren indien de uitvaardigende

lidstaat alleen een gratieregeling kent, moeten de Nederlandse moge-

lijkheden tot verkorting van een levenslange gevangenisstraf in het

kader van die regeling als voldoende worden aangemerkt. Naar Neder-

lands recht kan een levenslanggestrafte immers in aanmerking komen

voor gratie.

Conclusie

Onder de besproken recente rechtspraak van het Hof werpt het Neder-

landse beleid inzake de tenuitvoerlegging van levenslange gevangenis-

straffen nauwelijks mensenrechtelijke belemmeringen voor uit- en

overlevering aan Nederland op. De oplegging van een Nederlandse

levenslange gevangenisstraf is niet ‘grossly disproportionate’, zodat de

49 Oberlandesgericht Köln 9 december 2011, 6 Ausl 118/11-83.
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dreigende oplegging van zo’n straf geen verbod op uit- of overlevering

aan Nederland oplevert. Aan het cumulatieve criterium inzake de

voortgezette tenuitvoerlegging van een levenslange gevangenisstraf zal

niet snel voldaan zijn. Het is moeilijk om aan te tonen dat de – toe-

komstige – voortgezette tenuitvoerlegging geen enkel legitiem straf-

doel meer zal dienen. De mogelijkheden van verkorting van de Neder-

landse levenslange gevangenisstraf zijn bovendien pas van belang,

indien elk legitiem strafdoel komt te ontbreken. Bij de huidige stand

van zaken staat echter nog niet vast dat een levenslanggestrafte in

Nederland nooit gratie zou kunnen verkrijgen. Daarbij komt dat het

Hof, in elk geval in uitleveringszaken, niet snel lijkt aan te nemen dat

elk perspectief op verkorting van de straf ontbreekt. Onder deze

omstandigheden is de voortgezette tenuitvoerlegging in Nederland

dus niet in strijd met artikel 3 EVRM, zodat de dreigende voortgezette

tenuitvoerlegging niet in de weg staat aan uit- of overlevering aan

Nederland. De rechtspraak van het Hof biedt daarom geen recht-

streeks argument voor de aanpassing van het Nederlandse beleid of de

invoering van een VI-regeling voor levenslanggestraften.

De bijzondere overleveringsrechtelijke regeling met betrekking tot de

levenslange gevangenisstraf levert evenmin een dergelijk rechtstreeks

argument. De lidstaat die van deze regeling gebruik wil maken, moet

een andere lidstaat de keuze bieden tussen de mogelijkheid van her-

ziening van de straf en de mogelijkheid van toepassing van gratie-

maatregelen. De Nederlandse wetgeving voorziet in de mogelijkheid

van toepassing van gratiemaatregelen. De rechterlijke autoriteit van

een andere lidstaat zal daarmee genoegen moeten nemen.

Aan de rechtspraak van het Hof kan men wel een indirect argument

voor de invoering van een VI-regeling ontlenen. Zou een levenslangge-

strafte op verzoek een beoordeling van de mogelijkheid van VI kunnen

verkrijgen, dan zou de (dreigende) voortgezette tenuitvoerlegging

sowieso geen schending van artikel 3 EVRM kunnen opleveren. De

Nederlandse levenslange gevangenisstraf zou dan behoren tot de eer-

ste categorie van levenslange gevangenisstraffen, die ‘clearly reduci-

ble’ zijn. Daarmee zou een eind komen aan de discussie over de

(on)mogelijkheid van gratieverlening. Bovendien zijn bij gebreke van

nadere gratieverleningen de redeneringen op grond waarvan men

thans nog kan betogen dat gratieverlening de facto mogelijk is, niet

onbeperkt houdbaar. In de recente rechtspraak van het Hof zou men

dus aanleiding kunnen zien voor een nadere bezinning over een VI-
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regeling voor levenslanggestraften dan wel over een algemeen gratie-

beleid voor deze categorie van veroordeelden.
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Het advies van de rechter in de
gratieprocedure
levenslanggestraften

D.J.G.J. Cornelissen *

Aan iedere veroordeelde en dus ook aan degene die tot een levens-

lange gevangenisstraf is veroordeeld, kan gratie worden verleend.

Slechts diegene aan wie een geldboete van 340 of minder is opge-

legd, kan geen gratieverzoek indienen (art. 558 lid 1 Wetboek van

Strafvordering (Sv)). Bij gratie wordt een onherroepelijk geworden

straf of maatregel kwijtgescholden, verminderd of verwisseld in een

andere straf of maatregel. Dat kan op verzoek van de veroordeelde,

een derde of ambtshalve (art. 19 Gratiewet 1987). Voor levenslangge-

straften vormt gratie thans de enige sleutel naar vrijheid. De andere

mogelijkheid, een civielrechtelijke procedure waarin de rechter wordt

gevraagd de Staat te bevelen de veroordeelde in vrijheid te stellen, is

slechts een theoretische (zie Meijer en De Bont in deze aflevering).

Daar gratie van oudsher door de koning werd verleend, lag het gevaar

van (politieke) willekeur op de loer. Om dit gevaar te keren heeft de

wetgever vanaf de invoering van gratie in ons rechtssysteem de rech-

terlijke macht aangewezen om een advies uit te brengen omtrent de

beslissing op het gratieverzoek. In mijn bijdrage zal ik stilstaan bij de

ontwikkeling van deze wettelijk verplichte advisering vanaf de inwer-

kingtreding van de Staatsregeling van de Bataafse Republiek. Vervol-

gens zal worden gekeken naar de betekenis en de invloed van het

rechterlijk advies, in het bijzonder ten aanzien van levenslanggestraf-

ten. Daarbij zal ik putten uit een zestiental door mij en Van Hattum

bestudeerde gratiedossiers van levenslanggestraften uit de jaren vijftig

tot en met tachtig van de vorige eeuw (over de inhoud van deze dos-

siers meer in Van Hattum 2009).

* Mr. Daan Cornelissen is senior secretaris bij het Ressortsparket, vestiging Arnhem-
Leeuwarden, locatie Leeuwarden.
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Van bepalen naar adviseren

Toen Nederland in de late achttiende eeuw een eenheidsstaat werd

waarin vanaf 1798 de Staatsregeling van de Bataafse Republiek gold,

was de mogelijkheid van gratiëring min of meer afhankelijk van rech-

terlijke goedkeuring. Op grond van artikel 50 onder q Acte van Staats-

regeling Titul III behoorde het verlenen van gratie toe aan het Verte-

genwoordigend Lichaam ‘na ingenomen consideratiën, en op gunstig

berigt van den Regter, aan wien de zaak behoort’. Indien met andere

woorden de rechter die de onherroepelijk geworden straf had opge-

legd een ongunstig advies uitbracht, was gratieverlening uitgesloten.

Deze grote rechterlijke invloed werd echter vrij snel aan banden

gelegd. In de Staatsregeling van 1801 werd de uitvoerende macht meer

vrijheid geboden doordat gratie kon worden verleend ‘na ingenomen

te hebben het advis van het Nationaal Gerechtshof’. Ten opzichte van

de eerdere Staatsregeling viel aldus een tweetal veranderingen waar te

nemen. Ten eerste verviel de rechterlijke selectie aan de voorpoort nu

een ongunstig advies niet langer de mogelijkheid tot gratieverlening

blokkeerde. Ten tweede was het advies niet langer noodzakelijkerwijs

afkomstig van de rechter uit wiens mond de onherroepelijk geworden

uitspraak was opgetekend, maar van het meer objectieve Nationaal

Gerechtshof, dat als hoogste rechter fungeerde (zie Bauwens 1997,

p. 35 en 226 e.v.).

Deze twee veranderingen hebben als uitgangspunten gediend voor de

nieuwe wettelijke regeling in de vroege negentiende eeuw. Zo werd na

de verdrijving van de Fransen de gratiebeslissing in handen gelegd van

de soeverein vorst die ‘na ingenomen advies van den Hoogen Raad der

Vereenigde Nederlanden’ de gratiebeslissing nam (art. 49 Grondwet

1814). Bij de grondwetswijziging van 1815 kwam het recht van gratie in

handen van de koning; hij diende advies in te winnen bij ‘de Hooge

Raad der Nederlanden’ (art. 67 Grondwet 1815). In de praktijk bleef tot

1838 het Hoog Gerechtshof der Verenigde Nederlanden, dat sinds 1813

als hoogste rechter fungeerde, met dit advies belast; de Hoge Raad

werd immers pas in 1838 ingesteld.1 De adviestaak werd opgedragen

aan een commissie uit dit Hoog Gerechtshof. Indien een lid van deze

commissie dan wel de gehele commissie van mening was dat gratie

kon worden verleend, werd een door de koning voorgezeten ‘Raad van

1 Stb. 1838, 12.
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Gratie’ bijeengeroepen die de uiteindelijke gratiebeslissing nam

(p. 2).2 Deze raad bestond uit de eerste president van het Hoog

Gerechtshof, twee of meer commissarissen-generaal, de presidenten

en de procureur-generaal of eerste advocaat-generaal van het Hoog

Gerechtshof en kwam in de praktijk slechts bijeen om gevallen ‘van

een zeer zwaarwigtigen aard en doodstrafgevallen’ te bespreken (Van

Ruller 1987, p. 63).

Verschuiving van de adviseringsrol binnen de rechterlijke macht

Vanaf 1838 werd het gratieverzoek ‘om bericht, consideratie en advies’

naar de Hoge Raad gestuurd. Uit het midden van dit hoogste rechts-

college werd een raadsheer tot ‘rapporteur’ verkozen. Deze rapporteur

moest een conceptadvies voorbereiden, dat vervolgens tijdens de ver-

gadering, in het bijzijn van alle leden, werd behandeld (Van Ruller

1987, p. 56-57). Het gratieverzoek werd met het door de Hoge Raad

uitgebrachte advies naar de minister gezonden, die het al dan niet van

zijn commentaar voorzien aan de koning deed toekomen. Hoewel de

koning formeel juridisch over gratieverlening besliste, was het feitelijk

de minister op wiens schouders deze verantwoordelijkheid rustte,

daar de koning slechts zelden afweek van het advies van de minister

(Van Ruller 1987, p. 64).

Bij de grondwetswijziging in 1848 vond door de invoering van de

ministeriële verantwoordelijkheid indirect een verandering plaats

inzake de bevoegdheid om gratie te verlenen. Hoewel de Grondwet

nog expliciet de koning noemde, was het feitelijk de Kroon die gratie

verleende, daar de minister het gratie-KB contrasigneerde (Mul 2001,

p. 7). Ook voor wat betreft de rechterlijke advisering bracht de grond-

wetswijziging een verandering met zich. De memorie van toelichting

bij artikel 66 van de Grondwet van 1848 wees erop dat de Hoge Raad

door in alle gratiezaken te adviseren nodeloos met werk werd overla-

den. De voorgeschreven verplichte advisering van de Hoge Raad gaf

met name ten aanzien van ‘veroordeelingen van minder aanbelang’

2 Commissie ter bestudering van de wenselijkheid ener herziening van het vigerende Gra-
tiebesluit van 13 december 1887 Stb. 215, van enkele daarmede samenhangende bepalin-
gen in het Wetboek van Strafvordering en enige aanverwante regelingen, ingesteld op
8 november 1960. Geciteerd is uit de nota van toelichting bij het ontwerp van een nieuwe
Gratieregeling, deel uitmakend van het eindrapport dat op 19 december 1966 is afgerond
(hierna: Kazemier 1966).
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een groot oponthoud. De regering achtte dat nadelig voor zowel de

goede toepassing van het recht als de veroordeelde zelf.3 Door de taak

over te dragen aan de rechtbanken en gerechtshoven kon een snellere

beslissing op het gratieverzoek volgen, hetgeen voor de gratieverzoe-

ker viel toe te juichen. Daarom werd het adviseren niet langer exclusief

voorbehouden aan de Hoge Raad. Indien een gevangenisstraf van drie

jaar of minder en/of een geldboete was opgelegd, diende het gratiead-

vies afkomstig te zijn van het gerecht dat het vonnis of het arrest had

gewezen (art. 66 Grondwet 1848). In deze zaken werd het Openbaar

Ministerie (OM) door het departement door middel van een rond-

schrijven aan de procureurs-generaal verzocht een advies, het zoge-

noemde verslag, op te stellen (Kazemier 1966, p. 3).

In 1887 werd afstand gedaan van deze verdeling. De koning moest

vanaf toen advies inwinnen bij een rechter die daartoe bij algemene

maatregel van bestuur was aangewezen (art. 68 Grondwet 1887). Hier-

toe werd het Gratiebesluit 1887 in het leven geroepen. Blijkens het eer-

ste artikel van dit besluit werd het gerecht dat de straf had opgelegd

voor het uitbrengen van advies aangewezen, in het geval niet meer

dan drie jaren waren verstreken ‘sedert de dag waarop de straf werd

opgelegd’. De ratio van deze bepaling bestond hierin dat het gerecht

dat de straf had opgelegd het voordeel van bekendheid met de zaak en

de persoon van de veroordeelde zou genieten. Indien meer dan drie

jaren waren verstreken, was de Hoge Raad weer de aangewezene om

te adviseren, omdat volgens de opvatting van een groot aantal leden

van de Tweede Kamer ‘in het bijzonder bij zware veroordelingen gro-

ter waarborg voor een geuit oordeel te vinden zou zijn bij de Hoge

Raad’ (Kazemier 1966, p. 6).

Het verschil met de regeling uit 1848 was derhalve dat de Hoge Raad

niet meer uitsluitend bevoegd was om te adviseren inzake een gratie-

verzoek ten aanzien van een langgestrafte. Immers, indien een derge-

lijke veroordeelde zijn gratieverzoek minder dan drie jaar na het von-

nis indiende, was niet de Hoge Raad, maar de ‘veroordelende rechter’

de aangewezen adviseur. Wel kon, indien dat door de regering werd

verlangd, dan wel door de minister wenselijk werd geacht, het advies

van de Hoge Raad naast dat van het gerecht dat de straf had opgelegd,

worden ingewonnen (art. 13 Gratiebesluit 1887).

3 Handelingen II 1847/48, 29, p. 233.
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Devaluatie van de adviserende rol van de Hoge Raad

Bij koninklijk besluit van 7 juli 19254 is de verplichte advisering door

de Hoge Raad geschrapt. Hiervoor bleken praktische door de Hoge

Raad zelf aangedragen redenen te zijn. Gebleken was namelijk dat het

gerecht dat de straf had opgelegd ook na verloop van langere tijdsduur

veel beter dan de Hoge Raad op de hoogte was of zich kon doen stellen

van wat voor een weloverwogen advies nodig was (Kazemier 1966,

p. 8). Bovendien bleek dat in de praktijk de vanaf 1848 gebruikelijke

handelwijze waarbij het OM een verslag deed toekomen aan de advi-

serende feitenrechter, naar analogie werd toegepast op de gratiever-

zoeken waarover de Hoge Raad diende te adviseren. Ook bij de gratie-

verzoeken die drie jaar na de strafoplegging waren ingediend, won de

rapporteur telkens advies in bij het OM. Dit advies werd bij gebrek aan

eigen gegevens bijna altijd gevolgd (Kazemier 1966, p. 8). Van een ‘gro-

ter waarborg’ waarvan in 1887 werd gesproken, bleef derhalve in de

praktijk niet veel over. Wel bleef de adviesinwinning van de Hoge Raad

door het ongewijzigd blijven van de facultatieve bepaling van arti-

kel 13 van het Gratiebesluit 1887, zij het op de achtergrond, bestaan.

Het rechterlijk advies volgens de huidige wetgeving

In de vanaf 1925 ontwikkelde gratieprocedure kwam in de daaropvol-

gende regelingen, de Gratieregeling 1976 en de Gratiewet 1987, nau-

welijks verandering. Gratie wordt sinds de grondwetswijziging in 1983

officieel door de Kroon (‘bij koninklijk besluit’) verleend na advies van

‘een bij de wet aangewezen gerecht’ (art. 122 Grondwet 1983). Ook in

de huidige regeling betreft dit het gerecht dat de straf heeft opgelegd

(art. 4 lid 1 Gratiewet 1987). Nog steeds bestaat daarnaast de mogelijk-

heid voor de Kroon of de minister om advies in te winnen van de Hoge

Raad (art. 11 Gratiewet 1987). In de praktijk blijkt hier ten aanzien van

commuun gestraften overigens geen gebruik van te worden gemaakt

(Hendriks 2006, p. 46). In een van de bestudeerde dossiers (dokter O.)

is de mogelijkheid van adviesinwinning van de Hoge Raad door het

adviserende gerecht geopperd, maar de minister heeft geen aanleiding

gezien om hieraan gehoor te geven. Ten aanzien van politiek gestraf-

ten die ter zake van oorlogsmisdaden in de Tweede Wereldoorlog zijn

4 Stb. 1925, 321.
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veroordeeld, is de Hoge Raad daarentegen in een groot aantal gevallen

wel om advies gevraagd (Belinfante 1978, p. 564).

Het advies van het OM wordt sinds de inwerkingtreding van de Wet

stroomlijning procedure behandeling gratieverzoeken5 niet langer ten

aanzien van elk gratieverzoek ingewonnen. Slechts in de twee gevallen

genoemd in artikel 5 lid 4 Gratiewet 1987 (indien het vonnis of arrest is

gewezen door een meervoudige kamer dan wel indien er een executie-

indicator is geplaatst) ofwel in bijzondere (overige) gevallen brengt het

OM een advies uit. Bij een gratieverzoek van een levenslanggestrafte

dient het OM derhalve het adviserende gerecht immer van een advies

te voorzien. Een advies dat overigens blijkens de bestudeerde gratie-

dossiers, anders dan in de periode 1887 tot en met 1925, lang niet

altijd is gevolgd.

Nadat het adviserende gerecht het advies van het OM, eventueel ver-

gezeld van het verslag van de minister (die krachtens art. 5 Gratiewet

nadere inlichtingen kan inwinnen, alsook de veroordeelde kan horen),

heeft ontvangen, brengt het gerecht een advies uit. Net als de minister

heeft ook dit gerecht de mogelijkheid om zich nader te laten informe-

ren door verschillende autoriteiten, instellingen of personen (art. 6

lid 1 Gratiewet, voorheen: art. 12 Gratieregeling 1976). Te denken valt

aan de reclassering, de penitentiaire inrichting en aan behandelaars

en psychiatrische adviseurs. In dit verband kan worden gewezen op de

wijze waarop de Rechtbank Utrecht in 1979 en 1985 het gratieverzoek

van Van Z. behandelde. De rechtbank nodigde daartoe de betrokken

ambtenaren van het departement en het OM uit, evenals de behande-

laars en de raadsman van Van Z. Het advies werd ten slotte opgesteld

door de rechtbank en het OM gezamenlijk (Van Hattum 2009,

p. 344-345).

Indien de minister het advies van het betreffende gerecht omtrent het

gratieverzoek van de levenslanggestrafte heeft ontvangen, doet hij een

voordracht van de te nemen beslissing en zendt deze aan de Kroon

(art. 9 Gratiewet). De uiteindelijke beslissing wordt door de Kroon

genomen.

5 Stb. 2002, 551.
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De gratiepraktijk ten aanzien van de levenslanggestraften

Tot de jaren vijftig van de vorige eeuw was het de gewoonte om na vijf-

tien jaar te overwegen of een levenslanggestrafte voor gratie in aan-

merking kwam (Van Hattum 2009, p. 334 e.v.). In het bevestigende

geval werd de levenslange gevangenisstraf verwisseld in een tijdelijke

gevangenisstraf en kon de veroordeelde na twee derde deel van die tij-

delijke straf voor voorwaardelijke invrijheidstelling in aanmerking

komen.6

Minister Samkalden zette in 1957 dit gratiebeleid voort en ontwikkelde

hierbij een beleid voor lang- en levenslanggestraften. Teneinde de

reclasseringskansen van langgestraften niet te verstoren stelde hij voor

om de gratieprocedure in gang te zetten nadat de veroordeelde een

derde van zijn straf had ondergaan. Ten aanzien van levenslangge-

straften werd het wenselijk geacht de procedure tot (voorwaardelijke)

gratie na tien jaar in gang te zetten. Deze termijn sloot aan bij de wet-

telijke termijn voor de beoogde voorwaardelijke invrijheidstelling bij

de hoogste tijdelijke straf in het voorstel van de commissie-Pompe

(p. 8).7

Indien een levenslanggestrafte aldus ‘op jaren’ werd gesteld, werd de

hem opgelegde levenslange gevangenisstraf verwisseld in een tijdelijke

van een aanzienlijke duur (gemiddeld 23 jaar; Van Hattum 2011,

p. 19). Bij de berekening van de duur van deze tijdelijke gevangenis-

straf stond de gewenste datum van voorwaardelijke invrijheidstelling

centraal. Illustratief is de beslissing op het gratieverzoek van Van Z.

Van Z.’s levenslange gevangenisstraf werd verwisseld in een tijdelijke

van 28 jaar en zes maanden, zodat zijn mogelijke vervroegde-invrij-

heidstellingsdatum (VI-datum) in december 1986 lag, net voordat per

1 januari 1987 de voorwaardelijke invrijheidstelling in de vervroegde

invrijheidstelling werd gewijzigd en geen (bijzondere) voorwaarden

meer zouden mogen worden gesteld aan de invrijheidstelling. De duur

van zijn feitelijke detentie kwam hierdoor op 19 jaar.

Hoewel het gebruikelijk was dat een levenslange gevangenisstraf werd

verwisseld in een tijdelijke, werd in bijzondere gevallen gratie verleend

6 Kamerstukken II 1950/51, 1546, p. 4.
7 Commissie ter bestudering van de wenselijkheid ener herziening van de vigerende bepa-

lingen betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling van veroordeelden, ingesteld op
17 mei 1951. Het advies, Herziening van de wettelijke bepalingen betreffende de voorwaar-
delijke invrijheidstelling, is in de vorm van een voorontwerp van wet uitgebracht op
28 januari 1952, Den Haag: Sdu Uitgevers 1952.
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door de levenslange gevangenisstraf al dan niet voorwaardelijk kwijt te

schelden. In twee van de bestudeerde gratiedossiers was dit aan de

orde. Bij kwijtschelding blijft de straf bestaan, maar wordt de verdere

tenuitvoerlegging gestaakt (Hendriks 2006, p. 47). Zo kon P. op de dag

van betekening van het gratie-KB (1958) in de dr. H. van der Hoeven-

kliniek worden opgenomen, waar hij de benodigde behandeling kon

ondergaan ‘teneinde zijn verdere genezing en vermindering van zijn

maatschappelijke gevaarlijkheid te bevorderen’. Later gebeurde dit

ook in de zaak van dokter O. Van de twee levenslange gevangenisstraf-

fen die dokter O. opgelegd had gekregen, werd in 1975 de een volledig

kwijtgescholden en de ander slechts voorwaardelijk. Aan de voorwaar-

delijke kwijtschelding werd een proeftijd verbonden van acht jaar,

gedurende welke tijd de veroordeelde diverse bijzondere voorwaarden

diende na te leven. Een daarvan was dat hij het beroep van arts niet

meer mocht uitoefenen. Het departement wilde met deze voorwaar-

delijke kwijtscheldingen de maximale garantie voor een veilige terug-

keer van de veroordeelde in de maatschappij bereiken. Dit soort

omzettingen was dan ook slechts bedoeld voor die gevallen ‘waarin

levenslang toezicht noodzakelijk lijkt’ (notitie in gratiedossier B.,

18 maart 1959).

Om maatwerk te kunnen leveren, zo was de gedachte van Samkalden,

diende de adviserende rechter bij het beoordelen van het gratiever-

zoek het oude strafdossier ter inzage te krijgen. Tevens dienden er

voorlichtingsrapporten te worden opgemaakt, zoals dat ook gebeurde

bij een voorwaardelijke invrijheidstelling.8 Dit resulteerde in een gra-

tieprocedure waarin, alvorens de rechter zijn advies gaf, de plaatselijke

Reclasseringsraad door de minister werd gehoord. In 1963 werd de

procedure uitgebreid; nadat advies van de Reclasseringsraad en de

rechter ingewonnen was, werd soms nog advies ingewonnen van de

Sectie Reclassering van de Centrale Raad van Advies voor het Gevan-

geniswezen, de Psychopatenzorg en de Reclassering (Mul 2001, p. 26).

De Samkalden-regeling werd vanaf 1978 voortgezet in de zogenoemde

Volgprocedure langgestraften. Volgens deze regeling, die in 2000 is

ingetrokken, werd iedere veroordeelde tot een straf van zes jaar of

meer vanaf het moment dat een derde deel van zijn straf was verstre-

ken, regelmatig aan een klinisch onderzoek onderworpen. De minister

achtte een dergelijke periodieke beoordeling wenselijker dan de door-

8 Handelingen II 1956/57, 35, p. 2307.
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gaans eenmalige observatie en rapportering in het kader van de Sam-

kalden-regeling.9 Het verschil met de Samkalden-regeling was der-

halve dat het departement bij een gratieverzoek acht kon slaan op de

nodige rapportages en adviezen die reeds standaard in de penitenti-

aire fase plaatsvonden (Mul 2001, p. 14). Gratie kon volgen indien met

de verdere tenuitvoerlegging van de straf ‘geen in ons strafrecht

erkend doel in redelijkheid meer werd gediend’. Deze doelmatigheids-

grond is als een van de twee gratiegronden opgenomen in artikel 2

onder b van de thans geldende Gratiewet (1987). Volgens de wetgever

lag de reden van het expliciet noemen van gratiegronden in het feit dat

het regeringsbeleid toetsbaar zou zijn. Geenszins was het de bedoeling

‘de bestaande praktijk van gratieverlening door deze wet te wijzigen,

noch in verruimende zin, noch in verengde zin’.10 In die zin valt de

opvatting van oud-minister Donner, inhoudende dat de levenslange

gevangenisstraf ‘gewoon voor de rest van het leven’ is en gratie in dit

verband ‘zeker geen automatisme’ is, moeilijk te plaatsen.11

De betekenis en invloed van het rechterlijk advies op basis van de
bestudeerde dossiers

Minister Van Agt schreef in 1971 aan de Tweede Kamer dat eenstem-

mig advies van de bevoegde gerechten tot het verlenen van gratie door

de minister ‘pleegt te worden gevolgd’.12 De hypothese die hierin

schuilgaat, namelijk dat het advies van de rechter min of meer door-

slaggevend was, lijkt op basis van de zestien bestudeerde gratiedos-

siers maar half juist. Conform het rechterlijk advies zijn de levenslange

gevangenisstraffen van E.P. en dokter O. (voorwaardelijk) kwijtge-

scholden. In de overige veertien bestudeerde zaken zijn de levenslang-

gestraften op jaren gesteld. Weliswaar werd het advies van ‘opjaren-

stelling’ in deze veertien gevallen op een na (contraire gratie van

J.H.B.) gevolgd, niet steeds werd ook het aantal aanbevolen jaren uit

het advies overgenomen.

In de dertien gevallen waarin het adviserende gerecht positief advi-

seerde ten aanzien van een ‘opjarenstelling’, werd in twaalf gevallen

9 Kamerstukken II 1974/75, 13 000, nr. 2, p. 31-32.
10 Handelingen II 1986/87, 85, p. 4299.
11 Kamerstukken II 2003/04, 28 484, nr. 34, p. 31, respectievelijk Aanhangsel Handelingen II

2003/04, 1972, p. 4171.
12 Kamerstukken II 1971/72, 11 714, nr. 1, p. 1.
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aangegeven dat de levenslange gevangenisstraf diende te worden ver-

wisseld in een tijdelijke van een expliciet vermelde duur (in het geval

van J.H.B. heeft het adviserende gerecht zich voor een algemene ‘opja-

renstelling’ uitgesproken zonder hierbij een duur van de tijdelijke straf

te noemen). In deze twaalf zaken heeft de Kroon dat advies slechts in

vijf gevallen exact gevolgd. In twee gevallen werd de levenslange

gevangenisstraf verwisseld in een tijdelijke gevangenisstraf van lan-

gere duur en in vijf zaken is voor de levenslanggestrafte positief afge-

weken van het rechterlijk advies. In het navolgende zullen deze vijf

positieve afwijkingen van het rechterlijk advies worden besproken. Nu

de eerdergenoemde contraire gratie van J.H.B. als een voor de veroor-

deelde positieve afwijking valt aan te merken, zal deze eveneens in de

volgende paragraaf aan bod komen.

Afwijkingen ten gunste van de levenslanggestrafte

In het zestal zaken waarin de Kroon ten gunste van de levenslangge-

strafte van het rechterlijk advies is afgeweken, heeft de rechter behou-

dens één geval (J.H.B.) telkens tweemaal een advies uitgebracht. Het

eerste advies was gebaseerd op de stukken uit het strafdossier (alsook,

vanaf 1958, op het advies van de Reclasseringsraad). Op basis hiervan

kon in zijn algemeenheid iets over de af- dan wel toewijzing van het

gratieverzoek worden gezegd. De vergeldingsvraag leek hierbij op de

voorgrond te staan. Zo ontraadde het adviserende gerecht gratieverle-

ning van H.P. en J.H.B. omdat daarvoor vanuit strafrechtelijk oogpunt

geen grond bestond.

De keerzijde van advisering op basis van de stukken uit het strafdos-

sier was dat rechters geen acht konden slaan op de persoon van de

veroordeelde. In de zaken van R. en Van der S. werd daarom geadvi-

seerd tot aanhouding teneinde een psychiatrisch rapport te doen laten

opmaken. Ingegeven door het aanhoudingsadvies van het adviserende

gerecht dan wel op initiatief van het departement werden – ongeacht

de strekking van het rechterlijk advies – de veroordeelden opgenomen

in de Psychiatrische Observatiekliniek. Naar aanleiding van het door

deze kliniek opgemaakte rapport, alsook de vanaf 1963 eventuele

daaropvolgende adviezen van de Sectie Reclassering van de Centrale

Raad van Advies voor het Gevangeniswezen, de Psychopatenzorg en
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de Reclassering, werd het adviserende gerecht opnieuw in de gelegen-

heid gesteld om een (nader) advies uit te brengen.

Bij dit (nader) advies in het vijftal zaken waarin ten gunste van de

levenslanggestrafte van het rechterlijk advies is afgeweken, zal nu wor-

den stilgestaan. In één geval (A.) volhardde het adviserende gerecht

zijn eerder ingenomen standpunt en achtte uit strafrechtelijk oogpunt

onvoldoende redenen aanwezig voor een ruimere gratiëring dan de

eerder door het gerecht voorgestelde tijdelijke gevangenisstraf van

27 jaar (waarvan na aftrek van de duur van de voorwaardelijke invrij-

heidstelling 18 jaar zou overblijven). Dit advies ging in tegen het advies

van de reclassering, die naar aanleiding van de conclusies uit het rap-

port van de Psychiatrische Observatiekliniek een duur van 23 jaar had

bepleit. Vanuit de Samkalden-gedachte, waarbij aandacht bestond

voor de negatieve gevolgen van de straf voor de persoon(lijkheid) van

de veroordeelde, werd door de Kroon een middenweg bewandeld: A.’s

levenslange gevangenisstraf werd verwisseld in een tijdelijke straf van

25 jaar.

In de vier overige gevallen heeft het adviserende gerecht zich na nieuw

verkregen informatie op een ander, en wel voor de veroordeelde gun-

stiger, standpunt gesteld. Anders dan in eerste instantie werd nu wel

met een ‘opjarenstelling’ ingestemd en werd in drie gevallen tevens de

gewenste duur van de tijdelijke straf aangegeven (zoals eerder gezegd:

in de zaak van J.H.B. had het hof zich voor een ‘opjarenstelling’ uitge-

sproken zonder hierbij een duur van de tijdelijke straf te noemen). De

Kroon volgde desondanks het rechterlijk advies in deze drie gevallen

niet; teneinde de reclasseringskansen niet te verstoren diende de duur

van de tijdelijke straf, volgens het rapport van de minister aan de

koningin, zo kort als mogelijk te zijn. Zo werd de VI-datum in de zaken

van R. en Van der S. in afwijking van het rechterlijk advies en ten gun-

ste van de veroordeelde door de Kroon naar voren geschoven.

De Samkalden-gedachte is ook goed zichtbaar in de zaak van H.P. In

die zaak zat een groot gat tussen het rechterlijk advies en de uiteinde-

lijke gratiebeslissing. Zowel de Reclasseringsraad als de Sectie Reclas-

sering van de Centrale Raad van Advies voor het Gevangeniswezen

had zich in deze casus uitgesproken voor voorwaardelijke invrijheid-

stelling op korte termijn (zij adviseerden tot verwisseling in een tijde-

lijke straf van twintig respectievelijk zestien jaar). Het adviserende

gerecht meende, gelet op de ‘gruwelijke en afschuwelijke aard van de

bewezen misdrijven’ (H.P. was veroordeeld wegens het meermalen
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verkrachten van zijn dochter en moord op zijn daaruit geboren kind),

daarentegen omzetting naar een tijdelijke gevangenisstraf tussen de

27 en 30 jaar op haar plaats, daarbij expliciet verwijzend naar de

opsomming in de ‘Nota Schravendijk’. Daarin was op verzoek van het

departement de gratiepraktijk tot en met de jaren vijftig van de vorige

eeuw uiteengezet (Van Hattum 2009, p. 341 e.v.). De minister meende

‘na diep beraad’ dat een invrijheidstelling op een niet al te lange ter-

mijn de voorkeur genoot, daar de kansen op een redelijke resocialisa-

tie dan het grootst werden geacht. H.P.’s levenslange gevangenisstraf

werd door de Kroon verwisseld in een tijdelijke van 20 jaar, waardoor

hij vijftien maanden daarna voorwaardelijk in vrijheid kon worden

gesteld.

In de casus J.H.B., het zesde geval waarin voor de levenslanggestrafte

ten gunste van het rechterlijk advies is afgeweken, heeft de rechter

zich, zoals eerder genoemd en in tegenstelling tot de bovengenoemde

vijf gevallen, niet in een nader advies uitgelaten over het gratieverzoek.

Een reden waarom dit is nagelaten, blijkt niet uit het dossier. Bijzon-

der is het wel, temeer nu sprake is geweest van contraire gratie.

Ondanks het afwijzend rechterlijk advies werd J.H.B.’s levenslange

gevangenisstraf verwisseld in een tijdelijke straf van zestien jaar. De

reden moet welhaast zijn geweest dat alle adviezen – die van de psy-

chiatrisch adviseur van het ministerie van Justitie, de hoofdgenees-

kundige van de gevangenis in Groningen, de Psychiatrische Observa-

tiekliniek en de Reclasseringsraad – erop wezen dat continuering van

de situatie ‘niet verantwoord’ was en dat anderzijds voor deze veroor-

deelde passende opvang in de vrije maatschappij was gevonden. De

minister adviseerde de koningin het dringende advies van de Psychi-

atrische Observatiekliniek te volgen, zodat J.H.B. na een tweejarige

psychotherapeutische behandeling voor voorwaardelijke invrijheid-

stelling in aanmerking zou kunnen komen (zijn levenslange gevange-

nisstraf werd door de Kroon verwisseld in een tijdelijke van zestien

jaar zonder aftrek van de in preventieve hechtenis doorgebrachte tijd).

Het rechterlijk advies liet hij in zijn rapport onvermeld.

Slot

In de wettelijke gratieprocedure is de rechter van meet af aan als

adviesinstantie betrokken geweest. Ten tijde van de eerste wettelijke
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regeling, de Staatsregeling van de Bataafse Republiek, was het advies

vrij dwingend van aard en werd gratieverlening beperkt tot die geval-

len waarin de rechter gunstig had geadviseerd. In de latere regelingen

is hiervan afstand genomen; daargelaten de strekking van het advies

werd gratie door de koning (later: de Kroon) verleend.

Wat betreft de vraag welke rechterlijke instantie in de gratieprocedure

diende te adviseren, valt in de afgelopen eeuwen een ontwikkeling

waar te nemen. Aanvankelijk adviseerde louter het hoogste rechtscol-

lege, maar vanuit praktische overwegingen is geleidelijk aan de advise-

ringstaak naar de rechter die de straf had opgelegd, verschoven. Wel

kon en kan nog steeds de Hoge Raad als ons hoogste rechtscollege

facultatief om advies worden gevraagd.

Uit de bestudeerde dossiers blijkt dat de betekenis en de inhoud van

het rechterlijk advies niet doorslaggevend zijn. Dit zou mede kunnen

worden verklaard door het ontbreken van informatie. Zo beschikte de

rechter in een van de bestudeerde dossiers (J.H.B.) niet over de psychi-

atrische adviezen waarover het departement wel kon beschikken.

Hoewel de rechter in beginsel acht slaat op de stukken uit het strafdos-

sier, heeft hij de bevoegdheid om zich daarnaast nader te laten infor-

meren omtrent bijvoorbeeld de persoon van de veroordeelde. De rol

van de rechter is in die zin vrij, getuige ook de wijze waarop de Recht-

bank Utrecht in de zaak van Van Z. alle bij het gratieverzoek betrokken

instanties bijeen heeft geroepen.

Voor de minister was het een steun in de rug als hij in zijn rapport aan

de koning(in) (later: de Kroon) kon melden dat, naast alle overige

adviezen, ook de rechterlijke macht zich voor gratieverlening uitsprak.

Een vereiste was dit overigens niet (blijkens het geheel negeren van

het rechterlijk advies in de zaak van J.H.B.). In een tweetal zaken is de

levenslange gevangenisstraf (voorwaardelijk) kwijtgescholden en in

veertien zaken is de veroordeelde op jaren gesteld. In slechts vijf van

deze veertien gevallen is de door de rechter aanbevolen duur van de

tijdelijke straf door de Kroon overgenomen. In de overige gevallen is

veelal ten gunste van de veroordeelde van dit advies afgeweken. Gelet

op de gratiepraktijk van de vorige eeuw waarbij veroordeelden door-

gaans op jaren werden gesteld teneinde onder meer hun reclasserings-

kansen niet te verstoren, vallen deze afwijkingen te verklaren. Na tien

tot vijftien jaar kon worden uitgekeken naar een moment van invrij-

heidstelling dat uit oogpunt van maatschappelijke veiligheid verant-

woord was. Iemand langer dan noodzakelijk van zijn vrijheid beroven
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achtten de bewindslieden niet humaan. Nu deze opvatting in artikel 2

onder b Gratiewet is voortgezet, zouden rechters bij hun huidige advi-

seringstaak hierop kunnen terugvallen. Zoals in het verleden, dient de

doelmatigheid van een straf voorop te staan. Ook bij een levenslange

straf.
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Het aanzien van de Staat

Over de praktijk van tenuitvoerlegging van de levenslange
straf

W.F. van Hattum *

‘ik wensch dat bij hare toepassing orde en tucht zal gehandhaafd worden,

maar ik verlang dat zij menschelijk zal worden toegepast,

en pijniging is den mensch onwaardig’.1

Bij de behandeling van het wetsvoorstel dat de doodstraf zou vervan-

gen door de levenslange gevangenisstraf ging de discussie met de

Tweede Kamer voor een belangrijk deel over de vraag of de straf niet te

zwaar zou zijn, juist zwaarder dan de doodstraf.2 Om aan dit bezwaar

tegemoet te komen wees de minister erop dat gratie kon worden ver-

leend; het vooruitzicht van gratie maakte in de voorstelling van de

regering dan ook deel uit van de tenuitvoerlegging.3 Zo gebeurde het.

Van de straf werd spaarzaam gebruik gemaakt, tussen 1870 en 1980

ongeveer 66 keer, en alleen wegens de gruwelijkste gevallen van

moord en gekwalificeerde doodslag, al dan niet meermalen gepleegd.4

In al deze gevallen maakte de mogelijkheid van gratieverlening deel uit

van de tenuitvoerlegging. De straf werd omgezet (‘verwisseld’) in een

tijdelijke als de veroordeelde voldoende ‘geboet’ had en zijn invrij-

heidstelling uit oogpunt van veiligheid verantwoord was. De Staat

wilde niet de kans tenietdoen dat de veroordeelde nog een nuttige bij-

drage zou leveren aan de maatschappij. Dit criterium werd in 1957

door minister Samkalden uitgedrukt met ‘het voorkomen van het ver-

* Mr. dr. Wiene van Hattum is universitair docent bij de Vakgroep Strafrecht en Criminologie
van de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van het in 2008 opgerichte Forum
Levenslang. De auteur schrijft deze bijdrage op persoonlijke titel.

1 Minister van Justitie Van Lilaar in het debat met de Tweede Kamer omtrent de invoering
van de levenslange straf, Handelingen II 1869/70, p. 1468.

2 Wetsvoorstel tot afschaffing van de doodstraf met MvT, Bijlagen II 1869/70, p. 785-797,
Handelingen II 1869/70, p. 1411-1492 (16-20 mei 1870); uitvoeriger over deze geschiede-
nis: Ten Voorde 2003.

3 Minister van Justitie Van Lilaar, Handelingen II 1869/70, p. 1487.
4 Factsheet Forum Levenslang 2011, bijlage 1.
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storen van reclasseringskansen’. In de praktijk van de vorige eeuw

kwam het gratiebeleid erop neer dat na (gemiddeld) 18 jaar gratie

werd verleend, door omzetting in een tijdelijke straf van (gemiddeld)

23 jaar, en de detentie daardoor (gemiddeld) 20 jaar duurde.5 Na de

Tweede Wereldoorlog werden deze gemiddelden lager, zoals ik hierna

zal laten zien. Het zijn nadrukkelijk gemiddelden, want de gratiebeslis-

sing zelf was een individuele. Daarin werd onder meer rekening

gehouden met de ernst van het feit, het advies van de rechter en de

ontwikkeling en de reclasseringskansen van de veroordeelde. De

maatstaf voor de aanvang van het onderzoek naar de reclasserings-

kansen was echter voor iedere levenslanggestrafte precies gelijk. Die

was vóór 1950 ‘na vijftien jaar detentie’ en daarna ‘na tien’ (zie Van

Hattum 2005).

Er kwam niet veel naar buiten over dit beleid. Pas de kwestie van de

‘politieke gevangenen’, in de jaren vijftig, bracht de minister ertoe

meer openheid van zaken te geven. De maat voor de duur van de

levenslange straf voor oorlogsmisdadigers werd afgemeten aan de

duur van die straf voor commune delinquenten. Zo werden aan het

eind van de jaren vijftig de levenslange straffen van alle oorlogsmisda-

digers – op vier na – verwisseld in tijdelijke; zij kwamen rond 1960 vrij

(Belinfante 1978, p. 559 e.v.). Onder hen waren ter dood veroordeel-

den wier straf was omgezet in levenslang, Jodenjagers, kampbeulen en

leden van moordcommando’s. Ten aanzien van de vier uitzonderings-

gevallen, de Vier van Breda, bepaalde de politiek dat zij hun straf volle-

dig moesten ondergaan (Piersma 2005, p. 65).

In 1978 kreeg het gratiebeleid voor commune levenslanggestraften

zijn beslag in de ‘Volgprocedure langgestraften’6 en de wetgever ver-

taalde dit beleid in 1987, met verwijzing naar de Volgprocedure, met

de woorden ‘dat met de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslis-

sing of de voortzetting daarvan geen met de strafrechtstoepassing na

te streven doel in redelijkheid wordt gediend’ (art. 2b Gratiewet).

Omdat er in de jaren zestig en zeventig slechts één levenslanggestrafte

bij kwam, Hans van Z., ontstond er een gat in de praktijk van de Volg-

procedure; dat gat was even groot als de gemiddelde duur van een

5 Voor deze berekeningen heb ik gebruik gemaakt van de gemiddelden berekend door
Rijksen 1967, p. 121. Deze heb ik gemiddeld met gratieverleningen en vrijlatingen van
dokter O. (voorwaardelijke kwijtschelding, respectievelijk 22,3 en 17 jaar na de delicten
waarvoor hij tot een levenslange straf werd veroordeeld) en Hans van Z. (omzetting in
28,5 jaar, VI-verlening 19 jaar na zijn aanhouding).

6 Circulaire d.d. 7 juni 1978, nr. 133/378.
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levenslange straf. Dit moet er wel de oorzaak van zijn geweest dat de

hiervoor geschetste achtergrond van de tenuitvoerlegging van de

levenslange straf in de vergetelheid is geraakt. Toen de huidige

bewindslieden geconfronteerd werden met levenslanggestraften die

sinds de jaren tachtig hun straf uitzitten, lazen zij de wet naar de letter

en niet naar de geest: ‘levenslang. Dat is gewoon voor de rest van het

leven’, aldus minister van Justitie Donner in 2004,7 en ‘levenslang is

levenslang’, aldus de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Teeven

in zijn brief van 16 april 2012.8

In dit artikel laat ik zien dat het schadelijke effect van de straf voor de

Staat tot in het recente verleden een belangrijke reden is geweest om

de straf te bekorten. Ik gebruik daarvoor informatie uit de door Corne-

lissen en mij in 2008 en 2009 geraadpleegde gratiedossiers van levens-

langgestraften die hun straf tussen 1945 en 1970 kregen opgelegd, in

totaal elf. Vervolgens geef ik twee illustraties van de huidige praktijk

van tenuitvoerlegging. Daaruit blijkt dat het de huidige bewindslieden

ernst is met hun opvatting over de levenslange straf. De vraag kan

worden gesteld welke opvatting ‘beter’ is. Om die vraag te beantwoor-

den neem ik ‘het aanzien van de Staat’ als maatstaf.

In het verleden gemeten effecten van de straf

De persoon van de dader

Het komt regelmatig voor dat de rechter zich bij de keuze van de straf-

maat geplaatst ziet voor de vraag of hij kan volstaan met een tijdelijke

straf gecombineerd met tbs of dat hij moet grijpen naar de ultiem ver-

geldende en tevens meest beveiligende sanctie: levenslang. Het

scheelt soms ‘een haar’ of de ene dan wel de andere sanctie wordt

gekozen. In dit verband wil ik zelfs van ‘toeval’ spreken (Van Hattum

2006). Tamelijk recente rechtspraak geeft hiervan een voorbeeld. De

rechter die, net als de rechter in eerste aanleg, in hoger beroep een

levenslange gevangenisstraf had opgelegd, kwam na drie jaar op zijn

7 Kamerstukken II 2004/05, 28 484, nr. 34, p. 30-31.
8 Kamerstukken II 2011/12, 24 587, nr. 464, p. 4 onder 3.1: ‘Levenslang is levenslang. Van

terugkeer in de samenleving is geen sprake, tenzij in een uitzonderlijk geval aan een
levenslanggestrafte gratie wordt verleend.’



Het aanzien van de Staat 67

oordeel terug en koos voor een tijdelijke straf van twintig jaar met tbs.9

Dit was niet het gevolg van willekeur, maar van voortschrijdend

inzicht in de persoon van de verdachte; gedurende de drie jaar voorar-

rest was namelijk gebleken dat de verdachte toch enigszins gevoelig

was voor behandeling. De kwestie van de behandelbaarheid laat zich

dan ook vaak pas na jaren beantwoorden. Die tijd heeft de rechter bij

strafoplegging meestal niet. Het was in dit geval toeval dat hetzelfde

gerechtshof zich na zo lange tijd nog eens over de strafmaat mocht

buigen. Ook de grenslijn tussen ‘toerekenbaar’ en ‘verminderd toere-

kenbaar’ is uiterst dun, om niet te spreken van die andere lastig vast te

stellen grens, namelijk die tussen ‘voorbedachte rade’ en gewoon

opzet. Toch ligt hier de grens tussen levenslang en tijdelijk. De popula-

tie levenslanggestraften lijkt om deze redenen veel op de populatie

langgestraften met tbs. Zo constateerde Goudsmit in 1953 – in het

‘Noodasyl voor psychopathen’ in Groningen – dat degenen met een

terbeschikkingstelling en de recidiverende gevangenen psychopatho-

logisch en psychosociaal nauwelijks verschilden. Zijn bevindingen

werden later door multidisciplinair onderzoek bevestigd (Goudsmit

1995, p. 10). Deze vaststelling is van belang om de beslissingen te

begrijpen die tijdens het detentietraject van levenslanggestraften wor-

den genomen.

De aard van de straf

Hoe gering het verschil tussen langgestraften met tbs en levenslangge-

straften ook is, het verschil in de wijze waarop zij binnen het gevange-

niswezen bejegend worden, is in beginsel groot. Tbs’ers krijgen zorg

en behandeling met perspectief op terugkeer in de vrije maatschappij;

die belofte ligt besloten in de aard van de hun opgelegde sanctie.

Levenslanggestraften genieten deze rechten niet. In plaats daarvan

leidt de straf – in haar absolute benadering – onontkoombaar tot de

dood. Dat de straf psychische schade tot gevolg heeft, is te begrijpen

als we ons de bijkomende beperkingen realiseren. Die extra beperkin-

gen zijn van verschillende aard. ‘Levenslang’ biedt allereerst geen hou-

vast om naar een moment toe te leven. Dit is het doorslaggevende ver-

schil met een lange tijdelijke straf. Een drijfveer om iets te bereiken

kan daardoor geheel komen te vervallen. Gedacht kan worden aan de

9 HR 9 oktober 2007, LJN BA9177 en Hof Den Haag 25 juni 2008, parketnr. 09-757123-4,
tegen M.H., niet gepubliceerd, besproken in Van Hattum 2010, p. 28.
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wil zich verder te ontplooien, mee te werken aan behandeling of te

trachten de schuld in te lossen. Daarbij komt dat de gestrafte onder-

worpen is aan de bevelsstructuur van de penitentiaire inrichting. De

straf van een levenslanggestrafte is dus niet alleen onbepaald, maar

vormt tevens een voortdurende inbreuk op diens autonomie. Deze

situatie leidt tot stress en beïnvloedt zelfs zijn identiteit (Van de Sande

2007, p. 43; Raes 2009; Van Hattum 2009a).

Daarnaast is er het maatschappelijk isolement. Het verwerven van

nieuwe contacten met mensen van buiten wordt bemoeilijkt door de

opsluiting en door de afhankelijkheid van derden; oude contacten

gaan verloren. Nieuws over de veroordeelde komt over het algemeen

niet naar buiten, uitgezonderd in een enkel geval het slechte nieuws,

zoals in de reportage van Peter R. de Vries over Koos H. in de longstay.

Voor het publiek is de gruwelijkheid van het delict de enige herinne-

ring aan de dader. De stilte rond zijn persoon biedt de veroordeelde

bescherming, maar de keerzijde is dat hij bang wordt om naar buiten

te treden en verkiest om niet meer voor zichzelf op te komen. Ten

slotte geldt dat hij zich steeds bewuster wordt dat hij het einde van de

straf niet zal kunnen navertellen.

Dit is het wezen van de straf indien daaraan geen uitzicht op invrij-

heidstelling wordt gekoppeld. Zij leidt tot depressie en verlies van

identiteit. Vanuit deze absolute benadering moet de bezorgdheid over

de invoering van de straf dan ook worden begrepen die destijds, bij de

invoering van de straf, door een aantal leden van de Tweede Kamer

werd verwoord. De Staat bracht de straf echter niet in haar absolute

vorm ten uitvoer, maar handelde in de geest van de uitspraak van de

minister (zie motto). Dat laten de oude gratiedossiers zien.

De gratiedossiers

In de periode tussen 1945 en 1980 werd vijftienmaal een levenslange

straf opgelegd aan in totaal veertien personen (Factsheet Forum

Levenslang 2011, bijlage 1), steeds wegens gruwelijke vormen van

moord en doodslag. Onder hen bevinden zich bijvoorbeeld de serie-

moordenaar Hans van Z., veroordeeld wegens roofmoord, driemaal

gepleegd en eenmaal een poging daartoe, en de huisarts ‘dokter O.’,

die zijn echtgenote langzaam vergiftigde en die in de gevangenis in

Leeuwarden een medegedetineerde hetzelfde lot liet ondergaan. Wat
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dokter O. in de eerste zaak vooral kwalijk werd genomen, was dat hij

het feit hardnekkig bleef ontkennen en hij iedereen, de ouders van zijn

vrouw incluis, een rad voor ogen draaide; dit alles om de weg vrij te

maken voor een relatie met zijn dienstmeisje. Voor het tweede feit

werd hem, uniek in Nederland, een tweede levenslange straf opgelegd.

Er zijn voorts veroordelingen bij wegens enkelvoudige roofmoord,

gekwalificeerde doodslag op drie personen en drievoudige vergifti-

ging. Van elf van de veertien levenslanggestraften zijn de gratiedos-

siers onderzocht. In drie gevallen kon geen gratiedossier worden

gevonden. Een van deze drie werd al binnen enkele jaren na zijn straf-

oplegging gedood door dokter O.; van de andere twee was het gratie-

dossier onvindbaar.10

In de elf wel teruggevonden gratiedossiers bevinden zich vele, soms

zeer vele, rapporten over de persoon van de veroordeelde. Deze zijn

afkomstig van het gevangenispersoneel, de Reclasseringsraad, de

behandelend artsen, psychologen en psychiaters en de medisch advi-

seurs van het ministerie van Justitie. Deze rapporten laten iets van het

verloop van de tenuitvoerlegging zien en wijzen allemaal, één uitge-

zonderd, op de voor de persoonlijkheid negatieve effecten van de

onverkorte voortzetting van de straf. Zo schreef bijvoorbeeld de Psy-

chiatrische Observatiekliniek (POK) in 1962 over de veroordeelde De

J.11 dat ‘het gevangeniswezen deformerend op hem lijkt te hebben

gewerkt’. Het gevangenispersoneel zag een ‘uitblussing van zijn per-

soonlijkheid’. Voor deze ‘langzaam aftakelende’ man achtten de artsen

voortzetting van de detentie ‘schadelijk’. Het advies was daarom de

straf in een tijdelijke te veranderen en hem na voorwaardelijke invrij-

heidstelling in een beschermd milieu te houden. Zijn straf werd ver-

wisseld in een tijdelijke van 24 jaar.

Van der S.12 werd voorwaardelijk in vrijheid gesteld om in het kader

van de bijzondere voorwaarden opgenomen te kunnen worden in

Groot Batelaar. Daar zou een behandeling het ‘meeste effect’ sorteren.

Hij ging ‘zienderogen achteruit’. Voor zijn mededader R.13 gold het-

10 De dossiers maken deel uit van de zestien door Cornelissen en mij in december 2008 en
maart en april 2009 geraadpleegde dossiers die zich toen bevonden op het ministerie van
Justitie. Deze zouden worden overgedragen aan het Nationaal Archief.

11 De J., gratiedossier 592/825, KB 12 juli 1963, 102; verwisseld in 24 jaar (18 jaar detentie);
roofmoord.

12 Van der S., gratiedossier 513/410, KB 27 november 1958, 48; verwisseld in 18 jaar (ruim
14 jaar detentie); roofmoord.

13 R., gratiedossier 513/410, KB 27 november 1958, 49; verwisseld in 18 jaar (ruim 14 jaar
detentie); roofmoord.
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zelfde; ook voor hem achtte de POK behandeling geïndiceerd. Hij zou

na invrijheidstelling worden opgenomen in een therapeutische inrich-

ting. In hun beider geval werd de straf bepaald op achttien jaar.

De muzikaal uitzonderlijk begaafde B.14 leed zozeer onder zijn straf

dat de psychiater al na tien jaar vreesde voor ‘desintegratie en vernieti-

ging van zijn persoonlijkheid’. De reclassering rapporteerde eerder dat

verdere detentie zijn persoon ernstig zou kunnen schaden. Vanuit de

gevangenis werd daarom hard aan zijn resocialisatie gewerkt. De

gevangenisdirecteur vond een baan voor hem die aansloot bij zijn bij-

zondere talent. Gedurende de laatste jaren van zijn detentie mocht hij

tussen Leeuwarden en Groningen ‘pendelen’ om het contact met zijn

psychiater niet te hoeven verbreken. Zijn straf werd – contrair aan het

advies van de rechter – omgezet, en wel in een tijdelijke gevangenis-

straf van zestien jaar, hetgeen betekende dat hij na in totaal dertien

jaar en vier maanden detentie voorwaardelijk in vrijheid werd gesteld.

Ouderdom was een belangrijke reden om de straf niet te lang te laten

voortduren; dat blijkt uit het dossier van D.J.L., die ten tijde van het

rapport aan de koningin 63 jaar oud was.15 Zijn straf werd verwisseld

in een van twintig jaar. Ook voor P.,16 58 jaar op het moment van de

verwisseling van zijn straf in een tijdelijke van twintig jaar, vreesde de

POK voor ‘vervlakking en afstomping’ als geen begin met resocialisatie

werd gemaakt.

Genezing tijdens detentie kwam echter ook voor. Bij M.17 zou sprake

zijn geweest van aanwijzingen voor een gebrekkige ontwikkeling of

ziekelijke stoornis tijdens zijn delict. Omdat hij was ‘gerijpt’, werd zijn

straf omgezet in 24 jaar. A.18 ging door de weerkerende confrontatie

met de invrijheidstelling van medegevangenen ernstig verlangen naar

vrijheid en zijn therapeutische behandeling was mede daardoor suc-

cesvol. Gevreesd werd dat een langer durende detentie negatief effect

zou sorteren. Zijn straf werd omgezet in 25 jaar. Eerdergenoemde dok-

14 B., gratiedossier 503/528, KB 27 april 1959, 26; verwisseld in 16 jaar (ruim 13 jaar deten-
tie); roofmoord.

15 D.J.L., gratiedossier 592/690, KB 10 augustus 1963, 81; verwisseld in 20 jaar (12 jaar en
3 maanden detentie); moord door vergiftiging, driemaal.

16 H.P., gratiedossier 544/384, KB 4 augustus 1966, 184; verwisseld in 20 jaar (12 jaar en
4 maanden detentie); moord en verkrachting meermalen.

17 M., gratiedossier 591/002, KB 3 mei 1961, 17; verwisseld in 24 jaar (18 jaar detentie);
teweegbrengen ontploffing met dodelijk slachtoffer en poging tot moord.

18 A., gratiedossier 572/343, KB 17 november 1961, 84; verwisseld in 25 jaar (ruim 17 jaar
detentie); gekwalificeerde doodslag, driemaal.
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ter O.19 begon na zeventien jaar aan een intensieve psychotherapie.

Deze werd gevolgd door opname in Rijksasiel Veldzicht, waar dokter

O. vrijwel direct toestemming kreeg voor begeleide verloven om zijn

kinderen te bezoeken. Hans van Z.20 werd zevenenhalf jaar na de

oplegging van zijn straf overgebracht naar de Van Mesdagkliniek en

kon net als dokter O. van daaruit na een intensieve periode van bege-

leide en onbegeleide verloven na negentien jaar huiswaarts keren.

Een witte raaf is G.L.21 Over hem rapporteerde de POK dat de straf ‘een

duidelijk stabiliserend effect had gehad’. Hij werd geacht het tot ‘een

nuttig lid van de maatschappij’ te kunnen brengen. Zijn straf werd

gewijzigd in twintig jaar.

Deze opsomming laat al met al een reeks van hulpbehoevende men-

sen zien, op wie de straf – één uitgezonderd – een destructief effect

had, maar voor wier gezondheid de bewindslieden de verantwoorde-

lijkheid niet alleen droegen, maar ook namen. Loyaal aan dit beleid

handelden alle met de tenuitvoerlegging betrokkenen vanuit diezelfde

verantwoordelijkheid. Zo werden de levenslange straffen van deze elf

veroordeelden allemaal bekort. De straf werd verwisseld in een tijde-

lijke van gemiddeld 21 jaar; de straf van dokter O. werd niet verwisseld,

maar voorwaardelijk kwijtgescholden. De tijd die door de elf in deten-

tie moest worden doorgebracht, was gemiddeld 16 jaar. Dokter O. is

met zijn detentie van ruim 22 jaar (wegens twee levenslange straffen)

van hen het langst gestraft. Voor ieder van deze elf gold dat aan de vrij-

lating bijzondere voorwaarden zouden worden verbonden. Het is mij

niet bekend of degenen die op basis van de bijzondere voorwaarden in

een therapeutische kliniek werden opgenomen van daaruit zijn terug-

gekeerd naar volledige vrijheid. Vast staat wel dat de straf in alle geval-

len werd beëindigd en dat dit niet tot grote brokken heeft geleid. Zou

daarvan sprake zijn geweest, dan zou dat zeker de krantenkoppen

hebben gehaald; daarin is echter niets te vinden dat op terugval van de

gegratieerden duidt.

19 O., gratiedossier 651/573, KB 22 januari 1975, 64; verwisseld in voorwaardelijk met 8 jaar
proeftijd (22,5 jaar detentie); tweemaal levenslang, telkens wegens moord door vergifti-
ging.

20 Van Z., gratiedossier 771/647, KB 17 november 1986, 109; verwisseld in 28 jaar en 6 maan-
den (19 jaar detentie); roofmoord, driemaal, en poging tot moord.

21 G.L., gratiedossier 573/107, KB 13 april 1965, 96; verwisseld in 20 jaar (12 jaar en 4 maan-
den detentie); roofmoord.
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De huidige praktijk

Momenteel ondergaan 3122 levenslanggestraften hun straf. Vier van

hen zijn langer dan 20 jaar gedetineerd (circa 31, 30, 29 en 23 jaar).

Twee zitten ongeveer 20 jaar en nog eens zeven tussen de 10 en

20 jaar. De rest, achttien levenslanggestraften, is nog geen 10 jaar

gedetineerd. Deze 31 gestraften zitten in inrichtingen verspreid over

de gehele penitentiaire kaart van Nederland. De personen om wie het

gaat, zijn heel verschillend, evenals het door hen gepleegde delict. De

jongste is momenteel 35 en de oudste 70; de een heeft eenmaal gehan-

deld vanuit een emotionele ontlading, de ander op basis van een voor-

bereid plan en heeft daarin enige jaren volhard; bij sommigen is vast-

gesteld dat zij ten tijde van het delict aan een stoornis leden, bij ande-

ren niet.

In de mate waarin momenteel stoornissen voorkomen bij deze levens-

langgestraften bestaat waarschijnlijk weinig verschil met vroeger. Ook

nu blijkt dat levenslanggestraften vanwege een psychische stoornis na

verloop van tijd worden opgenomen in een tbs-kliniek of in een Peni-

tentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). Ik heb hiervan niet de volledige

gegevens, maar het geldt ten minste voor vier gestraften (een zit in een

PPC en drie zitten in een tbs-kliniek; van hen zijn er twee op een long-

stay-afdeling geplaatst).23 Drie van deze vier behoren tot de langst

gestraften.

Gegevens om het bestaande beleid inzake gratieverlening aan deze

levenslanggestraften te illustreren, zijn schaars. Hun gratiedossiers

zijn vanzelfsprekend niet openbaar. Er komen pas gegevens naar bui-

ten indien zij een procedure bij de rechter aanspannen om hun vrij-

heid te herkrijgen. Daarvan zijn slechts twee voorbeelden; deze bieden

echter ruim voldoende inzicht in het bestaande gratiebeleid voor

allen. Het eerste voorbeeld betreft X. (zeventien jaar gedetineerd en

toen gestorven), het tweede Y. (thans dertig jaar gedetineerd).

Casus X.

X. werd in Duitsland veroordeeld tot een levenslange straf wegens een

tweevoudige moord. De executie van deze straf is overgenomen door

22 Databank Forum Levenslang.
23 Zie over de plaatsing op de longstay op verzoek van de gestrafte: BC 15 december 2010,

nr. 10/1608/TB.
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Nederland. In Duitsland kan de levenslanggestrafte na vijftien jaar in

aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling; in ernstige

gevallen is dit in beginsel pas na twintig jaar. Omdat de straf niet door

de overdracht mag worden verzwaard, is Nederland aan de Duitse

grenzen gebonden. X. werd na vijftien jaar niet in vrijheid gesteld,

maar kon wel rekenen op de toepassing van het Duitse beleid. Dat

betekende in zijn geval een horizon na achttien jaar. Hij was zeventien

jaar gedetineerd toen hij terminaal ziek bleek te zijn. Hij verzocht gra-

tie en tevens invrijheidstelling op basis van strafonderbreking om de

laatste maanden van zijn leven met zijn familie te kunnen doorbren-

gen. Deze verzoeken werden door de Staat afgewezen, omdat hij vol-

gens het beleid pas in vrijheid kon worden gesteld wanneer ‘de aller-

laatste fase’ van de ziekte was bereikt. Daarbij moest volgens de Staat

worden gedacht aan een à twee weken.24 Uiteindelijk is gratie verleend

met als doel de veroordeelde de gelegenheid te geven thuis te sterven.

Hij is inderdaad enkele weken later overleden (Factsheet Forum

Levenslang 2011, bijlage 3, p. 24). De zaak X. illustreert naar de opvat-

ting van de bewindslieden ‘dat niet alleen de mogelijkheid tot verkor-

ting bestaat, maar dat daar feitelijk ook gebruik van kan worden

gemaakt’.25

Casus Y.

Y. zit sinds 7 juli 1983 – nu dus bijna dertig jaar – vast wegens ‘de

schietpartij in het café Het Koetsiertje’. Daar doodde hij in enkele

seconden zes mensen en verwondde er vele. Alleen het eerste schot is

gekwalificeerd als moord. Deze kwalificatie maakte de oplegging van

een levenslange straf mogelijk. Hoewel de gedragskundigen gedu-

rende de strafzaak van mening verschilden over die vraag, zijn de fei-

ten volledig aan Y. toegerekend. Tijdens zijn detentie bleek echter dat

er bij hem sprake was van een stoornis waarvan het bestaan tijdens de

berechting niet ten volle was onderkend. Na achttien jaar is Y. daarom

vanuit een gewone penitentiaire inrichting overgeplaatst naar een tbs-

kliniek. Ter gelegenheid van Y.’s overplaatsing, in 2001, werden afspra-

ken gemaakt tussen Y., de kliniek en de Staat over het perspectief op

resocialisatie van Y. Als gevolg van deze afspraken zou Y. worden

24 Standpunt van de Staat in: Rb. Den Haag 25 maart 2009, LJN BP4032, onder 4.9.
25 Aanhangsel Handelingen II 2011/12, 832, antwoord op vraag 14, en 3181, antwoord op

vraag 3.
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behandeld als ware hij een tbs’er (dit is conform het oude gratiebeleid

en ook conform het bepaalde in art. 13 Wetboek van Strafrecht (Sr)).26

Sinds 2002 mocht Y. overeenkomstig deze afspraken met begeleid ver-

lof. In 2006 achtte de kliniek de behandeling zodanig aangeslagen dat

voor Y. onbegeleid verlof werd aangevraagd; de begeleide verloven

waren zonder uitzondering goed verlopen.

De minister wilde aan deze volgende stap op weg naar resocialisatie

echter niet meer meewerken. Hij was van mening dat Y. terug kon

naar de gevangenis. De minister voerde daartoe onder meer aan dat Y.

door de deskundigen ‘detentiegeschikt’ werd geacht.27 Ook de machti-

ging voor begeleid verlof werd ingetrokken. De minister beriep zich

daarbij op het in 2005 en 2007 aangescherpte Toetsingskader verlof ter

beschikking gestelden. Dit bepaalt dat zolang geen perspectief bestaat

op gratieverlening, aan levenslanggestraften geen verlof wordt ver-

leend en, sinds 2007, dat levenslanggestraften in het geheel geen verlof

krijgen. De reden voor de uitsluiting is ‘dat voor levenslanggestraften

in principe geen gratie wordt overwogen’, aldus de Staat in de proce-

dure die Y. tegen de beslissing aanspande.28 Om deze reden achtte de

Staat het ‘niet zinvol’ om het verzoek van Y. om de verlofaanvraag aan

de desbetreffende commissie (het Adviescollege Verloftoetsing TBS,

hierna: Adviescollege) voor te leggen: ‘Dat zou immers de onjuiste

suggestie wekken dat de beslissing over onbegeleid verlof nog open is.’

In deze procedure maakte de Staat kortom duidelijk dat hij de succes-

volle resocialisatie van Y. wilde afbreken omdat gratie niet werd over-

wogen; twee boodschappen die haaks stonden op de eerder gemaakte

afspraken. Op dat moment duurde de detentie 27 jaar en was het

gevaar voor recidive zodanig geweken dat onbegeleid verlof verant-

woord werd geacht. De in kort geding aangeroepen rechter, het

Gerechtshof Den Haag, overwoog dan ook dat de weigering om de

aanvraag aan het Adviescollege voor te leggen jegens Y. ‘onrechtmatig’

was.29 In cassatie betoogde de Staat dat dit oordeel onbegrijpelijk was.

De Hoge Raad verwierp dit beroep in ongebruikelijk harde bewoordin-

gen. De overwegingen van het gerechtshof waren naar het oordeel van

de Hoge Raad niet alleen ‘geenszins onbegrijpelijk’, zij waren ‘integen-

26 Noot van P.A.M. Mevis onder HR 14 oktober 2011, NJ 2013, 58, LJN BR3058.
27 Brief van 13 februari 2007 van de minister van Justitie, gerelateerd in Rb. Den Haag

2 oktober 2007, LJN BB4626, r.o. 1.17.
28 Pleitnota van de Staat in hoger beroep van 27 september 2010, in: HR 14 oktober 2011, NJ

2013, 58 m.nt. Mevis, LJN BR3058, r.o. 3.6.2.
29 Hof Den Haag 23 november 2010, LJN BO5022.
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deel alleszins begrijpelijk’.30 Ook de beslissingen om de begeleide ver-

loven in te trekken, schoten de rechter, in dit geval de penitentiaire

rechter, in het verkeerde keelgat; zij werden als ‘onredelijk en onbillijk’

beschouwd.31 In al deze beslissingen speelden de in 2001 bij Y.

gewekte verwachtingen een cruciale rol.32

Ondanks deze rechterlijke uitspraken bleef het standpunt van de Staat

echter ongewijzigd. Dit luidde dat de detentie van Y. niet op resociali-

satie gericht mocht zijn. Wel gaf de Staat gevolg aan het rechterlijk

bevel om de aanvraag onbegeleid verlof aan het Adviescollege voor te

leggen, maar het verzoek zelf werd ondanks het daarop gevolgde posi-

tieve advies afgewezen. Tegen deze beslissing spande Y. opnieuw een

kort geding aan. De civiele rechter waagde zich echter niet aan een

bevel onbegeleid verlof.33 De weigering van de Staat was naar het oor-

deel van het gerechtshof niet in strijd met de algemene beginselen van

behoorlijk bestuur. Weliswaar kon Y. zich erop beroepen dat hij in

beginsel behandeld zou worden, inclusief het door de kliniek gehan-

teerde verlofbeleid, ‘maar níet dat de Staat bij zijn beslissing wanneer

dat verlof wordt verleend geen andere belangen (...) zal betrekken’

(r.o. 3.3). Daar voegde het gerechtshof aan toe dat het verwachtte dat

bij een volgend verzoek ‘een nieuwe zorgvuldige en serieuze belan-

genafweging zal plaatsvinden’. In die afweging moest volgens het

gerechtshof de bij Y. in 2001 gewekte verwachting ‘een zwaarwegende

factor’ zijn. Ook de volgende aanvraag onbegeleid verlof is echter op

23 oktober 2012, ondanks het wederom positieve advies van het

Adviescollege, afgewezen.

Het aanzien van de Staat

Het verloop van de tenuitvoerlegging van de levenslange straf van Y.

wijkt niet bijzonder af van die van bijvoorbeeld dokter O. of Hans van

Z., wel wijkt de duur af. Ter vergelijking: op het moment dat Y.’s ver-

zoek om onbegeleid verlof werd afgewezen in 2009, was hij ruim tien

jaar langer van zijn vrijheid beroofd dan de levenslanggestraften die

vroeger na een succesvolle therapie voorwaardelijk in vrijheid werden

30 HR 14 oktober 2011, NJ 2013, 58 m.nt. Mevis, LJN BR3058, r.o. 3.6.2.
31 BC 31 maart 2008, nr. 07/2372/TR en 12 juli 2010, nr. 09/3625/TR, hierover uitvoeriger:

Kelk 2011.
32 Zie ook P.A.M. Mevis onder HR 14 oktober 2011, NJ 2013, 58, LJN BR3058.
33 Hof Den Haag 13 december 2011, LJN BU7546.
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gesteld, dat was immers gemiddeld na zestien jaar. Hij zat op dat

moment acht jaar langer dan de seriemoordenaar Hans van Z. en vijf

jaar langer dan de tweevoudige gifmoordenaar dokter O., toen die

voorwaardelijk in vrijheid werden gesteld; toch krijgt hij ondanks de

herhaalde positieve beoordelingen van deskundigen nog steeds geen

onbegeleid verlof.

Voorts valt op hoezeer de opvatting van de Staat aangaande resociali-

satie is veranderd. De terugkeer in de maatschappij wordt in plaats

van aangemoedigd actief afgebroken. Dankzij de rechterlijke uitspra-

ken geniet Y. echter een zekere bescherming: hij hoeft niet terug naar

de gevangenis en de beslissingen tot intrekking van zijn begeleide ver-

loven zijn vernietigd; de rechters hebben hem zijn perspectief niet

laten ontnemen. Ten opzichte van de andere levenslanggestraften ver-

keert Y. echter in een unieke positie; hij kan zich beroepen op de ver-

wachtingen die in 2001 bij hem zijn gewekt. Dat kunnen degenen die

niet ter resocialisatie naar een tbs-kliniek werden overgebracht niet.

Nu de rechters deze ‘opgewekte verwachtingen’ als aangrijpingspunt

voor hun beslissingen hebben genomen, lijkt daarmee voor de ande-

ren de poort naar de vrijheid gesloten.

Het is de vraag of deze anderen daardoor niet onrechtmatig benadeeld

worden. Ontlenen zij niet aan de straf zelf een recht op resocialisatie?

Mag het zo zijn dat levenslanggestraften die medische behandeling

nodig hebben, uit vrees voor een opgewekte-verwachtingenscenario

zoals dat van Y., dan maar in een gewone penitentiaire inrichting wor-

den vastgehouden, eventueel zelfs in een beperkt regime, of in een

PPC dat niet op de bejegening van levenslanggestraften is toegerust?

En mogen degenen die geen medische behandeling nodig hebben

maar wel rijpen en leren van hun straf, niet de kans krijgen iets goed te

maken?

De belangen van slachtoffers en nabestaanden

Hoewel de beleidsverandering niet met zoveel woorden is aangekon-

digd, is duidelijk waarop zij is gebaseerd. De eerste keer dat zij naar

buiten kwam, in 2004, was dat in de context van de verhoging van de

wettelijke strafmaxima en was zij dus te herleiden tot het maatschap-

pelijk ongenoegen over de maximale duur van de gevangenisstraf in

het algemeen. Sinds enige jaren is de context die van ‘de belangen van
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slachtoffers en nabestaanden’. De reeks van maatregelen die worden

getroffen om hun positie te verbeteren, heeft de laatste jaren een

ongekende vlucht genomen. Op 22 februari 2013 verscheen in dit

kader de beleidsnota ‘Visie op slachtoffers’, die onder meer als speer-

punt aankondigt dat slachtoffers zich in de toekomst mogen uitlaten

over de op te leggen straf. In dit licht moet de opstelling van de Staat

worden gezien en tegen deze belangen moeten die van Y. en andere

levenslanggestraften worden afgewogen.

De aandacht voor de slachtoffers getuigt van het nemen van passende

verantwoordelijkheid en het is in dit verband schrijnend te moeten

vaststellen dat de slachtoffers van Y. en de nabestaanden deze aan-

dacht pas hebben gekregen nadat het Adviescollege daartoe, in 2008,

de suggestie had gedaan. Dat was 25 jaar na het delict. Het is niet ver-

wonderlijk dat deze mensen zich overvallen en gegriefd voelden door

het bericht over de inmiddels al zes jaar durende (begeleide) verloven

en dat De Telegraaf daarover in chocoladeletters berichtte. Aan deze

situatie is de Staat echter ‘mede debet’, zoals het Gerechtshof Den

Haag het in 2010 uitdrukte (r.o. 3.7).

Zorg voor de slachtoffers van dit soort delicten wordt met recht

beschouwd als een taak voor de overheid en het is goed dat deze taak

alsnog ter hand is genomen. Het is echter niet noodzakelijk daarbij in

het andere uiterste te vervallen. Aandacht voor slachtoffers betekent

niet dat de verantwoordelijkheid voor de dader vervalt. Het is zelfs zo

dat nabestaanden gebaat kunnen zijn bij die zorg, bijvoorbeeld indien

de dader een familielid is, zoals in de zaak van dokter O. Het leidt dan

ook tot willekeur als het zou afhangen van de slachtoffers en nabe-

staanden welk perspectief aan de dader wordt geboden. Wel lijkt het

verstandig hen, indien gewenst, op de hoogte te houden van het

detentieverloop en ook van eventuele verloven, omdat in de wijze

waarop daaraan uitvoering wordt gegeven, rekening kan worden

gehouden met hun belangen en wensen.

Dat er beperkingen aan die verloven worden gesteld, is noodzakelijk in

het belang van een goede slachtofferzorg (in deze zin ook Gerechtshof

Den Haag 23 november 2010, r.o. 3.10). Dat gebeurde in de oude

zaken, en ook in de zaak Y. Om al deze redenen is het te betreuren dat

de Nederlandse wet geen procedure kent om vorm te geven aan de

beëindiging van de straf wanneer dat uit oogpunt van veiligheid moge-

lijk en met het oog op het behoud van reclasseringskansen geboden is.

In plaats daarvan moet op dit moment het evenwicht worden gevon-
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den door middel van civiele procedures, die lang duren en niet geëi-

gend zijn voor dit soort beslissingen. Procedures bovendien die alleen

op gang kunnen komen indien die door de veroordeelde zelf worden

aangespannen. Gelet op de eerder beschreven mentale en fysieke con-

ditie van iemand die het perspectief op terugkeer in de vrije samenle-

ving wordt ontnomen, kan deze verhouding tussen de eiser en de Staat

als scheef worden aangemerkt. Deze wanverhouding tast het aanzien

van de Staat aan.

Internationaal isolement

Het aanzien van de Staat is bovendien in het geding wanneer Neder-

land zich door na te laten een procedure te ontwikkelen ter verkorting

van de straf (bijvoorbeeld door invoering van een vervroegde-invrij-

heidstellingsregeling of door wederinvoering van een Volgprocedure)

van de andere landen geheel zou isoleren. Door dit isolement wordt

immers de samenwerking bemoeilijkt. Gedacht kan worden aan

diverse terreinen van het internationale strafrecht, zoals de overleve-

ring en uitlevering van verdachten en veroordeelden, de overdracht

van vonnissen en de berechting van internationale misdrijven die

onder de jurisdictie vallen van de internationale tribunalen, zoals het

International Criminal Court (ICC). Zo eist bijvoorbeeld een aantal

landen van de Europese Unie, ongeveer de helft, voor hun medewer-

king aan de overlevering van een persoon aan wie een levenslange

straf kan worden opgelegd, de garantie dat, indien die straf wordt

opgelegd, deze binnen twintig jaar wordt getoetst. Deze toets moet

effectief kunnen leiden tot de beëindiging van de straf (zie het artikel

van Glerum in dit nummer). Zoals ik hiervoor uiteen heb gezet, vol-

doet het Nederlandse gratiebeleid daar niet aan. Op reclasseringsper-

spectieven wordt immers niet getoetst, terwijl dat in bijvoorbeeld

Duitsland, bij de tenuitvoerlegging van de Duitse levenslange straf,

een vereiste is.34 Het is dan ook niet te verwonderen dat Duitsland een

van de landen is die een voorbehoud bij de overleveringsprocedure

heeft gemaakt. Het springt in dit verband in het oog dat het Bundesge-

richtshof het overleveringsvoorbehoud zo uitlegt dat er weliswaar

geen rechterlijke toets hoeft te bestaan, maar dat de gestrafte wel recht

34 Bundesverfassungsgericht 29 november 2011, BvR 1758-10.
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moet hebben ‘auf eine sachliche Kriterien berücksichtigende Ent-

scheidung über sein Gnadengesuch’.35

Het Bundesgerichtshof heeft dit criterium getoetst in een procedure

van overlevering aan Polen en heeft daarin vastgesteld dat de Poolse

wetgeving de volgende criteria voor gratieverlening hanteert:

‘het gedrag van de veroordeelde sinds de veroordeling, de duur van de vol-

trokken straf, de gezondheidstoestand van de veroordeelde, zijn gezinssi-

tuatie, betaalde schadevergoeding en, “vor allem”, de sinds de veroordeling

plaatsgevonden hebbende gebeurtenissen (Ereignisse)’.

De Poolse gratieprocedure werd op grond hiervan in overeenstem-

ming geacht met het door Duitsland gemaakte voorbehoud (Polen

kent overigens naast deze gratieregeling een vervroegde invrijheids-

stellingsregeling voor levenslanggestraften na 25 jaar). Het valt te

betwijfelen of de Nederlandse gratieprocedure deze toets zou door-

staan. Alle hier opgesomde wegingsfactoren zijn in Nederland immers

ondergeschikt gemaakt aan vergelding en de belangen van nabestaan-

den en slachtoffers. Het Bundesverfassungsgericht verbood in 2010 de

vervolgingsuitlevering aan Turkije, waar de opgeëiste persoon de kans

liep veroordeeld te worden tot een verzwaarde vorm van levenslange

gevangenisstraf, een vorm waarbij gratie op basis van reclasserings-

kansen wordt uitgesloten.36 Het huidige Nederlandse gratiebeleid doet

dat net zo.

Overlevering wordt door het voorbehoud weliswaar niet uitgesloten,

maar er zullen dan wel toezeggingen moeten worden gedaan om een

volle toets, met een reële kans op vrijlating, te garanderen. Dat leidt

niet alleen tot procedurele rompslomp, maar ook tot een tweesporen-

beleid ten aanzien van de in Nederland verkerende levenslanggestraf-

ten, overigens hetzelfde tweesporenbeleid dat zich ook al aankondigde

door de zaak van X. Deze X. kon immers rekenen op de Duitse ver-

vroegde-invrijheidstellingstermijnen, terwijl levenslanggestraften met

een in Nederland opgelegde straf dat niet kunnen.

Daarnaast kunnen er problemen rijzen in het kader van de verplichte

overname van de executie van een levenslange straf. In bijna alle lid-

staten van de Europese Unie bestaan immers voor de levenslangge-

straften procedures die aanspraak geven op verkorting van de straf,

35 Bundesgerichtshof 19 juni 2012, 4 ARs 5/12, Rdn. 19.
36 Bundesverfassungsgericht 16 januari 2010, 2 BvR 2299/09.
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mits de veroordeelde niet meer gevaarlijk is (Van Zyl Smit 2010). De

wijze waarop in Nederland de straf ten uitvoer wordt gelegd, is niet in

alle gevallen toegerust op deze verkortbare levenslange straf. Zo voor-

ziet onze wetgeving niet in een regeling voor de overname van een

straf die – ter vergelding – minimaal een aantal jaren moet duren en

daarna alleen nog mag worden voortgezet uit oogpunt van beveiliging.

Omdat de executie van de levenslange straf niet in een toetsmoment

voorziet, moeten in deze situatie ad-hocconstructies worden bedacht

om deze toetsing toch uit te voeren.37 De beoordeling van de nood-

zaak om iemand van zijn vrijheid te beroven uit oogpunt van gevaar-

lijkheid mag immers niet afhangen van het initiatief van de veroor-

deelde.

Ten slotte kan erop worden gewezen dat mondiaal wordt erkend dat

zelfs plegers van volkenrechtelijke delicten – net als destijds de in

Nederland veroordeelde oorlogsmisdadigers – het recht hebben op

een herbeoordeling. Zo bepaalt het Statuut van het ICC dat de levens-

lange straf na 25 jaar opnieuw moet worden onderzocht (art. 77 Sta-

tuut ICC jo. art. 110 Rules). Indien in Nederland een levenslange straf

wordt opgelegd wegens delicten die ook onder de rechtsmacht van het

ICC zouden vallen, verliest de veroordeelde dus een belangrijke

rechtswaarborg. Dat stelt Nederland internationaal in een ongunstig

daglicht. Dat deze situatie niet uit de lucht gegrepen is, bewijst het

arrest van het Gerechtshof Den Haag, dat een levenslange straf heeft

opgelegd aan Joseph B. wegens ‘misdrijven die een schending inhou-

den van de wetten en gebruiken van de oorlog’38 en de eis van het

Openbaar Ministerie tegen Yvonne B., die bij de Haagse rechtbank

terechtstond wegens genocide in Rwanda.39 Er zullen waarschijnlijk

meer van dit soort zaken volgen (Raad voor de rechtspraak 2013).

Conclusie

De zaak Y. maakt duidelijk dat het criterium voor gratieverlening ver-

schoven is van ‘het voorkomen van de verstoring van reclasserings-

kansen’ naar ‘de gevoelens van de nabestaanden en slachtoffers’ en de

37 Een voorbeeld is de zaak H., gratiedossier 043/1217. Het betreft een in 1994 van Engeland
overgenomen levenslange straf met een tariff van zeventien jaar. Na die zeventien jaar
moet met regelmatige tussenpozen de delictgevaarlijkheid worden getoetst.

38 Hof Den Haag 7 juli 2011, LJN BR0686 (nog niet definitief).
39 Rb. Den Haag 1 maart 2013 (nog niet definitief).
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zaak X. dat gratie slechts wordt verleend in het voorportaal van de

dood, om precies te zijn: een à twee weken voor het verwachte

moment van overlijden. Met de intrede van deze absolute opvatting

zijn we in wezen terug bij het probleem waarvoor de doodstraf ons

stelde. Net als de tenuitvoerlegging van de doodstraf werkt de tenuit-

voerlegging van de levenslange straf ‘tot de dood erop volgt’. immers

destructief; zij vernietigt de mens. Anders dan de doodstraf kent de

levenslange straf de factor tijd en we hebben gezien – de elf beschre-

ven casus en de thans lopende zaak Y. zijn daar voorbeelden van – dat

de tijd kansen biedt tot rehabilitatie en herstel. Uit het verleden blijkt

voorts dat de daad kan worden vergolden zonder dat de gestrafte per-

spectief op resocialisatie wordt onthouden en dat de extra leedtoevoe-

ging die door het onthouden van perspectief wordt bereikt geen meer-

waarde heeft. Nu deze kansen met opzet niet worden benut, moet het

beleid van de Staat worden gekenschetst als ‘vernietigend’. Dat is

schadelijk voor het aanzien van de Staat.

Het beleid van de Staat roept afkeuring op, thans van de Hoge Raad in

de zaak Y., en straks misschien van de ons omringende landen en in

Straatsburg als duidelijk wordt hoezeer de weg naar vrijlating is afge-

sloten. Hoewel Nederland door het Europees Hof voor de Rechten van

de Mens (EHRM) misschien nu nog niet op de vingers zal worden

getikt – er ís in 2009 gratie verleend aan X. en de Staat hóúdt zich aan

de beslissingen van de rechter die een halt toeroepen aan het afbreken

van de resocialisatie van Y. – zit de deur voor de anderen op slot. Wijzi-

ging van het beleid of invoering van een wettelijke regeling tot verkor-

ting van de straf kan het proces van afglijden naar inhumane behande-

ling keren. Dat heeft positieve effecten. In een op resocialisatie gericht

beleid toont de Staat immers zijn kracht. Door een tenuitvoerlegging

tot de dood geeft de Staat daarentegen het slechte voorbeeld; hij geeft

de strijd tegen het kwaad op (vergelijk Van Bemmelen 1948).
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‘Levenslang’: schadebeperking
door levenslange
gevangenisstraffen

M.S. Fleisher *

Vele wegen leiden van de wieg tot het graf. Dit essay gaat over een van

die wegen – die van een leven in de gevangenis. Dit onderzoek is geba-

seerd op de perspectieven en interpretaties van veroordeelden en hun

visie op de plaats van de gevangenis in hun levensweg. Ik richt me op

de effecten van acculturatie binnen de gevangenis, de onveranderlijke

gewelddadige aard van veel gevangenen, recidive van gewelddadig

gedrag na vrijlating, het belang van taal die eigen is aan de gevangenis-

cultuur en op de vraag of de gevangenis ten goede komt aan de gevan-

genen en de bevolking als geheel. De basis voor dit essay werd gelegd

in decennia van etnografisch en sociolinguïstisch onderzoek in Ameri-

kaanse staats- en federale gevangenissen, en op straat tussen jongeren

en volwassenen wier levensweg langs Amerikaanse gevangenissen

voerde.

Mijn etnografische onderzoek is gepubliceerd in Warehousing violence

(Fleisher 1989), Beggars and thieves: Lives of urban street criminals

(Fleisher 1995) en Dead end kids: Gang girls and the boys they know

(Fleisher 1998). Ook aan The myth of prison rape: Sexual culture in

American prisons (Fleisher & Krienert 2009) zijn gestructureerde inter-

viewgegevens ontleend, met de bijbehorende statistische analyses,

verzameld onder 564 gevangenen in dertig van de grootste Ameri-

kaanse ‘high-security prisons’. In deze onderzoeken werd het veld-

werk gedaan voor dit essay. Dit essay documenteert de perspectieven

van gevangenen en ex-gevangenen in relatie tot de voor- en nadelen

van levenslange gevangenschap. Strafmaatkwesties laat ik over aan

strafrechtwetenschappers en juristen, rehabilitatiekwesties aan psy-

* Dr. Mark Fleisher is als research professor verbonden aan het Begun Center for Violence
Prevention Research and Education van de Case Western Reserve University in Cleveland,
Ohio.
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chologen, constitutionele kwesties aan rechtsgeleerden en economi-

sche kwesties aan economen.

Mauer, King en Young (2004) leveren gegevens over levenslange

gevangenisstraffen, verkregen uit een nationaal onderzoek uitgevoerd

door ‘The Sentencing Project’, waarin 127.677 gedetineerden met een

levenslange straf met de mogelijkheid van beroep op vrijlating worden

genoemd en 33.633 levenslanggestraften met een straf zonder beroep

op vrijlating (‘without parole’). Een doodstraf kan worden omgezet in

een levenslange gevangenisstraf. Het Amerikaanse Hooggerechtshof

heeft in 1974 (Schick tegen Reid) de grondwettelijkheid bevestigd van

levenslange gevangenisstraffen en het omzetten van de doodstraf in

een levenslange gevangenisstraf.

Dit samenvattende rapport geeft voorbeelden van omzettingen van

door de staat opgelegde levenslange gevangenisstraffen. In Ameri-

kaanse District Courts en State Courts worden mannelijke en vrouwe-

lijke misdadigers tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld,

maar hoe die straffen zich laten vertalen in aantallen jaren die door de

veroordeelde daadwerkelijk binnen de gevangenismuren worden

doorgebracht, hangt af van de veroordelende autoriteit en de datum

van veroordeling. Op elk overheidsniveau gelden in de Verenigde Sta-

ten verschillende strafrichtlijnen. De Amerikaanse federale overheid

hanteert andere strafrichtlijnen dan de afzonderlijke staten, die onder-

ling ook weer sterke verschillen laten zien. Levenslang betekent in

sommige staten ook echt levenslange opsluiting zonder mogelijkheid

van vrijlating, terwijl in andere staten levenslang een gevangenisstraf

van minimaal 25 jaar betekent.

In 1971-1972 bezocht ik wekelijks op zondagmiddag een staatsgevan-

genis. Ik bracht daar vier uur door met Amerikaanse indianen, bikers,

latino’s en andere gevangenen in hun ‘clubhuizen’. Op een middag

vertrok ik uit zo’n clubhuis en zei tegen een gevangene: ‘Tot volgende

week.’ Ik realiseerde me later dat ‘volgende week’ voor mij iets heel

anders kon betekenen dan voor hem. Door die zondagmiddagen en

later door het lesgeven aan ‘maximum-security prisoners’ ging ik

beseffen dat mensen die jarenlang opgesloten zitten, leren leven met

een homogene tijdsstructuur van hun activiteiten. Gevangenen bewe-

gen zich van de ene plek naar de andere, gaan naar hun werk, naar de

eetzaal, het sportterrein, enzovoort volgens een onveranderlijke tijds-

structuur die van uur tot uur en van week tot week vastligt. Een week

in de gevangenis is een herhaling van zeven keer dezelfde dagelijkse
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structuur, een maand een herhaling van vier weken dezelfde weke-

lijkse structuur en een jaar een herhaling van twaalf keer dezelfde

maandelijkse structuur. Het gevangenismanagement heeft baat bij

deze structuur van vaste activiteiten op vaste momenten, doordat het

zo gemakkelijker kan anticiperen op beveiligingseisen en de inzet van

beveiligingspersoneel. Tegen deze rigide achtergrond wilde ik probe-

ren te begrijpen hoe gevangenen zich via acculturatie in sociaal

opzicht leren aanpassen aan de dagelijkse routine van de gevangenis.

Gevangenissen isoleren gevangenen. Ze worden door gevangenismu-

ren afgescheiden van de samenleving. Gevangenen versterken deze

sociale afscheiding als onderdeel van een algemene aanpassing die

opzettelijk een eind maakt aan invloeden van buitenaf. Sociale banden

met de buitenwereld worden doorgesneden en het enige wat overblijft

zijn activiteiten die worden bepaald door de behoefte van het gevan-

genismanagement om de tijd strak in te delen. Mijn onderzoek naar

seksueel geweld in de gevangenis bracht me binnen de muren van

dertig Amerikaanse staatsgevangenissen, waar ik 564 mannelijke en

vrouwelijke gevangenen heb geïnterviewd. Ze waren het erover eens

dat gevangenen een modus vivendi verwerven, gericht op aanpassing

aan het leven in de gevangenis, ongeacht of dat voor twaalf, voor zestig

of voor zeshonderd maanden is. Een jonge man van 23 jaar was ver-

oordeeld tot levenslang plus 120 jaar. Ik vroeg hem hoe hij omging met

het besef dat hij zijn hele leven binnen de gevangenismuren zou door-

brengen. Hij reageerde met verschillende aanpassingen die bekend

zijn van mensen die een lange gevangenisstraf moeten uitzitten: hij

verbrak zijn relaties met mensen buiten de gevangenismuren om te

voorkomen dat een ongunstige situatie in de buitenwereld zijn leven

binnen zou beïnvloeden, hij creëerde een sociaal leven binnen de

muren, waarbij hij opmerkte dat veel van zijn maten van buiten op

straat nu ook in de gevangenis zaten, en hij nam deel aan gevangenis-

programma’s. In een andere gevangenis interviewde ik een jonge

gevangene die zijn cel deelde met zijn vader en binnen de gevangenis

een sociaal leven met andere familieleden had.

De gevangene definieert en herdefinieert het gemeenschapsleven in

de gevangenis naargelang zijn behoeften aan aanpassing. Gebeurte-

nissen zoals weekenden, werkdagen, vakanties en verjaardagen spelen

ook binnen de gevangenismuren een rol, maar hebben minder cultu-

reel gewicht. Deze gebeurtenissen hebben minder invloed op het

gedrag dan het toeleven naar gevangenisgebeurtenissen zoals hoorzit-
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tingen van de paroolcommissie, unitteamvergaderingen of bijvoor-

beeld een terugkerend geliefd gerecht dat elke week op dezelfde dag

op het menu staat. Voor wie levenslang heeft, kan het tijdsverloop van

maand tot maand en van jaar tot jaar bijvoorbeeld worden bepaald

door de overgang van een ruig cellenblok naar een rustige slaapzaal

voor oudere mannen. Een verschuiving in iemands sociale allianties of

de overplaatsing van een cellenblok naar een slaapzaal verandert de

tijdsafbakening.

Gevangenen in staatsgevangenissen gebruikten meerdere termen om

het leven in de gevangenis aan te duiden. Twee categorische termen

zijn ‘big bitch’ en ‘little bitch’. Gevangenen merkten op dat sommige

gedetineerden de ‘big bitch’ deden (Fleisher 1972). ‘Big bitch time’

verwees naar een levenslange gevangenisstraf met de mogelijkheid

van vrijlating (with parole), wat wilde zeggen dat de mogelijkheid van

voorwaardelijke vrijlating bleef bestaan tot het officiële einde van de

straf, een natuurlijke dood, was bereikt. De term ‘little bitch’ of ‘little

bitch time’ verwees naar een ander type levenslang, namelijk ‘twintig

jaar tot levenslang’, waarbij de gevangene na twintig jaar gevangen-

schap door een paroolcommissie van de staat voorwaardelijk kon wor-

den vrijgelaten. Vrijlating is in dat geval niet gegarandeerd. Een gedeti-

neerde kon ook tot levenslang zijn veroordeeld door de opeenstape-

ling van afzonderlijke vonnissen die zich aaneenregen tot ‘box cars’

(letterlijk: gesloten goederenwagons), zoals de gedetineerden deze

vorm van levenslange gevangenisstraf noemden; iemand moet een

straf van twintig jaar uitzitten, en daarna nog een straf van tien jaar en

dan nog een van dertig jaar. De terminologie van de gedetineerden

lijkt er misschien weinig toe te doen – deze duidt op cultureel

bepaalde tijdsperiodes – maar de connotatie geeft de affectieve inter-

pretatie van ‘hoe’ gedetineerden hun tijd uitzitten. Een gevangenis-

straf van tien jaar kent ups en downs. Elke affectieve toestand heeft

zijn eigen label: ‘cut time’, ‘dead time’, ‘flop time’, ‘hole time’, ‘rack

time’, om er maar een paar te noemen. Een verdere variabele, etnici-

teit, maakt de culturele complexiteit van het aanpassingsproces van

gevangenen nog ingewikkelder.

In Fleisher (1972) wordt de term etnische tijdsvariabiliteit geïntrodu-

ceerd. In dit onderzoek werd gekeken naar het gebruik van verschil-

lende termen voor dezelfde specifieke tijdsperiode door gedetineerde

zwarten, hispanics en Amerikaanse indianen. Uit een analyse van de

onderscheidende kenmerken van een woordenlijst met tijdstermen
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gebruikt door gedetineerde zwarten, hispanics en Amerikaanse india-

nen leek naar voren te komen dat een gevangenisstraf van 120 maan-

den door zwarte gedetineerden als ‘easy time’ werd beschouwd, maar

door Amerikaanse indianen als ‘hard time’. Onze interviews met gede-

tineerden in staatsgevangenissen door de hele Verenigde Staten lieten

zien dat de culturele definities van de tijdstermen en hun relatieve

betekenis gekenmerkt werden door een grote homogeniteit. Gevange-

nen die alleen in federale gevangenissen hebben gezeten, hebben een

kleiner tijds- en tijd-affectvocabulaire. Dit verschil hangt waarschijn-

lijk samen met de geschiedenis van verschillende strafmaatrichtlijnen

en gevangenisomstandigheden (Fleisher & Krienert 2009). Deze tijd-

termenstudie verklaarde de invloed van etniciteit op de affectieve per-

ceptie van tijd door gedetineerden en liet zien dat de beleving van de

tijdsduur is gerelateerd aan cultuur en etnische achtergrond.

De term ‘doing life’ (levenslang) vereist interpretatie. Hoe gevangenen

een levenslange gevangenisstraf interpreteren, komt niet noodzakelij-

kerwijs overeen met een gevangenistermijn ‘tot de dood erop volgt’. In

de perceptie van gedetineerden wordt een gevangenisstraf gemeten

met twee maten. De ene maat is de chronologische tijd. Die is cons-

tant, ongeacht of de tijdsduur nu een jaar of een levenslange gevange-

nisstraf is. De andere maatstaf is de culturele tijd. Die is veranderlijk,

afhankelijk van de beleving/ervaringen van de gevangene. Een levens-

lange straf, hetzij in één keer, hetzij opeengestapeld, is als een accu-

mulatieve reeks, gedefinieerd door persoonlijke percepties en inter-

pretaties van gedetineerden. Hoe gevangenen hun leven ervaren, ver-

andert geleidelijk naarmate de jaren zich aaneenrijgen tot decennia

(Fleisher & Krienert 2009). Een levenslange straf zonder beroep op vrij-

lating kan de ene dag nog nadelige effecten hebben, maar de volgende

dag niet meer. Het eerste halfjaar van een gevangenisstraf kan zwaar

(‘hard’) zijn. Het tiende kan licht (‘easy’) zijn.

In de gevangenis leren leven, er ‘easy time’ doen, kan alleen door ‘bin-

nen’ te leren leven – niet door een rondgang langs gevangenissen te

maken, en ook niet door in de loop der jaren verstrikt te raken in de

criminele cultuur van de straat. Gevangenisjargon en de sociolinguïs-

tische vormen en dialectische expressieve functies worden geleerd

door acculturatie. Gevangenisjargon en totale culturele onderdompe-

ling bieden gedetineerden toegang tot de cultuur van de gevangenis.

Leven in een Amerikaanse gevangenis leidt tot de verwerving van een

door de gevangeniscultuur bepaald wereldbeeld. Gevangenen gebrui-
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ken tijdstermen en -labels voor de sociale rollen van gedetineerden.

De verwerving van deze termen beïnvloedt het denken van de gevan-

gene en de wijze waarop hij de wereld om zich heen interpreteert.

Gedurende de eerste zes tot negen maanden in de gevangenis verwer-

ven nieuwelingen voldoende jargon om als ervaren gevangenen over

te komen. Gedetineerden spreken over gevangenisomstandigheden

die ze niet hebben meegemaakt en vertellen details door van inciden-

ten waarvan ze niet zelf getuige zijn geweest (Fleisher & Krienert 2009).

De geleidelijke verwerving van jargon gaat gepaard met de onderdom-

peling in het gevangenisleven. In de loop van de tijd passen gevange-

nen hun taalgebruik aan. Ervaren gevangenen schakelen als de sociale

situatie verandert gemakkelijk over van ‘celbloktaal’ naar normale

taal.

Bezoekers, onderzoekers en paroolcommissies krijgen het cultureel

gedefinieerde, op de voorgrond tredende ‘mainstream’-personage van

een gedetineerde te zien en te horen. Om kans te maken op vrijlating

moet een gedetineerde klinken als mensen in de ‘mainstream’-samen-

leving. Dit aangepaste personage van een gevangene kan bedrieglijk

zijn. In het kader van mijn proefschrift over een Salish dialect dat in

het kustgebied van de staat Washington wordt gesproken, heb ik

jarenlang veldwerk verricht in indianenreservaten aan de noordwest-

kust. Ik kwam daar in contact met Larry, lid van een indianenstam die

verwant was aan de stam die ik bestudeerde. Ik dacht dat we veel

gemeen hadden. Larry moest verschijnen voor de paroolcommissie

van de staat Washington. Hij vroeg of ik als ‘character witness’ (karak-

tergetuige) wilde optreden. ‘Natuurlijk’, zei ik. Hij en ik deelden

immers onze kennis van de indiaanse Salish cultuur en onze ervarin-

gen met indianenreservaten. Ik was aanwezig bij de zitting van de

paroolcommissie en hoorde Larry op zachte en berouwvolle toon met

de commissieleden praten. Toen was het mijn beurt om als Larry’s

karaktergetuige op te treden en de waarschijnlijkheid van een succes-

volle vrijlating te benadrukken. De voorzitter van het panel vroeg me

of ik wist voor welke misdaden Larry was veroordeeld. Ik zei dat ik dat

niet wist. Vervolgens somde hij de feiten op van de meervoudige

moord/doodslag waarvoor Larry ditmaal was veroordeeld en zijn eer-

dere gevangenisstraf, en vertelde hij over Larry’s neiging om vrouwen

de keel af te snijden. Die dag leerde ik dat gedetineerden twee gezich-

ten kunnen hebben: een voor de bühne en een voor achter de scher-

men.
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Het wereldbeeld van de gevangeniscultuur schrijft de meest effectieve

wijze voor om zich aan te passen aan het gevangenisleven en ‘binnen’

te leren leven: binnen de sociale structuur en organisatie van de

gevangenis optimaal gebruikmaken van de voorzieningen van de

gevangenis, zoals onderwijs, betaald werk en vrijetijdsactiviteiten. Een

succesvol verblijf vereist ten eerste dat men zijn sociale banden met

vrienden en familie verbreekt en ten tweede dat men zich ontdoet van

het hele scala aan rationalisaties voor zijn gevangenschap – ‘als ik niet

met die jongens was omgegaan’, ‘als ik niet zoveel had gedronken’ –

dat men uitspreekt tegen onderzoekers, paroolcommissies en vrien-

dinnen in bezoekruimtes. Mannelijke en vrouwelijke gedetineerden

die zich hebben neergelegd bij hun leven binnen de gevangenismuren

en het accepteren, kunnen uitspraken doen als ‘naar de gevangenis

gaan was het beste dat me ooit is overkomen’ of ‘als ik niet was opge-

sloten, was ik nu dood geweest’, in antwoord op vragen van onderzoe-

kers of de paroolcommissie.

Rechtbanken kunnen levenslange gevangenisstraffen met of zonder

mogelijkheid van beroep op vrijlating opleggen. De gedachte om tien-

tallen jaren achter de tralies door te moeten brengen, stelt natuurlijk

de gevoelens op de proef van degenen die nog geen acculturatieproces

hebben doorgemaakt naar het wereldbeeld dat door de gevangenis-

cultuur wordt gemodelleerd en versterkt. De Amerikaanse gevangenis-

cultuur conceptualiseert tijd, waardoor bij gedetineerden interactie

ontstaat. Tijd is een actieve kracht. Ze kan voor of tegen de gedetineer-

den werken en elk van deze interacties wordt kenmerkt door een tijds-

term die de zwaarte van het ‘zitten’ aangeeft, zoals ‘hard time’, ‘easy

time’ en ‘Dear John time’. Tijd is een kracht die de dagen in de gevan-

genis tot leven brengt. Een gedetineerde ‘does time’. Hij kan bijvoor-

beeld zeggen: ‘I am doing my AMs and PMs’, wat zoveel betekent als

dat hij zich door de ochtend en middag heen werkt.

Het leren van de gevangenistaal en de regels van de gevangeniscultuur

begint al vroeg in het leven van een gedetineerde.1 Toen ik Rev. Bur-

1 Het idee dat men de gevangeniscultuur ook op straat kan leren, in de binnensteden van
steden als Chicago en Los Angeles, is niet van toepassing op Amerika’s witteboordencri-
minelen. Bernard Madoffs ‘Ponziplan’ leverde hem een gevangenisstraf van 150 jaar op,
maar die jaren zal hij niet doorbrengen in een megagevangenis als San Quentin of de
federale penitentiaire inrichting in Leavenworth in Kansas. In deze huizen van bewaring
zitten mannelijke gedetineerden met een lange, criminaliteitsrijke ervaring met het Ameri-
kaanse strafrechtssysteem. Madoff zit zijn meer dan levenslange straf uit in een federale
gevangenis waar de cultuur is afgestemd op oudere mannen met een vergelijkbare soci-
ale achtergrond. Gedetineerden zullen het daar niet zo snel over de ‘big bitch’ hebben.
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pee ontmoette, zei hij dat hij levenslang uitzat ‘op afbetaling’. Rev.

Burpee was een ex-gedetineerde die na zijn detentie als jeugddelin-

quent nog zes afzonderlijke lange gevangenisstraffen uitzat, afgewis-

seld met korte periodes op straat. Deze periodes noemde hij ‘mijn

vakantie van de gevangenis’. Ik ontmoette Rev. Burpee in 1997, nadat

zijn zesde periode van gevangenschap was afgelopen. Hij was toen

52 jaar oud. Rev. Burpee vroeg me zijn zesde en laatste voorwaarde-

lijke vrijlating te herdenken met een jaarlijkse vrijlatingsviering op de

datum waarop hij was vrijgekomen. Gedurende de daaropvolgende

vijftien jaar deelde hij me steeds trots mee dat hij nog altijd buiten de

gevangenis had weten te blijven, wat overigens niet betekende dat hij

gedurende die vijftien jaar geen enkel misdrijf meer beging. Rev. Bur-

pee zei altijd dat het leven op straat te veel stress opleverde met ‘te

veel gedoe’. ‘Binnen’ was het leven gemakkelijker, zei hij, met altijd

een plek om te slapen en eten en een kleurentelevisie. ‘Zonder geld

kan een man nooit vrij zijn’, zei hij vaak, waarmee hij bedoelde dat het

leven in de gevangenis hem een comfortabeler bestaan bood dan het

leven op straat. Na verscheidene jaren in een buurt die sterk leek op de

achterbuurten van Chicago waar hij was opgegroeid, paste Rev. Bur-

pee zich aan het postgevangenisleven aan via een plaatselijke afdeling

van Prison Ministries. Op die manier kende hij zichzelf ook de titel van

Reverend (eerwaarde) toe. Dat betekende overigens niet dat hij op het

rechte pad bleef. Hij bleef ‘rommelen’ – volgens hem had op straat

iedereen zo zijn sjacherzaakjes – maar onthield zich van al te openlijke

criminaliteit.

Uiteindelijk groeide Rev. Burpee uit tot de steunpilaar van veel ex-

gedetineerden, zoals van de voor moord veroordeelde Alabama, die na

twintig jaar uit een staatsgevangenis werd vrijgelaten. Rev. Burpee was

jarenlang zijn mentor. Eerst regelde hij een onderkomen voor Ala-

bama, en toen de eerste cultuurschok van de moderne maatschappij

was weggeëbd – Alabama wist bijvoorbeeld niet hoe hij een mobiele

telefoon moest bedienen en had nog nooit een geldautomaat gezien –

bezorgde hij hem ook een baan. Jaren later was Alabama getrouwd en

had zich gesetteld in het gemeenschapsleven. Als Rev. Burpee er niet

was geweest, was het Alabama vergaan als al die andere mannen en

vrouwen die ik heb gekend en die niets liever wilden dan terugkeren

naar de beperking, het gemak en de duidelijkheid van een leven ‘in de

bak’, naar een plek waar ze bekenden hadden en een eigen identiteit,

huisvesting, voedsel en recreatie. Rev. Burpee stond op mijn loonlijst
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gedurende drie onderzoeken in een arme zwarte gemeenschap in cen-

traal Illinois. Rev. Burpee bleef in die buurt een buitenbeentje. In de

jaren dat ik regelmatig contact met hem had – van 1996 tot 2002 – heb

ik veel mannen en vrouwen gesproken die uit de gevangenis in de

maatschappij waren teruggekeerd, voor de tweede, derde, vierde en

vaak ook de vijfde keer, en zag ze dan later teruggaan. Ze waren het

eens met Rev. Burpee: het leven buiten de gevangenis is zwaar.

Acculturatie in de gevangenis is een krachtig proces. Zodra de effecten

ervan hebben postgevat in het denken en het gedrag van gedetineer-

den, zijn ze even permanent als in het geval van acculturatie in de bur-

germaatschappij. De gevangenis verandert de manier waarop de gede-

tineerden denken en hoe ze zich gedragen, maar die veranderingen

zijn zelden ten goede. Clichés als ‘ik heb mijn tijd uitgezeten’ moeten

niet worden geïnterpreteerd als ‘ik neig niet langer naar geweld’. Ame-

rikaanse gevangenissen zitten vol mannen en vrouwen die op een

gegeven moment met hun ‘personage voor de bühne’ de leden van

paroolcommissies ervan hebben weten te overtuigen dat goed gedrag

binnen de muren kon worden vertaald in het vermogen zich in de bur-

germaatschappij te handhaven, zonder daarbij anderen schade toe te

brengen. Elk jaar worden uit Amerikaanse gevangenissen honderden

tot duizenden gedetineerden vrijgelaten van wie meer dan de helft

later weer naar het cellenblok terugkeert, nadat ze anderen schade

hebben toegebracht. Elke keer dat Rev. Burpee werd vrijgelaten en

vervolgens weer terugkeerde, zaaide hij tijdens zo’n ‘vakantie’ dood en

verderf. De ironie van gevangenisstraf voor crimineel gedrag is dat

acculturatie in de gevangenis juist de kennis, vaardigheden en vermo-

gens van de gedetineerde om in de gevangenis te overleven versterkt.

Vijf, tien of twintig jaar in de gevangenis voegt niet zozeer iets toe aan

het misdaadrepertoire van de crimineel, maar de in de gevangenis

doorgebrachte tijd maakt van straatcriminelen wel betere gevangenen.

De mannelijke en vrouwelijke criminelen en gedetineerden die ik

veertig jaar lang heb bestudeerd, zijn opgegroeid in een sociaal en cul-

tureel geïsoleerde omgeving, waren slecht opgeleid en hadden weinig

tot geen werkervaring. Werkgevers hebben de keus: een goed opge-

leide volwassene of een ex-gedetineerde die amper kan lezen en

schrijven en geen bewijs van persoonlijke verantwoordelijkheid kan

overleggen. De ex-gedetineerde heeft geleerd hoe hij in de gevangenis

moet overleven, niet hoe hij vreedzaam daarbuiten moet leven.

Gewelddadige criminelen die tot een gevangenisstraf zijn veroordeeld,
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leren hoe ze binnen moeten leven; maar die kennis geeft hun geen

handvatten om het ook buiten de bajes te redden. Nadat hij voor de

zesde keer was vrijgelaten, pleegde Rev. Burpee geen gewelddadige

misdrijven meer. Maar dat bewijst nog niet dat ook zijn neiging tot

geweld was verdwenen. Honderdduizenden gevangenen zoals hij heb-

ben de burgermaatschappij niets positiefs te bieden.

Op onze hoogontwikkelde, op onderwijs gebaseerde arbeidsmarkt is

geen plaats voor mannen en vrouwen die analfabeet zijn of op het

leesniveau van een klein kind zitten, waardoor ex-gedetineerden altijd

een grote achterstand hebben bij het vinden van legaal werk.

Levenslanggestraften en mensen wier levenspad tijdens gevangen-

schap zal eindigen, vinden baat bij het leven in Amerikaanse gevange-

nissen. De Verenigde Staten kennen honderdduizenden gevangenen

die na hun vrijlating binnen een paar maanden terugkeren. In Ware-

housing violence (Fleisher 1989) heb ik woordelijk gesprekken opgete-

kend tussen gedetineerden in een federale gevangenis die plannen

maakten om na hun vrijlating zo snel mogelijk weer naar de gevange-

nis terug te keren. Gevangenissen kunnen een aantrekkelijk alternatief

zijn voor dakloosheid en het verlies van persoonlijke identiteit dat

men ontwikkelt tijdens een decennialang verblijf in de gevangenis.

Amerikaanse gevangenissen zijn redelijk gerieflijke instellingen die

gedetineerden een levensstijl kunnen bieden die vaak een verbetering

vormt ten opzichte van hun oorspronkelijke woonomgeving en een

enorme verbetering ten opzichte van wat ze met hun beroepsmatige

vaardigheden kunnen bereiken om die levensstijl te realiseren. Gedeti-

neerden zijn bij het verlaten van de gevangenis gezonder dan bij bin-

nenkomst, wat direct verband houdt met de gezondheidszorg in de

gevangenis, een voedzaam dieet, sporten en een matige leefstijl, gro-

tendeels zonder alcohol of drugs. Dat de gezondheid en leefomstan-

digheden van levenslanggestraften veel beter zijn dan in een leven op

straat is natuurlijk niet de reden of een rechtvaardiging waarom rech-

ters criminelen tot levenslang moeten veroordelen. Maar het maakt

wel duidelijk dat we ons niet schuldig hoeven te voelen als we een

levenslange gevangenisstraf opleggen aan die criminelen die met hun

gedrag hebben laten zien dat zij te gewelddadig zijn om vrij in onze

maatschappij rond te lopen. Los van de gevangenisomstandigheden,

de rassenongelijkheid, de daderleeftijd ten tijde van het delict en ver-

zachtende factoren als mishandeling en verwaarlozing als kind, is er

voor mannen en vrouwen die onze burgers vermoorden en vermin-
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ken, onze kinderen, dochters en vrouwen verkrachten, geen legitieme

plaats in onze burgermaatschappij.

Beleidsmakers moeten voorzichtig zijn als ze besluiten om mannen of

vrouwen die voor geweldsmisdrijven zijn veroordeeld, weer in onze

maatschappij vrij te laten. De optimistische verwachting dat vriende-

lijkheid, geduld en de nieuwste reclasseringsmethoden gewelddadige

mannen en vrouwen kunnen genezen, is op tragische persoonlijke

drama’s uitgelopen. Of ze nu correctionele instituten of werkkampen

worden genoemd en of de gevangenen nu als gedetineerden of als

bewoners worden aangeduid, gevangenissen zijn door de overheid

gerunde en betaalde instellingen met één enkel doel: de fysieke opslui-

ting van veroordeelde misdadigers. De ene instelling is misschien wat

gerieflijker en draaglijker dan de andere, maar één ding moet duidelijk

zijn: een gevangenis mag niet worden verward met iets anders dan een

gevangenis.
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Naar een compensatoir regime
voor levenslang- en zeer
langgestraften

G. de Jonge *

In de Nederlandse penitentiaire inrichtingen verblijven op dit

moment iets meer dan dertig personen die tot een levenslange gevan-

genisstraf zijn veroordeeld.1 Die groep is zo klein, dat het Centraal

Bureau voor de Statistiek (CBS) haar niet in een aparte categorie heeft

ondergebracht. Het CBS gaat niet verder dan een categorie ’8 jaar of

langer’.2 Ook in de tabellen van het periodiek verschijnende rapport

Criminaliteit en rechtshandhaving (Van Rosmalen e.a. 2012, bijlage 4,

tabel 6.15) zal men tevergeefs naar een categorie ‘levenslanggestraf-

ten’ zoeken. De hoogste categorie is daar ’3 jaar en langer’. Waar in

Nederland de levenslange gevangenisstraf – behoudens een zelden

verleende gratie – vrijheidsbeneming tot de dood erop volgt inhoudt,

eindigt in andere Europese landen, zoals in het Verenigd Koninkrijk en

Duitsland, een levenslange gevangenisstraf als regel met voorwaarde-

lijke invrijheidstelling, waardoor levenslanggestraften daar feitelijk tot

de categorie (zeer) langgestraften behoren (Van Zyl Smit 2002, p. 83 en

138, 2012, p. 409-423).

De plannen van de staatssecretaris

Voorjaar 2012 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de

Tweede Kamer op de hoogte gesteld van zijn voornemen levenslang-

en zeer langgestraften in speciale afdelingen bij elkaar onder te bren-

* Prof. mr. dr. Gerard de Jonge is emeritus bijzonder hoogleraar detentierecht aan de
Universiteit Maastricht.

1 Wikipedia, ‘Lijst van tot levenslang veroordeelden in Nederland’, http://nl.wikipedia.org/
wiki/Lijst_van_tot_levenslang_veroordeelden_in_Nederland (geraadpleegd op 11 februari
2013).

2 CBS Statline, in de tabel ‘Opgelegde straffen en maatregelen’, http://statline.cbs.nl/Stat-
Web/publication/?
DM=SLNL&PA=81538NED&D1=4,27-98&D2=0&D3=0&D4=0&D5=6-17&HDR=T&STB=G
1,G2,G3,G4&VW=T (geraadpleegd op 11 februari 2013).
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gen.3 Hij baseert dat plan op een naar zijn zeggen ‘goed afgewogen’,

maar tot nu niet openbaar gemaakt advies, opgesteld door deskundi-

gen op het gebied van zowel zorg als beveiliging. Deze afdelingen

(alleen voor mannen4) komen in de penitentiaire inrichtingen te Krim-

pen aan den IJssel, Vught en Veenhuizen, met een totale capaciteit van

circa vijftig plaatsen.

Onder zeer langgestraften verstaat de staatssecretaris gedetineerden

met ‘bij voorkeur’ een nettostrafrestant van minimaal tien jaar. Hoe-

veel er van deze gedetineerden op dit moment zijn, wordt niet gezegd.

Men kan verwachten dat de ministeriële Regeling selectie, plaatsing en

overplaatsing zal worden aangevuld met selectie- en plaatsingscriteria

voor deze groep, maar dat is tot nu niet gebeurd. In zijn hierboven

genoemde brief zegt de staatssecretaris dat deze afdelingen zijn

bestemd voor mannelijke, groepsgeschikte, onherroepelijk ‘afge-

strafte’ (hij bedoelt ‘veroordeelde’) gedetineerden zonder of met een

‘stabiele’ psychiatrische stoornis, waarbij voor de zeer langgestraften

nog geldt dat zij na hun detentie rechtmatig in Nederland kunnen ver-

blijven. Zodra de zeer langgestraften voor voorwaardelijke invrijheid-

stelling (VI) in aanmerking komen, worden zij bij de levenslanggestraf-

ten weggehaald en gaan zij terug naar een regulaire afdeling om daar

aan re-integratieactiviteiten te kunnen deelnemen. Levenslanggestraf-

ten komen in de optiek van de bewindsman namelijk niet in aanmer-

king voor activiteiten die gericht zijn op re-integratie.

Over het regime in de speciale afdelingen voor levenslang- en zeer

langgestraften zegt de staatssecretaris in zijn epistel het volgende. In

deze afdelingen (hierna: L/ZL-afdelingen: afdelingen voor lang-/zeer

langgestraften) zal conform artikel 20 van de Penitentiaire beginselen-

wet (PBW) een regime van ‘algemene gemeenschap’ (de staatssecreta-

ris bedoelt ‘algehele gemeenschap’) gelden. Wat zo’n regime globaal

inhoudt, staat in artikel 3 lid 2 van de Penitentiaire maatregel (hierna:

Pm):

‘In het regime van algehele gemeenschap, bedoeld in artikel 20 van de wet,

duurt het dagprogramma minimaal 59 uren per week en worden daarin

tussen 18 uren en 63 uren per week aan activiteiten en bezoek geboden.’

3 Kamerstukken II 2011/12, 24 587, nr. 464, p. 4-6.
4 Er zijn op dit moment geen levenslanggestrafte vrouwen gedetineerd. Lucia de B. was tot

haar vrijspraak in 2010 de enige.
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Wat de bejegening van deze bijzondere categorie gedetineerden con-

creet gaat inhouden, valt uit deze bepaling niet af te leiden. De staats-

secretaris zegt daarover dat levenslanggestraften niet in aanmerking

komen voor activiteiten die gericht zijn op re-integratie in de maat-

schappij. Dat betekent dat bestaande programma’s als Terugdringen

Recidive (TR) en Terugkeeractiviteiten (TRA) niet voor hen bestemd

zijn.5 Wel belooft de staatssecretaris in zijn brief dat het leefklimaat in

de L/ZL-afdelingen beter op een langdurig verblijf zal zijn afgestemd

dan dat op de reguliere afdelingen. Hij geeft vervolgens een aandui-

ding van het dagprogramma dat in de nieuwe afdelingen zal gaan gel-

den, maar daaruit valt vooral op te maken wat daar niet zal gelden.

Verlof zal ‘in geen geval’ deel uitmaken van de tenuitvoerlegging van

de levenslange gevangenisstraf. Levenslanggestraften komen niet in

aanmerking voor detentiefasering en er wordt voor hen, anders dan

voor langgestraften, geen detentie- en re-integratieplan opgesteld,

alleen een ‘persoonlijk detentieplan’, wat dat ook moge inhouden. In

plaats van terugkeeractiviteiten kunnen andere activiteiten worden

aangeboden, zoals ‘extra momenten luchten, sport, onderwijs en

arbeid’. Of dat betekent dat het dagprogramma voor levenslangge-

straften structureel meer uren, dan de 59 genoemd in artikel 20 Pm,

zal gaan bedragen, wordt in het midden gelaten.

Voor allen die op een L/ZL-afdeling verblijven, zal het dagprogramma

uit twee onderdelen bestaan: een basisactiviteitenprogramma en een

persoonsgericht programma. Onder een basisactiviteitenprogramma

vallen volgens de staatssecretaris ‘de zogenaamde rechtsactiviteiten

zoals beschreven in de Pbw’. Wat ‘rechtsactiviteiten’ zijn, is onduide-

lijk. In de brief wordt gezegd dat ‘voor het merendeel van de gedeti-

neerden het ontvangen van bezoek van groot belang (is)’, maar wat dit

voor levenslang- en langgestraften gaat betekenen, wordt er niet bij

gezegd.

Het regime dat op de L/ZL-afdelingen zal gaan gelden, zal zonder twij-

fel nog worden uitgewerkt, maar of het heel erg zal afwijken van het

reguliere regime van algehele gemeenschap is de vraag.

5 Deze programma’s worden beschreven op de website van het Kenniscentrum Commissie
van Toezicht: www.commissievantoezicht.nl/ (geraadpleegd op 12 februari 2013).
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Internationale detentienormen genegeerd

Wat opvalt in de hierboven samengevatte brief van de staatssecretaris

is dat daarin nergens gewag wordt gemaakt van een aantal door de

Raad van Europa ontwikkelde normen voor de bejegening van levens-

lang- en langgestraften, normen die als ‘soft law’ door individuele jus-

titiabelen weliswaar niet rechtens afdwingbaar zijn, maar wel richting-

gevend behoren te zijn voor de penitentiaire regelgeving, het beleid en

de praktijk. Het gaat hier om de volgende twee, met elkaar samenhan-

gende aanbevelingen: de Recommendation Rec(2003)22 of the Com-

mittee of Ministers to member states on conditional release (parole) en

de Recommendation Rec(2003)23 of the Committee of Ministers to

member states on the management by prison administrations of life

sentence and other long-term prisoners.

De eerstgenoemde aanbeveling zegt uitdrukkelijk in haar artikel 4.a:

‘In order to reduce the harmful effects of imprisonment and to promote the

resettlement of prisoners under conditions that seek to guarantee safety of

the outside community, the law should make conditional release available

to all sentenced prisoners, including life-sentence prisoners.’

Nederland heeft geen voorbehoud bij deze bepaling gemaakt, maar

blijft in gebreke de VI-regeling tot levenslanggestraften uit te breiden.

Levenslanggestraften kunnen in Nederland alleen (eventueel voor-

waardelijk) worden gegratieerd.

Omdat volgens vaste rechtspraak van het Europees Hof voor de Rech-

ten van de Mens (EHRM) ook levenslanggestraften uitzicht moeten

hebben op invrijheidstelling (niet alleen de iure, maar ook de facto),6

behoort hun dientengevolge ook op enig moment een re-integratie-

programma aangeboden te worden, met name als uit een Volgproce-

dure (die thans door de staatssecretaris wordt ontwikkeld)7 blijkt dat

6 Sinds de uitspraken in de zaken Léger t. Frankrijk (nr. 19234/02) en Kafkaris t. Cyprus
(nr. 2109/04) is dit vaste jurisprudentie van het EHRM.

7 ‘Wij zijn dan ook voornemens om een procedure, gelijk aan de eerdere volgprocedure, in
het leven te roepen, waarbij minimaal een keer in de vijf jaar aan een levenslanggestrafte
de gelegenheid wordt aangeboden om onderzoek te laten doen gericht op diagnostiek en
risicotaxatie. Op basis van dit onderzoek wordt een advies uitgebracht. Dit advies richt
zich onder andere op de verdere tenuitvoerlegging van de straf. De levenslanggestrafte
kan het psychologisch rapport tevens gebruiken voor het indienen van een gratieverzoek’,
Kamerstukken II 2009/10, 32 123 VI, nr. 10, p. 3.
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voorzetting van hun gevangenschap geen redelijk doel meer kan die-

nen.

Ook de aanbeveling van de Raad van Europa over de bejegening van

levenslang- en andere langgestraften is tot nu toe door de staatssecre-

taris genegeerd. Volgens artikel 1 van die aanbeveling worden perso-

nen die tot een gevangenisstraf van vijf jaar of meer zijn veroordeeld

als lang gestraft beschouwd. De staatssecretaris beschouwt veroor-

deelden met een strafrestant van tien jaar of meer tot de (zeer) langge-

straften. Hij legt niet uit waarom nu juist die termijn zou moeten gel-

den als criterium voor plaatsing in een L/ZL-afdeling. In artikel 8 van

laatstgenoemde aanbeveling staat nog het volgende: ‘Individual plan-

ning for the management of the prisoner’s life or long-term sentence

should aim at securing progressive movement through the prison sys-

tem (progression principle).’ Als deze aanbeveling serieus wordt geno-

men, dienen dus niet alleen langgestraften, maar ook levenslangge-

straften voor detentiefasering in aanmerking te komen.

Voor het ontwerpen van een speciaal bejegeningsprogramma (regime)

voor de groep levenslang- en langgestraften zijn de artikelen 21 t/m 24

van Aanbeveling 2003(23) onder het kopje ‘Counteracting the dama-

ging effects of life and other long-term sentences’ van groot belang.

Daarover meer in de volgende paragraaf.

Mogelijke bestanddelen van een compensatoire bejegening

Het hoeft geen betoog meer dat detentie altijd materiële en immateri-

ele schade met zich mee brengt en levenslange8 en zeer lange detentie

al helemaal. Om ernstige detentieschade te voorkomen lijkt het dan

ook geboden dat voor laatstgenoemde categorie een bijzonder regime

wordt ontworpen, waarin de ‘pains of imprisonment’ (Sykes 1958,

p. 63-78), zoals die bij uitstek door levenslang- en langgestraften zullen

worden gevoeld, door toekenning van bijzondere rechten worden

gecompenseerd. Om de staatssecretaris wat ideeën daarover aan de

hand te doen wordt hieronder kort aangegeven waaruit zulke ‘com-

pensatoire extra’s’ zouden kunnen bestaan.

8 Het is vanzelfsprekend op individueel niveau niet te voorspellen hoelang een levenslange
straf zal gaan duren. Het zou daarom beter zijn om te spreken van een gevangenisstraf
van onbepaalde duur. De op dit moment langst ‘zittende’ levenslanggestraften, Koos H. en
Cevdet Y., zijn in 1982, respectievelijk 1984 tot die straf veroordeeld (zie noot 1).
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De accommodatie

Er zou een lid aan artikel 16 PBW moeten worden toegevoegd, waarin

wordt bepaald dat personen die op een L/ZL-afdeling worden

geplaatst daar ieder een recht hebben op een eigen verblijfsruimte,

tenzij zij geen bezwaar hebben tegen samenplaatsing met een ander of

met anderen. Hierbij wordt aangesloten bij Rule 18.5 van de European

Prison Rules, die luidt: ‘Prisoners shall normally be accommodated

during the night in individual cells except where it is preferable for

them to share sleeping accommodation.’ Het lijkt redelijk als de ver-

blijfsruimten van de L/ZL-afdeling qua omvang en inrichting tenmin-

ste gelijk zijn aan de cellen in de United Nations Detention Unit

(UNDU) in het penitentiair complex te Scheveningen,9 maar omdat de

bewoners van een L/ZL-afdeling daar waarschijnlijk langer zullen ver-

blijven dan de verdachten in de UNDU, lijkt het beter om gedetineer-

den in L/ZL-afdelingen onder te brengen in woonunits (studio’s), die

bestaan uit een woongedeelte, een slaapruimte, een keuken(tje) en

een natte cel. De Regeling eisen verblijfsruimte penitentiaire inrichtin-

gen zou dan in die zin moeten worden gewijzigd. Daarin zou ook moe-

ten worden bepaald dat vanuit de verblijfsruimten in L/ZL-afdelingen

de natuur moeten kunnen worden waargenomen, dat wil zeggen dat

er uitzicht op groen en de lucht moet zijn. Dit om het isolement wat

dragelijker te maken.

Het ligt voor de hand dat zij die zeer lang in een penitentiaire inrich-

ting moeten verblijven meer en andere goederen in hun verblijfs-

ruimte mogen hebben dan zij die daar kort(er) verblijven. Daarbij valt

te denken aan audiovisuele apparatuur, (spel)computers, magnetrons,

en dergelijke. Artikel 45 PBW en de daarin genoemde huisregels die-

nen daar de nodige ruimte voor te bieden.

Contacten met de buitenwereld

Fleisher wijst er in zijn bijdrage aan dit nummer op dat de levenslang-

gestraften die hij in de Verenigde Staten heeft gesproken primair hun

sociale leven in de gevangenis proberen op te bouwen en soms bewust

contacten met relaties buiten de muren verbreken. Hij wijst er ook op

dat de tijdsbeleving van levenslanggestraften (en dat zal vermoedelijk

9 Virtueel te bezichtigen via www.icty.org/tabs/173/3 (geraadpleegd op 13 februari 2013).
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ook gelden voor langgestraften) door de monotonie van de dag- en

weekroosters heel anders is dan die van mensen in de vrije maat-

schappij. De vraag is of dit soort bevindingen consequenties moet

hebben voor het regime dat onze staatssecretaris voor ogen heeft bij

de invulling van het regime voor de L/ZL-afdelingen. Moeten dit in

zichzelf gekeerde, kloosterachtige minimaatschappijtjes zijn of,

ondanks het lange verblijf van de daar gevangen medeburgers, toch bij

de rest van de maatschappij betrokken leefeenheden?

In Europa wordt niet zelden anders over de wenselijke bejegening van

gedetineerden gedacht dan in de Verenigde Staten. Dat komt goed tot

uitdrukking in de hierboven genoemde aanbevelingen van de Raad

van Europa en in het bijzonder in Rule 5 van de European Prison

Rules 2006: ‘Life in prison shall approximate as closely as possible the

positive aspects of life in the community.’ Deze regel houdt volgens

schrijver dezes in dat levenslang- en zeer langgestraften in de peniten-

tiaire inrichtingen van de lidstaten zo veel mogelijk in contact moeten

kunnen blijven met het leven buiten de muren. Dat kan op de klas-

sieke manier door middel van schrijven en bellen. Voor levenslangge-

straften en zeer langgestraften kan skypen met webcamondersteuning

(videochat) met familie, vrienden en bekenden een beter middel zijn

om contacten te onderhouden. Belangrijker is ongetwijfeld het kun-

nen onderhouden van persoonlijke contacten. Terecht noemt de

staatssecretaris in zijn brief aan de Kamer het ontvangen van bezoek

van groot belang. De mogelijkheid tot het ontvangen van bezoek voor

de levenslang- en zeer langgestraften zou daarom niet aan een limiet

moeten zijn gebonden. Zowel op werkdagen als tijdens de weekends

en op feestdagen zou deze categorie bezoek moeten kunnen ontvan-

gen, desnoods meerdere keren op een dag. Dit zou uitdrukkelijk in

artikel 38 PBW moeten worden vastgelegd. Het kunnen ontvangen van

bezoek zonder toezicht (BZT), waarbij in volledige privacy kan worden

verkeerd met partner en kinderen, zal van zeer grote waarde zijn voor

hen die in een L/ZL-afdeling verblijven. Waar het toestaan van BZT

door de directies van de penitentiaire inrichtingen thans als een gunst

wordt gezien,10 lijkt er alle reden om levenslang- en zeer langgestraf-

ten daar een wettelijk recht op te geven. BZT kan ook worden benut

om kinderen te verwekken. De omstandigheid dat levenslang- of zeer

10 Hoewel dat geenszins uit de tekst het desbetreffende art. 38 lid 4 PBW blijkt. Daar staat in
dat de directeur kan bepalen dat tijdens het bezoek toezicht wordt uitgeoefend. BZT zou
dus eigenlijk de regel moeten zijn, maar is dat in de praktijk niet.
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langgestraften slechts een marginale rol in de opvoeding van tijdens

hun detentie verwekte kinderen kunnen spelen, kan niet zonder meer

een reden zijn om hun BZT te weigeren.11 Een andere vraag is of

levenslang- of zeer langgestraften, die ook in seksueel opzicht deten-

tieschade lijden, moet worden toegestaan om in het kader van BZT

ook bezoek van prostituees (m/v) te ontvangen. Menigeen zal een der-

gelijk idee ongepast vinden, maar negeert daarmee dan wel het grote

probleem van de seksuele nood tijdens detentie, zeker tijdens extreem

lange detentie. In Nederland is daar geen recent onderzoek over voor-

handen. Onderzoek onder gedetineerden in België leert ons dat BZT’s

langer zouden moeten zijn en hoger in frequentie (Van Havere & Van-

steenwegen 2005). Ook dit aspect van de zeer lange detentie zou de

staatssecretaris onder ogen moeten zien bij het vaststellen van een

speciaal regime voor levenslanggestraften en zeer langgestraften.

Het is verre van ondenkbaar dat, naarmate de detentie voortduurt,

contacten met familie en anderen slechter worden, en dus het bezoek

schaarser wordt. Om de negatieve gevolgen daarvan enigszins te

ondervangen zouden voormalig langgestraften de mogelijkheid moe-

ten krijgen om hun nog vastzittende lotgenoten regelmatig te bezoe-

ken en hen als mentor bij te staan. In Canada zijn daar in het kader

van het zogenoemde LifeLine-programma veelbelovende resultaten

mee geboekt (Rudell, Broom & Young 2010).

Verlof en strafonderbreking

De staatssecretaris zegt in zijn meergenoemde brief ‘dat verlof in geen

geval onderdeel zal uitmaken van de tenuitvoerlegging van de levens-

lange gevangenisstraf’. Dat is op zijn minst merkwaardig te noemen,

omdat artikel 26 PBW, dat gaat over het verlaten van de inrichting,

geen enkele categorie gedetineerden van verlof uitsluit, maar enkel

zegt dat de minister ‘nadere regels’ aangaande het verlaten van de

inrichting stelt. Dat is gebeurd in de Regeling verlaten van de inrich-

ting, waarin een viertal verlofmodaliteiten wordt onderscheiden.

11 Over de vraag of/in hoeverre van een gevangenisdirecteur mag worden gevergd dat hij
gezinsvorming door (levens)langgestraften faciliteert, zie: EHRM (Grand Chamber)
4 december 2007, Dickson t. Verenigd Koninkrijk (appl. nr. 44362/04). Daaruit blijkt dat
een directeur (de overheid) wel een belangenafweging mag maken, maar dat aan het
maatschappelijk belang niet een zodanig zwaar gewicht mag worden toegekend dat het
verwekken van kinderen door ‘levenslanggestraften’ (eventueel door middel van kunstma-
tige inseminatie) tijdens hun detentie nimmer zal worden toegestaan.
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Levenslanggestraften worden in deze regeling niet met zoveel woor-

den van verlof uitgesloten. Wel is in die Regeling bepaald dat het zoge-

noemde ‘algemene verlof’ slechts wordt verleend als een bepaald

gedeelte van de straf is ondergaan en er nog een bepaald strafrestant

bestaat. Daardoor komt iemand met levenslang – immers een straf van

onbepaalde duur – niet in aanmerking voor deze vorm van verlof. Ove-

rigens valt niet in te zien waarom niet ook levenslanggestraften voor

een normaal (‘algemeen’) verlof in aanmerking zouden kunnen

komen als dat zonder gevaar voor personen of goederen zou kunnen

worden geëffectueerd. Hun verlofaanvragen zouden in eerste instantie

kunnen worden beoordeeld door het bestaande Adviescollege Verlof-

toetsing TBS, dat de minister adviseert over aanvragen voor verlof-

machtigingen voor tbs’ers. Zowel de PBW als de Regeling zou kunnen

worden aangepast om deze mogelijkheid ook voor levenslanggestraf-

ten te creëren. Goed verlopen verloven zullen de kans op een positieve

beslissing op een gratieverzoek vergroten.

Ook het zogenoemde ‘regimesgebonden’ verlof is niet van toepassing

op levenslanggestraften, omdat zij niet in aanmerking komen voor

plaatsing in een inrichting waar een dergelijk verlof onderdeel is van

het regime: beperkt beveiligde inrichtingen (BBI’s) of zeer beperkt

beveiligde inrichtingen (ZBBI’s). Om dezelfde reden komen levens-

langgestraften nimmer in aanmerking voor een derde in deze Regeling

genoemde verlofmodaliteit: ‘Verlof tijdens verblijf in een inrichting

voor stelselmatige daders’. Anders ligt het echter met het vierde verlof-

soort: het ‘incidentele’ verlof, dat blijkens het bepaalde in artikel 21

van genoemde Regeling kan worden verleend voor het bijwonen van

gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer van de gedetineerde, waarbij

zijn aanwezigheid noodzakelijk is, zo nodig onder begeleiding of

bewaking. Ook aan levenslanggestraften kan dit soort verlof worden

verleend. Verder hebben ook zij, net als iedere andere gedetineerde,

op grond van artikel 26 lid 4 PBW het recht om de inrichting te verla-

ten om voor een rechter of bestuursorgaan te verschijnen als de wet

hen daartoe verplicht.12 Ook als zij voor een misdrijf terecht moeten

staan of bij het bijwonen van een procedure een aanmerkelijk belang

hebben, kunnen levenslanggestraften de inrichting verlaten.

Naast het verlof kent de wet nog de strafonderbreking (de SOB, voor-

zien in art. 570b Wetboek van Strafvordering (Sv)) als mogelijkheid de

12 Denk bijvoorbeeld aan de verschijningsplicht van ouders van minderjarige verdachten
(art. 496 Sv).
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strafinrichting tijdelijk te verlaten. De wet zondert levenslanggestraf-

ten niet van deze mogelijkheid uit. Strafonderbreking kan meer dan

eens worden toegestaan. De strafonderbreking (minimaal twee etma-

len en maximaal drie maanden) is nader geregeld in het vijfde hoofd-

stuk van de hiervoor genoemde Regeling verlaten van de inrichting.

Ook levenslanggestraften kunnen in de in de Regeling genoemde

gevallen bij de minister om strafonderbreking vragen. Tegen een wei-

gering kunnen zij in beroep bij de een beroepscommissie van de Raad

voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Geestelijke en medische verzorging

In artikel 41 PBW wordt de ‘geestelijke verzorging’ blijkbaar alleen

opgevat als zielzorg, een taak van geestelijken en humanisten. Levens-

lang- en zeer langgestraften moeten zien om te gaan met de aanslag

op de geestelijke gezondheid die een detentie voor onbepaalde of zeer

lange tijd met zich meebrengt. Het zal duidelijk zijn dat hun geeste-

lijke verzorging veel ruimer moet worden opgevat en in handen zou

moeten zijn van een team gespecialiseerde gedragswetenschappers,

die alle bewoners van de L/ZL-afdelingen voortdurend monitoren om

in overleg met de medische diensten hun bejegening zo nodig te kun-

nen bijsturen. Suïcidepreventie dient hoog op de agenda van deze

teams te staan. Ook dienen zij geprepareerd te zijn voor de aanpak van

eventuele hongerstakingen en verzoeken om hulp bij zelfdoding.13

Werk, studie en ‘vrije’ tijd

Een onbedoeld maar onvermijdelijk gevolg van strafvorderlijke en

strafrechtelijke vrijheidsbeneming is dat gedetineerden de mogelijk-

heid wordt ontnomen om zelf hun brood te verdienen. In die zin is een

vrijheidsstraf tegelijk een (niet door de rechter opgelegde) vermogens-

straf. Het lijkt uiterst belangrijk voor het geestelijk welzijn van deze

categorie gedetineerden om hun door de aanbieding van arbeid een

vast dagritme te geven. Dat moet dan wel zinvolle arbeid zijn, die aan-

sluit bij hun opleiding, capaciteiten en belangstelling. Dit is juist ook

13 Dat laatste is bepaald geen theorie; zie de uitspraak van de beroepscommissie van de
Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming van 8 augustus 2002, 02/0840/
GM (te raadplegen via http://asp-c1.ithos.nl/indexDB.html).
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wat de staatssecretaris voor ogen staat.14 Hij is van plan de bestaande

Loonregeling gedetineerden te koppelen aan prestaties en verant-

woordelijkheden, waardoor men in een aantal gevallen iets meer dan

de huidige basisvergoeding van 0,76 per uur zou kunnen gaan ver-

dienen. Het valt te overwegen om voor werkende levenslang- en zeer

langgestraften, wier kansen op de arbeidsmarkt na hun invrijheidstel-

ling tot nul genaderd zullen zijn, een speciale arbeidsverhouding met

de overheid te creëren en hun als compensatie voor de grote detentie-

schade die zij lijden, ten minste het minimumloon te betalen. Of daar

een deel van zou moeten worden afgehouden voor ‘kost en inwoning’

is een andere discussie, die op deze plek niet hoeft te worden gevoerd.

Vooral voor hen die zeer langdurig zijn opgesloten, is het belangrijk

dat zij door het volgen van cursussen hun vakbekwaamheid kunnen

bijhouden en/of naast of in plaats van hun werk een (door de overheid

betaalde) studie kunnen volgen. Waar dat niet of maar beperkt moge-

lijk is voor kortgestraften, kan een studie meer zin geven aan het

bestaan van levenslanggestraften en zeer langgestraften.15

Dan nog een enkel woord over de besteding van de ‘vrije tijd’, wat wel

een heel cynisch begrip voor deze categorie gedetineerden moet zijn.

Artikel 49 lid 3 PBW zegt dat de directeur de gedetineerden per week

minstens zes uur per week aan ‘recreatieve activiteiten’ moet bieden.

Wat dat zijn, laat de wet in het midden. Actieve beoefening van

muziek, teken- en schilderkunst en toneel lijken bij uitstek in een acti-

verend compensatoir regime voor de groep levenslang- en zeer lang-

gestraften te passen en een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan

de persoonlijke ontwikkeling van gedetineerden (Nelissen 2000,

p. 200-201 en 343).

Herstelgerichte bejegening

Vele, zo niet de meeste bewoners van de L/ZL-afdelingen zullen zijn

veroordeeld voor (meervoudige) levensdelicten, die bij de nabestaan-

den diepe sporen zullen hebben achtergelaten. Voor een aantal van

hen is het moeilijk te aanvaarden dat de daders ooit weer op vrije voe-

ten komen. Toch gaat dat – althans bij de zeer langgestraften – een

14 Kamerstukken II 2011/12, 24 587, nr. 464, p. 1-4.
15 De fameuze, levenslang gestrafte ‘Birdman of Alcatraz’ ontwikkelde zich tijdens zijn deten-

tie tot ornitholoog en schreef daar twee boeken over. Zie http://en.wikipedia.org/wiki/
Robert_Stroud (geraadpleegd op 14 februari 2013).
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keer gebeuren. Om te voorkomen dat (publiciteit over) zulke invrij-

heidstellingen tot secundaire victimisering van de nabestaanden lei-

den, zou het goed zijn om de langdurige detentie te benutten om een

herstelrechtelijk proces op gang te brengen, in het kader waarvan

daders en nabestaanden die dat willen in de gelegenheid worden

gesteld de delicten en de gevolgen daarvan als feit te accepteren en

schuld- (bij de daders) en wraakgevoelens (bij de nabestaanden)

bespreekbaar en hanteerbaar te maken.

Ten slotte

Het is belangrijk dat het personeel dat in de nieuwe afdelingen gaat

werken, ervaren is en precies weet welk regime daar gaat gelden.

Onzeker personeel werkt misverstanden en conflicten in de hand

(Molleman & Van den Hurk 2012) en die kunnen in een gemeenschap

van ‘hopelozen’ wel eens ernstige gevolgen hebben. Daarbij dient spe-

ciale aandacht te worden besteed aan problemen die zich kunnen

voordoen (zoals ongewenste relatievorming en niet-integer gedrag) als

hetzelfde personeel langdurig met dezelfde gedetineerden moet wer-

ken.

Het moge duidelijk zijn dat de staatssecretaris er niet is met een sim-

pele brief waarin wat uitgangspunten voor de bejegening van deze

speciale groep worden genoemd. Het regime moet tevoren zeer goed

worden doordacht en de relevante regelgeving moet tijdig worden

aangepast.

Zonder compensatoire regimeactiviteiten, waarvan er hierboven een

aantal kort is geschetst, dreigt de creatie van ‘zombieafdelingen’, waar

mensen (mensen!) een zinloos en wanhopig bestaan leiden.
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Perspectiefverlies bij levenslange
gevangenisstraf en longstay-tbs-
kader

Overeenkomsten en verschillen

P.C. Braun *

Een langdurig gedwongen verblijf in een beperkende omgeving is van

invloed op het emotionele welbevinden van personen. Of het nu gaat

om een langdurige detentie in de gevangenis, langdurige opname in

een forensisch psychiatrische instelling of in een verpleeghuis. In ver-

schillende omstandigheden zullen de gevolgen voor het sociaal-

emotionele welzijn en de gezondheid van een persoon verschillend

zijn. In deze bijdrage wordt een parallel getrokken tussen personen die

levenslang gedetineerd worden en personen die een longstay-tbs-

kader hebben. Een aantal overeenkomsten en verschillen wordt

benoemd, zowel op juridisch gebied als op het gebied van aantallen en

verblijfsduur en omstandigheden teneinde duidelijk te maken dat de

ervaringen met de begeleiding en behandeling van longstay-tbs-

gestelden interessante informatie oplevert voor de opvang van levens-

langgestraften. Methodische toepassing van de hantering van de ver-

blijfsomstandigheden, waarbij de ervaringen vanuit de longstay-tbs

worden gebruikt, kan de kwaliteit van leven van de levenslang gedeti-

neerden mogelijk positief beïnvloeden. Stressgerelateerde klachten

kunnen verminderen, terwijl de opleving van psychopathologische

uitingen, zoals depressie of suïcidale tendensen – en daarmee ook

conflicten en incidenten –, worden gereduceerd of voorkomen.

Bovendien zou een dergelijke benadering mogelijk kosteneffectief

kunnen zijn.

* Drs. Peter Braun is als manager Patiëntenzorg Langdurende Forensisch Psychiatrische
Zorg verbonden aan de Pompestichting.
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Juridische en praktische kanten

Waarom worden in dit artikel levenslanggestraften en longstay-tbs-

gestelden op een aantal vlakken vergeleken? Het lijkt erop dat ondanks

de verschillen er toch een overeenkomst is die van groot belang is voor

het verblijf, namelijk de beleving van het perspectief door de gedeti-

neerde. Er is in juridisch opzicht een groot verschil tussen levenslang-

gestraften en tbs-gestelden met een longstaykader. Een levenslange

gevangenisstraf wordt opgelegd door de rechter, waartegen bij een

hogere rechter beroep kan worden aangetekend. Als de straf definitief

is, wat enkele jaren van beroepsprocedures kan kosten, wordt de straf

feitelijk al langere tijd uitgevoerd. Levenslanggestraften hebben het

perspectief dat zij voor de rest van hun leven gedetineerd blijven. Zij

hebben volgens de letter van de wet de mogelijkheid om gratie aan te

vragen, maar een dergelijk verzoek is sinds 1986 slechts één keer geho-

noreerd, in het geval van een terminaal zieke man die na zijn vrijlating

nog enkele weken heeft geleefd. De optie van gratie vormt daarom

mogelijk geen serieuze optie in het psychologische perspectief van de

levenslang gestrafte persoon. Er zijn (nog) geen aparte voorzieningen

noch een apart regime voor personen met een levenslange gevange-

nisstraf. Overigens wordt daar wel over nagedacht en hopelijk levert

deze korte analyse een bijdrage in de discussie over een dergelijk

regime. Het ontbreken van aparte voorzieningen betekent dat in de

omgeving van de levenslanggestrafte voortdurend personen zijn die

‘nieuw’ zijn en personen die weer vertrekken in de richting van resoci-

alisatie/maatschappij. Hierdoor zijn er totaal verschillende perspectie-

ven naast elkaar aanwezig. Dat kan belemmerend zijn voor de accep-

tatie van het perspectief van de levenslanggestrafte. Het doel van de

levenslange gevangenisstraf is vergelding, afschrikking en specifieke

preventie door middel van vrijheidsbeperking. Het uitgangspunt van

dit betoog is dat de vrijheidsbeperking de kern is van de straf en dat

daarbovenop niet nog eens verzwarende elementen mogen worden

toegevoegd, bijvoorbeeld slechte leefomstandigheden en gebrek aan

zorg. Hiermee raak ik aan een uitermate gevoelig maatschappelijk

thema, maar het is van belang dit te noemen aangezien dit uitgangs-

punt zeer bepalend is voor de in dit artikel naar voren gebrachte visie

op de uitvoeringspraktijk van detentie bij levenslanggestraften.
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Toekomstperspectief longstay-tbs-gestelden

Tbs-gestelden moeten elk jaar of elke twee jaar voor de rechter ver-

schijnen, die bepaalt of hun tbs-termijn moet worden verlengd of niet.

Dat betekent dat het toekomstperspectief van alle tbs-gestelden steeds

een of twee jaar beslaat als het gaat om mogelijk (ingrijpende) wijzi-

gingen van hun verblijfsomstandigheden of vertrek. Tegen een verlen-

gingsbeslissing kunnen zij in beroep gaan bij het hof in Arnhem. Een

tbs-gestelde kan op verzoek van een forensisch psychiatrisch centrum

(FPC, voorheen ook wel tbs-behandelkliniek) als een soort specialisa-

tie van de tbs-stelling op basis van vrij strakke criteria ‘longstay’ krij-

gen. Deze beslissing wordt genomen door het ministerie van Veilig-

heid en Justitie en vindt haar grond in een ministeriële regeling (Long-

stay beleidskader) nadat er (ook) inhoudelijk advies is gevraagd aan

een speciaal daarvoor in het leven geroepen onafhankelijke commissie

van juristen en inhoudelijke deskundigen (Landelijke Adviescommis-

sie Plaatsingen Longstay Forensische Zorg, ook wel afgekort tot LAP).

Een dergelijk besluit is beroepswaardig bij de Raad voor de Straftoe-

passing en Jeugdbescherming (RSJ). Elke drie jaar (minstens) wordt

door onafhankelijke multidisciplinaire deskundigen een onderzoek

gedaan ter advisering aan de LAP, met de vraag of er nog steeds aan de

criteria voor de toepassing van het longstaykader wordt voldaan. Op

advies van de LAP kan de minister de voortduring van het longstayka-

der verlengen of stopzetten. In dat laatste geval wordt de tbs-gestelde

weer opgenomen in een FPC op een behandelafdeling of (soms) op

een resocialisatieafdeling. Door deze opzet is er met grote regelmaat

een vrij ingrijpende en serieuze evaluatie door onafhankelijke derden

over de voortzetting van de maatregel en het longstaykader, hetgeen

maakt dat het perspectief voor de tbs-gestelde met een grote regel-

maat intensief onderwerp is van gesprek met en over de patiënt. Tij-

dens die contacten worden de mogelijkheden op een ander perspec-

tief voor betrokkene uitvoerig besproken, ook met betrokkene zelf.

Hierdoor is het besef van dit perspectief, en mogelijke wijzigingen

ervan, regelmatig erg groot. Dit blijkt helpend te zijn voor het gevoel

van zelfcontrole van de patiënt over zijn eigen situatie en heeft een

directe relatie met het gevoel van welzijn.

Voor tbs-gestelden met een longstayindicatie zijn aparte voorzienin-

gen ingericht en zij worden verpleegd in een apart ‘regime’. Hoewel bij

velen de gedachte leeft dat er in de longstayvoorzieningen geen sprake
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meer is van behandeling, is dat verre van correct. De behandelmetho-

diek verschilt alleen wezenlijk van die in een FPC en heeft ook andere

doelen. Het doel van de langdurige forensisch psychiatrische zorg

(LFPZ) waarbinnen tbs-gestelde patiënten met een longstaykader wor-

den verpleegd, is het bieden van kwaliteit van leven binnen een veilig

en beveiligend kader. Dat vloeit voort uit het gegeven dat de tbs een

maatregel is en geen straf en als doel heeft te komen tot resocialisatie

van de tbs-gestelde in de maatschappij door het recidiverisico via

behandeling te verminderen tot een acceptabel niveau.

Tot zover de verschillen tussen levenslanggestraften en longstay-tbs-

gestelden. De overeenkomsten zijn voor de relatieve buitenstaander

het meest treffend. Beide groepen worden tegen hun zin gedwongen

opgenomen of verpleegd of gedetineerd, gedurende een onbekend

aantal jaren, maar in veel gevallen zeer lange tijd. Voor velen van beide

categorieën is het perspectief op terugkeer en een vrij leven in de

maatschappij niet of amper haalbaar. Het contact met familie en ver-

wanten is voor beide groepen ingeperkt. Kortom, zowel levenslangge-

straften als longstayers worden ingrijpend beperkt in hun vrijheid.

De omvang van de longstaypopulatie

Om de omvang van de problematiek te kunnen inschatten en mogelijk

ook te relativeren, is het goed om te beseffen over hoeveel (of liever

gezegd over hoe weinig) personen het nu eigenlijk gaat. Het aantal

levenslanggestraften is in de afgelopen jaren toegenomen. De groep

gedetineerden met een dergelijke straflengte is beperkt, het gaat maart

2013 om ruim 30 personen. Het aantal longstay-tbs-gestelden is krim-

pend. Na een ontwikkeling van sterke groei aan het einde van de jaren

negentig is de maximumomvang van de groep die ruim boven de 180

uitkwam, onder invloed van diverse ontwikkelingen teruggelopen naar

142 longstaypatiënten in maart 2013. De verwachting is dat het aantal

tbs-gestelden met een longstaykader in de komende twee jaar (tot

einde 2014) verder zal teruglopen tot iets boven de 120 landelijk. Over

de ontwikkelingen rondom de samenstelling van de groep, specifieke

problematiek en de verbanden daartussen is een publicatie in 2013 te

verwachten van Van Kordelaar e.a. (ter publicatie aangeboden, mede-

deling tijdens werkconferentie in 2012). Deze analyse zal een begin

van licht laten schijnen over de ontwikkelingen rondom de groep en
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het perspectief ervan. Het betreft een eerste studie specifiek gericht op

de longstay-tbs-gestelden, het verloop van de uitvoering van de maat-

regel en een analyse van het verloop en daarmee van het perspectief

van de groep. Eerdere studies betroffen eigenlijk uitsluitend de ont-

wikkelingen van de aantallen en de vereiste capaciteit of de totale tbs-

groep en richtten zich niet specifiek op de longstaypopulatie.

Het totaal aantal tbs-gestelden varieert voortdurend enigszins door

tbs-opleggingen en beëindigingen, maar is maart 2013 ongeveer

1.850 personen. Mogelijk door de geringe omvang van de longstay-

categorie, is er amper tot geen wetenschappelijk onderzoek gedaan

naar de samenstelling en karakteristieken van de longstaygroep. Hier-

door is een aantal opvattingen (nog) niet te onderbouwen met degelijk

cijfermateriaal voor wat betreft de longstay-tbs-gestelden. Dergelijk

onderzoek wordt overigens nu wel al opgezet.

Type personen

Van essentieel belang is uiteraard het gegeven dat tbs-gestelden zon-

der uitzondering minstens gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar zijn

verklaard voor de ten laste gelegde feiten, aangezien dat een vereiste is

voor het verkrijgen van een tbs-maatregel. Daarnaast is er sprake van

recidiverisico. Een tbs-gestelde is derhalve een forensisch psychiatri-

sche patiënt die behandeling behoeft. Het gaat dan in de groep met

een longstaykader om personen die overwegend meerdere stoornissen

tegelijk vertonen (drie tot vijf diagnosen is het gemiddelde in de groep

van de Pompestichting) en niet of onvoldoende profiteren van soms

jarenlange gespecialiseerde behandelingen in FPC’s. Bij de totale

gedetineerdengroep is de schatting dat ongeveer 30% van de groep

met een vorm van psychische problematiek kampt. Of dit ook zo is bij

personen met een levenslange gevangenisstraf is niet bekend. In de

penitentiaire inrichting (PI) in Vught is recent (eerste kwartaal 2013)

een afdeling geopend van het penitentiair psychiatrisch centrum

(PPC), waar twaalf gedetineerden met een levenslange of in ieder geval

zeer lange gevangenisstraf zijn opgenomen. Voor deze personen is

extra psychologische aandacht en verblijf in een speciaal regime (PPC)

noodzakelijk vanwege psychische problemen. Het is nu nog veel te

vroeg om de resultaten van een dergelijke opvang te beoordelen, maar

de noodzaak van een meer gespecialiseerde afdeling is kennelijk
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gevoeld. Het ligt voor de hand om in de komende jaren een vergelij-

kend onderzoek te verrichten naar de groep levenslanggestraften en

de longstayers die verblijven in de PI-Vught (maar niet in de PPC) en

daarbij te kijken naar pathologie, ervaring van perspectief en effect

daarvan, noodzakelijke begeleiding en behandelresultaten.

Perspectiefverlies

Bijzondere overeenkomst tussen de beide groepen is de kans op een

ingrijpende verandering in de beleving van de tijd en van het perspec-

tief. Dit effect treedt pas na verloop van tijd op als de mogelijkheden

om in beroep te gaan tegen beslissingen uitgeput zijn en daarmee ook

de mogelijkheden tot verzet. Het gevolg daarvan is het toenemen van

de kans op een depressie, nadat de fase van verzet en de fase van (pas-

sief-agressieve) onverschilligheid, die ook wel te zien is en zich uit in

zogenoemde ‘onaanraakbaarheid’, gepasseerde stations zijn. Hoe de

verandering van perspectief zich uit, is per individu verschillend.

Omdat het om zeer kleine groepen personen gaat, overheersen voor-

alsnog de individuele verschillen boven de groepsovereenkomsten.

Het perspectiefverlies kan zich uiten in toename van wanhoop, ver-

driet en depressie en boosheid op ‘het systeem’. Bij personen die daar-

voor gevoelig zijn, kunnen de boosheid en het onbegrip leiden tot het

aanpassen aan de beleving van de realiteit. Gevoelens van gepest wor-

den, achtervolgd worden en slachtoffer zijn komen dan naar voren om

het niet of moeilijk te verdragen realiteitsbesef als het ware psycholo-

gisch af te weren. Overigens is een dergelijk psychologisch proces ook

herkenbaar bij personen die bijvoorbeeld in een verpleeghuis moeten

worden opgenomen en zich (gaan) realiseren dat zij dat verpleeghuis

niet meer zullen kunnen verlaten. Ook bij hen kunnen verzet, boos-

heid, verdriet en depressie optreden door het veranderen van hun per-

spectief. Dit zijn de bekende fasen in een rouwproces.

Het perspectiefverlies gaat gepaard met een aantal andere veranderin-

gen. Zo is er een ingrijpend meer existentieel gevoel van zinloosheid

van handelingen en het verdere bestaan. Een gevolg van deze veran-

deringen kan een toegenomen neiging tot suïcide zijn. Daarnaast

treedt er een verandering in de tijdsbeleving op. Door vermindering

van de beleving van zinvolheid van de activiteiten (‘wat doet het er

eigenlijk nog toe?’) en het wegvallen van drijfveren voor toekomstge-
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richte zaken (‘ik ga geen moeite meer doen om er iets van te maken’)

krijgt het verstrijken van de tijd een andere betekenis. Als gedetineer-

den ‘aftellen naar hun invrijheidstelling’ blijft elke dag vertegenwoor-

digd door een streepje of kruisje in de richting van de datum. Dit valt

weg bij een levenslang detentieperspectief en is niet aanwezig bij een

onzekere en ver in de toekomst gelegen datum zoals in geval van de

tbs. Iedereen kent bijvoorbeeld de verandering van tijdsbeleving bij

het toeleven naar een langere vakantie. Aanvankelijk lijkt de vakantie

ver weg, dan komt die ‘plots’ dichterbij, moet er veel geregeld worden

en start de vakantie. Na enkele dagen wennen aan de nieuwe situatie

vermindert het besef van de tijd en rijgen de dagen zich aaneen. Het

kan gebeuren dat je niet meer precies weet welke dag het is. Het einde

van de vakantie lijkt ver weg tot de laatste paar dagen het besef terug-

komt. Dan wordt het weer aftellen en toeleven naar de terugkeer naar

huis. Er is dus sprake van ‘verdichting’ en ‘uitrekken’ van het besef van

het verstrijken van de tijd. Bij een langdurige detentie of een langdurig

verblijf in een forensisch psychiatrische inrichting wordt dit proces

versterkt doordat de controle over veel zaken wordt afgenomen.

Doordat de tijd niet meer op eigen initiatief kan worden ingedeeld,

verandert ook de beleving van de tijd. Door (kleine) wijzigingen in de

tijdsindeling te maken en activiteiten op een andere manier te structu-

reren blijft het gevoel bestaan dat er een zekere mate van controle is.

Het gevoel geen controle te hebben is een fundamenteel verschil met

opname in een verpleeghuis, waar bijvoorbeeld de inrichting van de

eigen ruimte voor een deel door de patiënt zelf kan gebeuren. Activi-

teiten kunnen voor een deel zelf worden vormgegeven en het gevoel

van vrijheid wordt niet zozeer door de omgeving ingeperkt, maar meer

door de eigen (fysieke en/of geestelijke) beperkingen. Door alternatie-

ven voor de beperkingen te zoeken en te vinden (in plaats van hardlo-

pen de rolstoelsport beoefenen; in plaats van een baan te hebben zin-

volle activiteiten zoeken als vrijwilliger) wordt de verloren maatschap-

pelijke ‘rol’ vervangen door een nieuwe rol. Deze kan volledig anders

zijn, maar binnen de beperkingen die bijvoorbeeld een lichamelijke

handicap met zich meebrengt, kan deze nieuwe rol bevredigend zijn

voor de persoon en bovendien zorgen voor een positieve maatschap-

pelijke bijdrage. De nieuwe rol kan de oude rol vervangen. In de reha-

bilitatiemethodiek wordt dit wel het herstelconcept genoemd. Van

belang is om te beseffen dat het verlies van perspectief samengaat met

het verliezen van voor de persoon belangrijke rollen of mogelijkheden
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die rollen uit te drukken in gedrag. Zo blijft een vader nog steeds de

vader van zijn kinderen, maar is de belemmering van de detentie

mogelijk dermate groot dat de vaderrol wegvalt. Of en hoe een rol ver-

valt dan wel een andere vorm aanneemt, is afhankelijk van het indi-

vidu. Maar als belangrijke maatschappelijke rollen wegvallen door de

beperkingen van de strafuitvoering of de uitvoering van de maatregel,

ontstaat er een gemis aan ankerpunten voor het gevoel van perspec-

tief. En daarmee ontstaat er een vruchtbare bodem voor de afname

van welzijn en daarmee van (psychische) gezondheid.

Leren van ervaringen in de longstay-tbs

Ondanks de vele verschillen in de uitvoering van de longstay-tbs ten

opzichte van de levenslange of zeer lange detentie is een serie ervarin-

gen en observaties vanuit het tbs-veld waarschijnlijk relevant voor de

groeiende groep (levens)langgestraften. Het perspectiefverlies dat kan

optreden, heeft namelijk grote gevolgen voor de psychische conditie

van de betreffende personen. Uit de ervaringen van de laatste jaren

blijkt dat het actief hanteren van het inrichtingsmilieu (het ‘regime’),

en daarmee de mogelijkheden van perspectief, een belangrijke pre-

ventieve werking heeft op het optreden van psychische klachten als

gevolg van de langdurige beperkingen. Publicaties hierover zijn in

voorbereiding en er worden voorzichtig onderzoeken opgezet. Daar

waar de verwachting was – ook van velen uit het forensisch psychiatri-

sche veld – dat een longstaykader een levenslang verblijf tot gevolg zou

hebben, is dit niet volledig juist gebleken.

De uitstroom uit de vestigingen sinds 2009 (de start van de voorzie-

ning in Zeeland) bedraagt namelijk ongeveer 10-15% van de bezetting.

Dat betekent dat er jaarlijks ongeveer tien tot dertien patiënten weer

vertrekken naar andere voorzieningen. Uiteraard, want het betreft een

populatie die gemiddeld gesproken veel meer somatische problema-

tiek kent dan de gemiddelde tbs-populatie, zijn er ook sterfgevallen te

rapporteren. Maar dat zijn geen significante aantallen, namelijk onge-

veer twee per jaar. Ook zonder de sterfgevallen zijn de uitstroomcijfers

boven de 10% per jaar. De LAP is kritisch over de plaatsingen en het

aantal nieuwe longstay-tbs-gestelden is aanzienlijk lager dan enkele

jaren geleden. Toch zijn er zo nu en dan nieuwe patiënten met een

dergelijk kader. De uitgestroomde patiënten gaan weer terug naar een
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behandelingsplaats, ofwel opnieuw in een FPC, ofwel in een GGZ-

voorziening. Een heel enkele keer wordt de longstay samen met de tbs

beëindigd (formeel: niet verlengd door de verlengingsrechtbank),

maar dat zijn zeer kleine aantallen. Het perspectief voor deze groep is

daarmee ook veranderd.

De eerste ervaringen met de rehabilitatiemethodiek (met op de ach-

tergrond het herstelconcept) die is toegepast op longstay-tbs-gestel-

den, leren dat een actieve hantering van het milieu1 een positieve

invloed heeft op de kwaliteit van leven van de instellingsbewoners. De

uitvoering van dit zorgprogramma is deels gebaseerd op de ideeën van

Andrews, Ward en Bonta.2 Zo wordt er veel aandacht besteed aan de

responsiviteit en de individuele leerstijl van de betreffende patiënt.

Het doel is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bereiken,

en dat doel doordrenkt het denken en handelen. Een voorbeeld van de

wijze waarop wordt geprobeerd rekening te houden met de bewoners

en hun gevoel controle te kunnen uitoefenen op hun leefomgeving,

zijn de maandelijkse bijeenkomsten van de leiding van de instelling

met de vertegenwoordigers van de bewoners. Allerlei zaken worden

daarin besproken en afgestemd. Daarnaast is het streven om zo veel

mogelijk het principe te hanteren van ‘ja, tenzij’, wanneer de bewo-

ners met verzoeken komen. Zij krijgen op basis van dezelfde gedachte-

gang ook zo veel mogelijk zelf de verantwoordelijkheid over praktische

zaken, waarbij dit kan verschillen van patiënt tot patiënt. Deze indivi-

dualisering is geworteld in het responsiviteitsprincipe dat wat de een

kan, de ander nog niet hoeft te kunnen.

De eerste ervaringen met enkele levenslanggestraften die door

omstandigheden zijn geplaatst in de LFPZ in de PI Vught en in de

1 Deze benadering is gebaseerd op de uitgangspunten zoals die zijn beschreven in het
zorgprogramma LFPZ (uitgave 2009, EFP).

2 Zie EFP-website: ‘Bij het ontwikkelen en toepassen van zorgprogramma’s voor forensische
doelgroepen moet rekening gehouden worden met een aantal uitgangspunten (de zoge-
naamde What Works principes) om ervoor te zorgen dat patiënten de best beschikbare
behandeling wordt aangeboden. Deze principes zijn voor het eerst beschreven in het risk-
needs-responsivity model van Andrews en Bonta (Andrews, Bonta & Hoge 1990; Andrews
& Bonta 1994; zie Ward, Melser & Yates 2007), waarin wordt gesteld dat er drie principes
ten grondslag liggen aan de effectiviteit van een forensische behandeling: het risicoprin-
cipe, het behoefteprincipe en het responsiviteitsprincipe. Later is er een vierde principe
“behandelintegriteit” (Andrews & Bonta 2006) toegevoegd. Andrews en Bonta e.a. hebben
het meeste wetenschappelijke werk verricht naar deze principes (zie o.a. Andrews
& Bonta 2006). Hun meta-analyses tonen aan dat hoe meer What Works principes er wor-
den toepast in de behandeling, hoe groter de effect-size is van die behandeling. In
de Nederlandse literatuur zijn er goede uiteenzettingen verschenen over deze principes bij
behandeling van geweldsdelinquenten (Ruiter & Veen 2004) en van pedoseksuelen (Van
Beek 2006).’
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LFPZ Zeeland wijzen erop dat zij positief reageren op een dergelijk

milieu. Positief reageren betekent in dit geval dat het gevoel van wel-

zijn stijgt, dat spanningen afnemen, dat er minder conflicten en inci-

denten optreden en dat patiënten en medewerkers meer tevreden zijn

over de situatie. Ook al zou de betreffende persoon liever ergens

anders zijn, dan nog kan de acceptatie van het verblijf in de inrichting

hoog zijn.

Aanbevelingen voor onderzoek

Buiten de hierboven beschreven noties is er nog geen duidelijk theore-

tisch concept vastgesteld dat een wetenschappelijk te verifiëren set

hypotheses oplevert. Momenteel wordt het onderzoek naar de kwali-

teit van leven in een forensische omgeving (Vorstenbosch e.a. 2008)

voor het derde jaar op rij uitgevoerd, waarbij de resultaten het beleid

mede sturen. Daarnaast wordt er in samenwerking met andere klinie-

ken onderzocht welke karakteristieken kenmerkend zijn voor díé pati-

enten die wel positief reageren op de begeleidingsmethoden en de

patiënten die daar niet of onvoldoende op reageren (onderzoek in

opzet). Het is te hopen dat er een meer samenvattende theoretische

opvatting kunnen worden geformuleerd op basis waarvan de bevin-

dingen over de actieve beïnvloeding van het verblijfsmilieu en daar-

mee op de beleving van het perspectief kunnen worden vergeleken,

verklaard en wetenschappelijk geverifieerd.

Het zou dan ook heel interessant zijn om de groep levenslanggestraf-

ten in een dergelijk onderzoek mee te nemen om te beoordelen of en

in hoeverre zij eveneens kunnen profiteren van een dergelijke opzet.

Omdat de groepen wel erg klein zijn voor zinvolle statistische analyses

zou samenwerking met buitenlandse groepen in vergelijkbare

omstandigheden een oplossing voor dit praktische probleem kunnen

bieden.
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Perspectief voor
levenslanggestraften?

T. de Bont en S. Meijer *

Nederland neemt binnen Europa de positie van buitenbeentje in als

het gaat om de levenslange gevangenisstraf.1 Detentie die in beginsel

duurt tot de dood erop volgt, is in Europa hoge uitzondering. Toch is

dat in Nederland het uitgangspunt als men de volgende uitspraak van

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Teeven mag geloven:

‘Levenslang is levenslang. Van terugkeer in de samenleving is geen

sprake, tenzij in een uitzonderlijk geval aan een levenslanggestrafte

gratie wordt verleend.’2 In deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag of

de huidige wettelijke mogelijkheden tot invrijheidstelling voor levens-

langgestraften in Nederland, de gratieprocedure en de procedure bij

de civiele rechter perspectief op invrijheidstelling bieden en of het

invoeren van een rechterlijk toetsmoment wenselijk is. Wij komen tot

een bevestigend antwoord op de laatste vraag en zullen vervolgens uit-

gebreid aandacht besteden aan het wetsvoorstel dat door het Forum

Levenslang is geschreven. Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid

van voorwaardelijke invrijheidstelling van levenslanggestraften na een

* Mr. Tim de Bont is als advocaat werkzaam bij Cleerdin & Hamer Advocaten. Mr. dr. Sonja
Meijer is universitair docent straf(proces)recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Beide
auteurs zijn deelnemer aan het Forum Levenslang.

1 Zie Van Zyl Smit, aangehaald door het EHRM in de zaak Vinter (EHRM 17 januari 2012,
nr. 66069/09 en 130/10 en 3896/10 (Vinter e.a. t. Verenigd Koninkrijk), EHRC 2012, 65
m.nt. H. van der Wilt), par. 55: ‘According to a comparative study provided by the appli-
cants (D. Van Zyl Smit, “Outlawing Irreducible Life Sentences: Europe on the Brink?”, 23: 1
Federal Sentencing Reporter Vol 23, No 1 (October 2010)) the majority of European coun-
tries do not have irreducible life sentences, and some, including Portugal, Norway and
Spain, do not have life sentences at all. In Austria, Belgium, Czech Republic, Estonia, Ger-
many, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Switzerland
and Turkey, prisoners sentenced to life imprisonment have fixed periods after which
release is considered. In France three such prisoners have no minimum period but it
appears they can be considered for release after 30 years. In Switzerland there are provi-
sions for indeterminate sentences for dangerous offenders where release can only follow
new scientific evidence that the prisoner was not dangerous, although the provisions have
not been used. The study concludes that only the Netherlands and England and Wales
have irreducible life sentences.’

2 Kamerstukken II 2011/12, 24 587, nr. 464 (brief van de staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie van 16 april 2012, ‘Modernisering penitentiaire arbeid, Samenplaatsing
(levens)langgestraften’).
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rechterlijke beoordeling. Er wordt afgesloten met enkele slotoverwe-

gingen.

Jurisprudentie

Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

(EHRM)

Vanwege de beperkte omvang van dit artikel is slechts zeer beknopt

ruimte voor de bespreking van de jurisprudentie van het EHRM (voor

een uitgebreide beschrijving hiervan wordt verwezen naar het artikel

van Glerum in dit nummer). Voor onze bijdrage is vooral van belang

dat het Europese Hof in de zaak Vinter heeft bepaald dat de executie

van een levenslange gevangenisstraf in strijd kan komen met artikel 3

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de

fundamentele vrijheden (EVRM). Dit is het geval wanneer (1) de voort-

during van de vrijheidsbeneming niet langer gerechtvaardigd is op

grond van legitieme gronden zoals vergelding, afschrikking, maat-

schappij beveiliging of herstel en (2) de straf de facto en de iure irredu-

cible is.3 Deze eerste ‘eis’ is nieuw ten opzichte van een reeks eerdere

uitspraken.4 De zaak is op 9 juli 2012 naar de Grand Chamber verwe-

zen. Nu de beslissing in Vinter met de krapst mogelijke meerderheid

(vier tegen drie) is genomen en er een uitgebreide ‘joint partly dissen-

ting opinion’ van drie rechters ligt, is het lastig te voorspellen welke

precieze koers het Europese Hof zal gaan varen. Het is met name de

vraag of het Hof het eerste vereiste van de legitieme gronden zal over-

nemen.

Hoge Raad 16 juni 2009

De Hoge Raad heeft zich een aantal maal uitgelaten over de vraag of

de levenslange gevangenisstraf in Nederland de iure en de facto ‘irre-

ducible’ is. Opgemerkt zij dat deze arresten dateren van vóór de zaak

Vinter en mitsdien niet ingaan op het ‘nieuwe’, aangevulde, criterium

3 EHRM 17 januari 2012, nr. 66069/09 en 130/10 en 3896/10 (Vinter e.a. t. Verenigd Konink-
rijk), EHRC 2012, 65 m.nt. H. van der Wilt.

4 EHRM 11 april 2006, nr. 19324/02 (Léger t. Frankrijk); EHRM 12 februari 2008,
nr. 21906/04 (Kafkaris t. Cyprus); EHRM 2 september 2012, nr. 36295/02 (Iorgov II t. Bulga-
rije).
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van het Europese Hof. Dit is in zoverre van belang, dat in een concrete

casus eerst lijkt te moeten worden aangetoond dat er geen legitiem

doel is dat met de verdere tenuitvoerlegging wordt gediend alvorens

de vraag aan de orde komt of er een procedure is die de iure en de facto

voldoende perspectief biedt. Daarbij kan men zich overigens afvragen

of die twee kwesties niet in een en dezelfde procedure zullen moeten

worden beantwoord. Wat hier ook van zij, als een veroordeelde hard

kan maken dat aan de eerste eis uit Vinter is voldaan, dan zal er vervol-

gens voldoende ‘de iure’- en ‘de facto’-perspectief op invrijheidstelling

moeten worden geboden. De overwegingen van de Hoge Raad zijn wat

dat betreft dus nog onverkort van waarde.

Ten aanzien van de ‘de iure’-mogelijkheid verwijst de Hoge Raad in

zijn arrest van 16 juni 2009 naar het kader zoals hij dat uiteen heeft

gezet in zijn arrest van 9 maart 1999.5 Aan de veroordeelde tot een

levenslange gevangenisstraf kan gratie worden verleend en bovendien

kan hij zijn zaak voorleggen aan de burgerlijke rechter. De Hoge Raad

noemt het echter ‘niet zonder betekenis’ dat de Volgprocedure langge-

straften in 2000 is ingetrokken.6 Daarmee is volgens de Hoge Raad een

belangrijke mogelijkheid tot tussentijdse beoordeling van de tenuit-

voerlegging van de levenslange gevangenisstraf komen te vervallen.

Die procedure voorzag namelijk ten aanzien van langgestraften (onder

wie dus ook de levenslanggestraften) in een klinisch-psychologisch

onderzoek nadat een gedeelte van de straftijd was ondergaan. Dit had

mede tot doel om te bezien of met verdere tenuitvoerlegging van de

straf nog enig met de strafrechtstoepassing na te streven doel in rede-

lijkheid werd gediend. Dat onderzoek kon erin resulteren dat op grond

van artikel 19 Gratiewet ‘ambtshalve’ gratie werd verleend en dat de

levenslange gevangenisstraf werd omgezet in een tijdelijke gevange-

nisstraf. Met de intrekking van genoemde regeling is de mogelijkheid

tot gratieverlening voor levenslanggestraften volgens de Hoge Raad

niet tenietgedaan, maar die mogelijkheid is thans in beginsel afhanke-

lijk van het initiatief van de veroordeelde (zie over de ‘oude’ Volgpro-

cedure Van Hattum in dit nummer).

Ten aanzien van de ‘de facto’-mogelijkheid tot verkorting van de

levenslange gevangenisstraf merkt de Hoge Raad op dat de stelling dat

in Nederland een opgelegde levenslange gevangenisstraf nimmer

wordt verkort, zodat die mogelijkheid de facto niet bestaat, een stelling

5 HR 16 juni 2009, NJ 2009, 602.
6 Stcrt. 2000, 176.
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is van feitelijke aard die zich niet leent voor onderzoek door de Hoge

Raad. ‘Indien evenwel vast zou komen te staan dat een levenslange

gevangenisstraf in feite nimmer wordt verkort, kan dat van betekenis

zijn bij de beantwoording van de vraag of oplegging van een levens-

lange gevangenisstraf dan wel verdere voortzetting van een dergelijke

straf zich verdraagt met de uit artikel 3 EVRM voortvloeiende eisen’,

aldus de Hoge Raad.

Hoge Raad 22 februari 2011

Niet lang na dit arrest is in de zaak die leidde tot het arrest van de

Hoge Raad van 22 februari 2011 de feitelijke stelling aan het hof voor-

gelegd dat de levenslange gevangenisstraf de facto niet verminderbaar

is.7 Daarbij is tevens verzocht om een onderzoek naar die stelling. Het

hof reageert daarop door op te merken dat er vóór 1994 slechts vier-

maal levenslang is opgelegd aan een veroordeelde die niet is gegrati-

eerd. De langstzittende levenslanggestrafte zit dan 27 jaar vast, aldus

het hof. Het hof noteert verder dat de veroordelingen tot levenslange

gevangenisstraf hoofdzakelijk van het afgelopen decennium dateren.

De desbetreffende gestraften hebben volgens het hof ‘intussen nog

niet zo’n aanzienlijk deel van hun straf ondergaan dat het nu reeds te

verwachten is dat gratie wordt overwogen’. Op grond daarvan wordt

geoordeeld dat het thans ‘nog te vroeg is om te kunnen stellen dat een

levenslanggestrafte in Nederland de iure en de facto geen perspectief

op vrijlating heeft’. Dat oordeel geeft volgens de Hoge Raad geen blijk

van een onjuiste rechtsopvatting, terwijl het evenmin onbegrijpelijk is.

Datzelfde vindt de Hoge Raad van de opvatting van het hof dat er geen

noodzaak is om onderzoek te laten doen naar het huidige beleid

inzake gratieverzoeken. Daarbij lijkt de Hoge Raad het van belang te

achten dat blijkens de brief van de (toenmalige) minister en staatssec-

retaris van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer van 16 oktober

2009 de mogelijkheid van gratieverlening voor levenslanggestraften

uitdrukkelijk niet wordt uitgesloten. Vanwege de beoordeling van die

verzoeken ‘per individueel geval’ kan evenwel geen standaardbeleid

worden voorgeschreven.8 Met name die laatste overweging is opmer-

7 HR 22 februari 2011, NJ 2012, 608 m.nt. B.F. Keulen. Zie over deze zaak tevens Mevis in
zijn noot bij HR 14 oktober 2011, NJ 2013, 58 m.nt. P.A.M. Mevis.

8 Kamerstukken II 2009/10, 32 123 VI, nr. 10 (brief van de staatssecretaris en minister van
Veiligheid en Justitie van 16 oktober 2009).
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kelijk. De Hoge Raad lijkt zich erin te kunnen vinden dat er geen stan-

daardbeleid kan worden gevoerd, maar er moet in ieder geval een

beoordeling per geval kunnen plaatsvinden.

De civiele procedure en gratie

De civiele procedure

Ofschoon daar gezien de jurisprudentie van het EHRM en de Hoge

Raad niet snel sprake van zal zijn, is een mogelijke schending van arti-

kel 3 EVRM op het gebied van de tenuitvoerlegging van de levenslange

gevangenisstraf niet geheel ondenkbaar. Het oordeel van de Grand

Chamber in de zaak Vinter zal daarvoor mede van belang zijn. Veel zal

bovendien afhangen van het perspectief dat Nederland daadwerkelijk

biedt aan levenslanggestraften. Zoals gezegd kan er een procedure bij

de civiele rechter worden gestart over de rechtmatigheid van de ver-

dere executie van de levenslange gevangenisstraf. De civiele rechter

heeft daarmee de mogelijkheid om een levenslanggestrafte in vrijheid

te stellen. Tot nu toe is dat evenwel nog nooit gebeurd (Bleichrodt

2009, p. 66).9 De minister noemde het in 2004 een ‘theoretische moge-

lijkheid’.10 De mogelijkheid dat de burgerlijke rechter een voldoende

‘de facto’- en ‘de iure’-perspectief biedt, valt dus sterk te betwijfelen.

Bovendien kent deze procedure een aantal bezwaren. De civiele rech-

ter is in beginsel gebonden aan het oordeel van zijn ambtgenoot, de

strafrechter. Slechts ingeval er sprake is van onrechtmatig handelen

aangaande de tenuitvoerlegging van de straf door de Nederlandse

Staat lijkt de civiele rechter te kunnen ingrijpen. Daarbij is het zeer de

vraag of het criterium van onrechtmatig handelen door de Staat

geschikt is voor de beoordeling van de noodzaak en wenselijkheid van

voortzetting van de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenis-

straf. De vraag of de Staat onrechtmatig handelt, valt naar onze

mening niet (zonder meer) volledig samen met de vraag of voortzet-

ting van detentie nog een door middel van strafrechtstoepassing na te

9 Zie tevens de minister van Justitie: Aanhangsel Handelingen II 2003/04, 4169, antwoord
op vraag 4 (van Kamerlid Griffith): ‘Van de onherroepelijke veroordelingen na 1960 is de
executie van geen enkele zaak beëindigd naar aanleiding van een civiele procedure.’

10 Aanhangsel Handelingen II 2003/04, 1972, p. 1470. Ook toenmalig staatssecretaris van
Justitie Albayrak noemde gratie ‘voor ons de enige weg’ (Kamerstukken II 2009/10, 24 587,
nr. 377, p. 32).
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streven doel dient en er de iure en de facto voldoende perspectief op

invrijheidstelling wordt geboden. Voorts is de civiele rechter anders

dan de strafrechter niet gespecialiseerd in vraagstukken omtrent ver-

gelding en het recidivegevaar. Ook is in deze procedure niet standaard

voorzien in rapportages van gedragsdeskundigen, terwijl in veel geval-

len waarin levenslang is opgelegd (in ernstige mate) gedragsdeskun-

dige problematiek speelt. Deze problematiek zal vaak van invloed zijn

op het recidivegevaar.

Gratie

Naast de mogelijkheid een civiele procedure te entameren heeft de

levenslanggestrafte de mogelijkheid om gratie te vragen. Met name de

onder b van artikel 2 Gratiewet genoemde gratiegrond is van belang,

de zogenoemde doelmatigheidsgrond. Als met de tenuitvoerlegging

van de rechterlijke beslissing of – als de tenuitvoerlegging eenmaal is

aangevangen – met de voortzetting daarvan geen met de strafrechts-

toepassing na te streven doel in redelijkheid wordt gediend, dan kan er

gratie worden verleend. Dat de gratieprocedure de facto daadwerkelijk

voldoende perspectief biedt, kan niet zonder twijfel worden gesteld,

zoals uit de besproken jurisprudentie kan worden afgeleid. Problema-

tisch bij de beantwoording van deze kwestie is dat door het departe-

ment geen kenbaar beleid wordt gevoerd ten aanzien van gratiever-

zoeken van levenslanggestraften. Uit een beschouwing van de uitspra-

ken door de opvolgende bewindslieden volgt dat de opstelling van de

Staat op dit punt schizofreen is te noemen. Enerzijds wordt voor

levenslanggestraften ‘in principe geen gratie overwogen’11 en is

levenslang ‘gewoon voor de rest van het leven’,12 aldus de diverse

bewindslieden. Anderzijds wordt verzekerd dat de Nederlandse rege-

ling in lijn is met de eisen die daaraan door het EVRM worden gesteld.

11 Zie de pleitnota van de Staat in hoger beroep van 27 september 2010, zoals door de Hoge
Raad geciteerd in HR 14 oktober 2011, NJ 2013, 58 m.nt. P.A.M. Mevis. Annotator Mevis
benadrukt dat het niet voor niets is dat de Hoge Raad het beleidsstuk citeert in zijn arrest
en daaraan toevoegt dat een overweging van het hof die in cassatie wordt bestreden niet
alleen ‘niet onbegrijpelijk is’, maar zelfs ‘integendeel alleszins begrijpelijk’ wordt. De stel-
ling van het ministerie dat levenslang niet levenslang is, omdat er toch gratie kan worden
verleend, heeft daarmee iets weg van een holle frase.

12 Kamerstukken II 2003/04, 28 484, 34, p. 31, antwoord van toenmalig minister van Justitie
Donner. Uit diezelfde Kamerstukken (p. 6) valt op te maken dat Van Haersma Buma het
volgende heeft gezegd: ‘In Nederland is levenslang ook echt levenslang, gelukkig maar. In
andere landen worden gedetineerden met levenslang vaak na een bepaalde periode vrij-
gelaten.’
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Levenslang is niet levenslang en de levenslange gevangenisstraf is niet

onverkortbaar, omdat immers de gratieprocedure bestaat.13 Daarbij

komt dat sinds 1986 slechts eenmaal gratie is verleend.14 Gratieverle-

ning is dus niet een geheel ondenkbare optie, zoals de minister onder

verwijzing naar deze zaak benadrukt.15 Het is evenwel van belang de

specifieke omstandigheden van dit geval nader in ogenschouw te

nemen. Het betrof namelijk een terminaal zieke gedetineerde wiens

levenslange gevangenisstraf was overgenomen van Duitsland. Hij

stierf zeer kort na vrijlating (zie over deze zaak ‘X.’ ook Van Hattum in

dit nummer). Dat doet de vraag rijzen of een invrijheidstelling in geval

van terminaal zieke of fysiek beperkte veroordeelden kan gelden als

een daadwerkelijke vrijlating. Uit de zaak Vinter kan naar onze mening

worden afgeleid dat gratiëring op dergelijke ‘humanitaire’ gronden

niet het perspectief kan bieden dat het EHRM voor ogen heeft.16

Ook aan de gratieprocedure kleven bovendien de nodige nadelen. Het

eerste nadeel betreft het politieke karakter van gratie. Dat zorgt ervoor

dat de minister van Veiligheid en Justitie door de Tweede Kamer ter

verantwoording kan worden geroepen in geval van gratieverlening,

zoals bijvoorbeeld bij de Drie van Breda is gebeurd. Vanuit het oog-

punt van democratische verantwoording is dat wellicht positief te

noemen. Het nadeel van het politieke karakter van gratie is echter dat

het gratiebeleid onder politieke druk gemakkelijk kan wijzigen, zoals

in het verleden ook is gebeurd (Van Hattum 2005, p. 238-239, 2009).

Dat de minister door de Kamer kan worden aangesproken, doet de

vraag rijzen of een minister in het huidige strafrechtelijke klimaat de

verantwoordelijkheid durft te nemen om aan een levenslanggestrafte

gratie te verlenen. De mogelijkheid van gratie biedt de levenslangge-

strafte kortom weinig rechtszekerheid. Daarnaast ontbeert de levens-

langgestrafte in de gratieprocedure belangrijke rechtspositionele

waarborgen. Zo moet een levenslanggestrafte in beginsel zelf het ini-

tiatief nemen om een gratieverzoek in te dienen. Ook ontbreken ter-

13 Kamerstukken II 2009/10, 32 123 VI, nr. 10 (brief van de staatssecretaris en minister van
Veiligheid en Justitie van 16 oktober 2009).

14 Rb. Den Haag 25 maart 2009, KG ZA 09-371.
15 Aanhangsel Handelingen II 2011/12, 676 en 832 (vragen van Kamerlid Schouw (D66) aan

de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de wijze waarop Nederland
invulling geeft aan de levenslange gevangenisstraf, respectievelijk de antwoorden van de
staatssecretaris daarop).

16 EHRM 17 januari 2012, nr. 66069/09 en 130/10 en 3896/10 (Vinter e.a. t. Verenigd Konink-
rijk), EHRC 2012, 65 m.nt. H. van der Wilt, r.o. 94. Zie in dezelfde zin Keulen in zijn noot
voor HR 22 februari 2011, NJ 2012, 608 m.nt. B.F. Keulen.
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mijnen waarbinnen een beslissing op het verzoek moet zijn genomen,

wat erin heeft geresulteerd dat gratieprocedures meer dan twee jaar en

zelfs bijna drie jaar kunnen duren voordat daarop negatief werd beslist

(Van Hattum 2005, p. 240). Verder is er geen recht op een mondelinge

behandeling of een recht om deskundigen op te roepen en te horen.

Vanuit maatschappelijk oogpunt kan nog worden gewezen op het

gegeven dat een gratieprocedure niet openbaar is. Ofschoon bij een

daadwerkelijke gratieverlening de mogelijkheid bestaat dat een en

ander in de Tweede Kamer zal worden besproken, geldt in beginsel dat

– in elk geval afgewezen – gratieverzoeken slecht kenbaar zijn voor de

maatschappij. Transparantie en openbaarheid kunnen echter juist bij-

dragen aan de maatschappelijke acceptatie van invrijheidstelling van

levenslanggestraften. Tot slot is het naar onze mening ook voor de

minister voordelig om de beslissing over de invrijheidstelling van

levenslanggestraften op enige afstand (bij de rechter) te zetten. Indien

een positieve beslissing op een gratieverzoek wordt overwogen, maakt

dat de minister immers (electoraal) kwetsbaar.

Concluderende opmerkingen

Concluderend stellen wij dat zowel de gratieprocedure als de civiele

procedure een fors aantal nadelen kent als deze instrumenten worden

ingezet om de verdere executie van een levenslange gevangenisstraf

ter discussie te stellen. Daarnaast staat onvoldoende vast dat Neder-

land met de civiele procedure en de mogelijkheid van gratie kan (blij-

ven) voldoen aan de Europeesrechtelijke eisen. De onduidelijkheid

over zowel de te varen Europese koers als de Nederlandse praktijk

maakt dat die vraag niet eenduidig valt te beantwoorden. Illustratief

voor de onzekerheid en onduidelijkheid lijkt dat in een aantal casus de

rechter er uitdrukkelijk voor heeft gekozen om geen levenslange

gevangenisstraf op te leggen vanwege het feit dat deze straf onvol-

doende perspectief op invrijheidstelling biedt.17 Zeer recent vormt de

‘Baflo-zaak’ daar een treffend voorbeeld van. De Rechtbank Gronin-

gen overwoog in die zaak:

17 Zie o.m. Rb. Utrecht 28 april 2010, LJN BM2730, Hof Den Haag 3 maart 2011, LJN BP6640
en verder het Factsheet van het Forum Levenslang (tweede druk), p. 39 (www.forumle-
venslang.nl).
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‘De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank verdachte een

levenslange gevangenisstraf zal opleggen. Een dergelijke vrijheidsbene-

ming biedt, gelet op de aard ervan, geen enkel perspectief ooit nog terug te

keren naar de samenleving. De rechtbank overweegt dat het om die reden

aangewezen is om in beginsel op humanitaire gronden terughoudend te

zijn met het opleggen van een levenslange gevangenisstraf. De rechtbank

acht daarom, hoewel er sprake is van zeer ernstige delicten, een levens-

lange gevangenisstraf voor deze verdachte een te zware straf.’18

Het is van groot belang te benadrukken dat door deze ongewisse situ-

atie veel extra, onnodige, onzekerheid bij de levenslanggestrafte kan

ontstaan. Er is namelijk sprake van een dubbele onzekerheid. Niet

alleen is het de vraag of een eventuele procedure tot vrijlating zal lei-

den, het is thans ook de vraag of de huidige procedures daadwerkelijk

tot vrijlating kunnen leiden. Casier en De Hert wijzen erop dat ‘de aan-

houdende onzekerheid over de toekomst (...) een ondragelijke situatie

voor de tot levenslang veroordeelde [is; TdB & SM]’ (Casier & De Hert

2012; Meijer & Raes 2011). De thans bestaande dubbele onzekerheid is

onwenselijk. Een duidelijke met rechtswaarborgen omklede procedure

kan in ieder geval zekerheid verschaffen dat op enig moment de nood-

zaak van verdere executie grondig wordt beoordeeld.

Het wetsvoorstel tot invoering van voorwaardelijke invrijheidstelling
voor levenslanggestraften

Naar onze mening is het wenselijk dat er een rechterlijke toets komt.

Dit vanwege bovengenoemde problematiek en het gegeven dat het

gaat om de ultieme straf die Nederland kent: iemand wordt voor de

rest van zijn leven van zijn fysieke vrijheid – een van de meest wezen-

lijke facetten van het mens-zijn – beroofd. Die ultieme sanctie ver-

plicht tot krachtige en helder omlijnde rechtsbescherming. Daarbij

past een rechterlijk toezicht op ontwikkelingen die ten tijde van de

oplegging van een levenslange gevangenisstraf nog niet kunnen wor-

den voorzien, zonder dat afbreuk aan de straf als zodanig wordt

gedaan. Het Forum Levenslang heeft een wetsvoorstel tot invoering

van voorwaardelijke invrijheidstelling van levenslanggestraften

18 Rb. Groningen 5 maart 2012, LJN BZ3265.
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gedaan waarin aan deze wens wordt tegemoetgekomen.19 Dit wets-

voorstel sluit zo veel mogelijk aan bij de huidige regeling van voor-

waardelijke invrijheidstelling (art. 15 e.v. Wetboek van Strafrecht (Sr)).

Een belangrijk verschil is evenwel dat de voorwaardelijke invrijheid-

stelling voor levenslanggestraften – anders dan bij de regeling voor tij-

delijk gestraften – niet automatisch na verloop van een bepaalde tijd

wordt verleend. Voorwaardelijke invrijheidstelling aan een tot levens-

lang veroordeelde kan pas worden verleend na een daartoe strekkend

verzoek van de veroordeelde of een vordering van het Openbaar

Ministerie (OM) en op grond van een rechterlijke beslissing waaraan

gedragsrapportages betreffende de veroordeelde ten grondslag liggen.

Teneinde te voorkomen dat een tot levenslang veroordeelde eerder

vrijkomt dan diegene die dertig jaren heeft opgelegd gekregen, is de

vroegst mogelijke datum van invrijheidstelling in het wetsvoorstel

gesteld op twintig jaren. Dit is gelijk aan de vroegst mogelijke datum

van invrijheidstelling voor een gestrafte tot de maximale tijdelijke

gevangenisstraf.20 Dat betekent overigens niet dat het verzoek of de

vordering tot invrijheidstelling niet eerder kan worden ingediend. Een

dergelijk verzoek c.q. vordering kan na verloop van achttien jaren wor-

den ingediend. Tussen de termijn van het indienen van het verzoek of

de vordering en de datum van de vroegst mogelijke invrijheidstelling

zit dus maximaal twee jaar. Dat lijkt een lange periode, maar gereali-

seerd moet worden dat in die tijd mogelijk (nader) gedragskundig

onderzoek naar de levenslanggestrafte nodig is en deze op een verant-

woorde manier moet worden voorbereid op zijn eventuele terugkeer

in de samenleving.

De bevoegde rechter om over de invrijheidstelling van de levenslang-

gestrafte te oordelen is in het voorstel de penitentiaire kamer van het

Gerechtshof Arnhem. De keuze voor dit forum is gegrond op meerdere

argumenten. Allereerst verdient centralisatie bij één rechterlijk forum

de voorkeur vanwege het beperkte aantal zaken. Op die manier wordt

voorkomen dat de benodigde kennis verdeeld raakt en wordt een con-

sistente lijn beoogd. Ten tweede heeft de penitentiaire kamer zeer veel

ervaring met zaken waarin sprake is van veroordeelden met psychi-

sche en/of psychiatrische problematiek. Het is immers de hoogste

19 Het wetsvoorstel en bijbehorende MvT is te vinden op de www.forumlevenslang.nl.
20 De maximale tijdelijke gevangenisstraf is ingevolge art. 10 lid 3 Sr dertig jaren, waarbij na

verloop van twee derde van de straf – derhalve na twintig jaren – voorwaardelijke invrij-
heidstelling kan plaatsvinden (art. 15 lid 2 Sr).
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rechter in procedures betreffende de verlening van tbs-maatregelen.

Belangrijk daarbij is dat naast drie rechters twee zogenoemde ‘raden’

(een psychiater en een psycholoog) deel uitmaken van de penitenti-

aire kamer. Juist dat is zeer gewenst, nu in zaken waarin levenslang is

opgelegd zeer frequent (ernstige) psychische en/of psychiatrische pro-

blematiek aan de orde is. Alleen al het gegeven dat in een relatief groot

aantal zaken in eerste aanleg tbs is opgelegd en in hoger beroep

levenslang (of vice versa) of in een eerdere zaak aan de veroordeelde

tbs is opgelegd en in een latere zaak levenslang, maakt duidelijk dat

een sterke overlap aanwezig is tussen ‘tbs-zaken’ en ‘levenslang-

zaken’.21 De keuze voor de penitentiaire kamer sluit daarmee ook aan

bij het gegeven dat in het wetsvoorstel een advies van twee gedrags-

deskundigen, onder wie een psychiater, verplicht is gesteld. Ten derde

is deze kamer zeer ervaren met het beoordelen van het recidivegevaar.

Juist dat vraagstuk komt ook bij tbs-verlengingen prominent aan de

orde.

De penitentiaire kamer zal in zijn oordeel een aantal zaken dienen te

betrekken. Er is echter voor gekozen de wijze van toetsen niet te veel te

normeren en de invulling over te laten aan de rechtspraktijk. In ieder

geval zullen vergelding en preventie gezien het karakter van de levens-

lange gevangenisstraf aan de orde moeten komen. Vanwege het

belang van het recidivegevaar is in het wetsvoorstel een met redenen

omkleed, gedagtekend en ondertekend advies van ten minste twee

gedragsdeskundigen verplicht gesteld (voorgesteld art. 15o Sr). Het is

van essentieel belang dat een duidelijk beeld over de psyche en het

recidivegevaar van de veroordeelde wordt verkregen. Bij de beoorde-

ling verdient daarnaast de positie van het slachtoffer bijzondere aan-

dacht. De levenslange gevangenisstraf wordt opgelegd voor de meest

ernstige delicten die wij kennen. De gevolgen van het gepleegde delict

grijpen diep in het leven van slachtoffers en nabestaanden in. Niet

voor niets leidde het verzoek tot invrijheidstelling van een levenslang-

21 Geenszins uitputtend valt op de volgende uitspraken te wijzen: Julien C.: eerste aanleg
12 jaar en tbs, hoger beroep I levenslang, hoger beroep II (na cassatie)12 jaar en tbs (HR
22 mei 2012, LJN BW6184), Lucia de B.: eerste aanleg levenslang, hoger beroep I levens-
lang en tbs, hoger beroep II (na cassatie) levenslang en uiteindelijk vrijgesproken na her-
ziening (Hof Arnhem 14 april 2010, LJN BM0876), de Baarnse moordzaak: eerste aanleg
levenslang, hoger beroep 16 jaar en tbs (Hof Amsterdam 24 oktober 2005, LJN AU4774),
Rudolf K.: had eerder al tbs gekregen en nadien voor andere zaken levenslang (HR
4 december 2007, LJN BB6351) en Dawanpersad S.: had eveneens in een eerdere zaak tbs
gekregen en nadien levenslang (HR 27 maart 2007, LJN AZ7732).
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gestrafte op Curaçao tot grote verontwaardiging.22 De rol van de

slachtoffers en nabestaanden in het strafproces staat bovendien volop

in de discussie. Het wetsvoorstel voorziet derhalve in de mogelijkheid

dat het slachtoffer of diens nabestaande op de zitting een verklaring

kan afleggen omtrent de gevolgen die de strafbare feiten waarvoor de

levenslange gevangenisstraf is opgelegd, bij hem teweeg hebben

gebracht (art. 15o lid 3 Sr). Bij het bepalen van de voorwaarden die aan

een eventuele invrijheidstelling kunnen worden verbonden (zie hier-

onder), kan de rechter dan rekening houden met de behoeften van het

slachtoffer. Gedacht kan worden aan een gebiedsverbod, zodat wordt

voorkomen dat het slachtoffer of de nabestaande in de ‘eigen omge-

ving’ ongewild met de dader wordt geconfronteerd.

De beslissing van het hof over het al dan niet verlenen van voorwaar-

delijke invrijheidstelling is met redenen omkleed en wordt in het

openbaar uitgesproken (voorgesteld art. 15q Sr). Als het hof de voor-

waardelijke invrijheidstelling beveelt, zijn daar voorwaarden aan ver-

bonden. Vanzelfsprekend geldt de algemene voorwaarde dat de ver-

oordeelde zich gedurende de proeftijd niet schuldig mag maken aan

een strafbaar feit. Deze voorwaarde geldt in beginsel voor onbepaalde

duur (voorgesteld art. 15p lid 2 Sr). Na verloop van ten minste tien

jaren kan het gerechtshof op verzoek van de veroordeelde of het OM

deze voorwaarde, al dan niet op termijn, beëindigen. Naast de alge-

mene voorwaarden kunnen bijzondere voorwaarden worden gesteld.

Anders dan bij het huidige artikel 15a Sr beslist niet het OM over de te

stellen bijzondere voorwaarden, maar wordt dat aan de penitentiaire

kamer overgelaten. Uiteraard kan het OM hieromtrent wel adviseren.

Hierbij kan het OM advies inwinnen bij de reclassering. Op vordering

van het OM of op verzoek van de veroordeelde kunnen de bijzondere

voorwaarden in een later stadium worden aangevuld, gewijzigd of

opgeheven. Ook kan de proeftijd behorende bij de bijzondere voor-

waarden worden verkort of verlengd. Voor wat betreft het scala aan

bijzondere voorwaarden wordt in het wetsvoorstel verwezen naar het

huidige artikel 15a lid 3 Sr. Het spreekt voor zich dat het OM een vor-

dering tot gehele of gedeeltelijke herroeping van de voorwaardelijke

invrijheidstelling kan indienen als de veroordeelde zich niet aan de

voorwaarden houdt. In dat geval kan de veroordeelde worden aange-

houden en vastgezet doordat het huidige artikel 15h lid 1 tot en met 7

22 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba 21 september 2012, LJN BX8350.
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in het wetsvoorstel van overeenkomstige toepassing wordt verklaard

(voorgesteld art. 15s Sr). Het hof kan vervolgens beslissen tot afwijzing

van de vordering of (gedeeltelijke) herroeping van de voorwaardelijke

invrijheidstelling. Daarbij kan tevens een wijziging in de bijzondere

voorwaarden plaatsvinden. Het hof dient ook deze beslissing met

redenen te omkleden en in het openbaar uit te spreken (voorgesteld

art. 15u Sr).

Tegen beslissingen van het hof op het verzoek tot voorwaardelijke

invrijheidstelling staat noch voor het OM, noch voor de veroordeelde

een rechtsmiddel open. Datzelfde geldt voor beslissingen op de vorde-

ring tot herroeping of wijzing van de voorwaarden (alles: voorgesteld

art. 15v Sr). Eerst drie jaren na een afwijzende beslissing op het ver-

zoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling kan een nieuw verzoek wor-

den ingediend (voorgesteld art. 15m lid 4 Sr).

De Volgprocedure

Het wetsvoorstel zoekt dus duidelijke aansluiting met de huidige voor-

waardelijke-invrijheidstellingsregeling (VI-regeling), maar met enkele

belangrijke verschillen. Het meest essentiële verschil ligt in het uit-

gangspunt, dat in feite omgekeerd is. Daar waar voorwaardelijke

invrijheidstelling bij niet-levenslanggestraften in beginsel wordt ver-

leend, tenzij zich specifieke omstandigheden voordoen, geldt ingeval

het gaat om een levenslange gevangenisstraf dat voorwaardelijke

invrijheidstelling slechts dan aan de orde is als de penitentiaire kamer

van oordeel is dat dit mogelijk en wenselijk is. Daarbij wordt in alle

gevallen streng naar het recidiverisico gekeken. Dat recidiverisico zal

in een groot aantal gevallen (sterk) samenhangen met psychologische

en psychiatrische problematiek, zoals hiervoor al aan de orde kwam.

Mede daarom acht het Forum Levenslang het van wezenlijk belang dat

er opnieuw een Volgprocedure komt. Het Forum heeft daartoe een

voorstel geschreven, genaamd ‘Zorg, behandeling en perspectief, de

Volgprocedure levenslanggestraften’.23 Het gaat het bestek van dit

artikel te buiten daar uitvoerig op in te gaan. Wel relevant om te noe-

men is dat de Volgprocedure volgens het voorstel dient te bestaan uit

vijfjaarlijks psychiatrisch, psychologisch en somatisch geneeskundig

23 Het voorstel is te vinden op www.forumlevenslang.nl.
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onderzoek en klinische observatie. Een eerste nulmeting dient plaats

te vinden kort nadat de uitspraak onherroepelijk is. Het is de bedoe-

ling dat op basis van de Volgprocedure een advies per gedetineerde

wordt uitgebracht dat concrete, individuele aanwijzingen bevat. Deze

aanwijzingen zouden kunnen ‘leiden tot bijstelling van het detentie-

plan, verandering van detentieregime, initiëren van verlofbeleid of

anderszins bevordering (voor zover mogelijk en onder omstandighe-

den) van het welbevinden van betrokkene’.24 Door middel van invoe-

ring van deze procedure kan dus – indien aan de orde – ook worden

toegewerkt naar een eventueel toetsmoment. Zonder dat op enigerlei

wijze sprake is van een garantie op invrijheidstelling, krijgt de veroor-

deelde op deze manier de mogelijkheid geboden aan zichzelf te wer-

ken en mogelijk ooit nog een positieve bijdrage aan de samenleving te

kunnen leveren. Dit zal niet alleen leiden tot een humanere tenuit-

voerlegging, menen wij. Tevens kan een dergelijke procedure ervoor

zorgen dat een goede inschatting wordt verkregen van de waarachtig-

heid van de eventuele wens tot verandering en een betere inschatting

van de kans op recidive. Zonder een dergelijke Volgprocedure is het

bijzonder moeilijk voor een levenslanggestrafte om na twintig jaren

detentie aan te tonen dat er geen penologisch doel is gediend met ver-

dere tenuitvoerlegging en dat het recidiverisico tot een aanvaardbaar

niveau is gedaald.25 Niet voor niets heeft de Hoge Raad het afschaffen

van de Volgprocedure langgestraften in 2000 ‘niet zonder betekenis

geacht’.26

De stand van zaken

Het wetsvoorstel (nog zonder de voorgestelde Volgprocedure) is in

september 2011 aan alle toenmalige fracties binnen de Tweede Kamer

aangeboden. Het behoeft weinig toelichting dat het politieke klimaat

24 Voorgestelde Volgprocedure, p. 10.
25 Vgl. Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van

Bonaire, Sint Eustatius en Saba 21 september 2012, LJN BX8350. Hierin handelde het om
een verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling van een levenslanggestrafte. Het
Gemeenschappelijk Hof overwoog onder meer: ‘8.4. Het Hof zal dan ook thans eerst en
vooral dienen te beoordelen in hoeverre die destijds aanwezige recidivekans nog immer
aanwezig is. Daarbij dient in de eerste plaats te worden vastgesteld dat de recidivekans
destijds, gelet op de persoon van de veroordeelde, uitermate groot werd geacht en dat er
sindsdien geen enkele vorm van behandeling heeft plaatsgevonden.’

26 HR 16 juni 2009, NJ 2009, 602.
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voor het wetsvoorstel bepaald ongunstig was en is. De ChristenUnie

heeft evenwel in het verkiezingsprogramma 2012 het volgende opge-

nomen:

‘Introductie heroverweging na 30 jaar gevangenisstraf. Bij zeer ernstige

misdrijven past niet anders dan een levenslange vrijheidsstraf. Mensen

kunnen echter tot berouw en inkeer komen. Indien daders door hun opstel-

ling en gedrag, in het bijzonder naar de slachtoffers en hun nabestaanden

toe, overtuigend tonen dat zij anders in het leven staan, kan na verloop van

30 jaren een moment voor heroverweging aan de orde zijn. Bij een beoor-

deling van het verzoek tot heroverweging van de levenslange gevangenis-

straf worden slachtoffers en hun nabestaanden betrokken.’27

Ook GroenLinks heeft in het partijprogramma 2012 aandacht aan de

problematiek gegeven:

‘De uitvoering van de levenslange gevangenisstraf wordt aangepast. Na

twintig jaar wordt voor het eerst onderzocht of voorwaardelijke invrijheid-

stelling mogelijk is. Gratieverzoeken worden ingediend bij de procureur

generaal van de Hoge Raad der Nederlanden.’28

Het stemt anderzijds somber dat de vorige regering een eerdere toe-

zegging in oktober 2009 tot herinvoering van de Volgprocedure lang-

gestraften, of een daarop gelijkende procedure,29 niet is nagekomen.

Toenmalig staatssecretaris Teeven achtte een dergelijke procedure

niet noodzakelijk.30 Dat het een kwestie van de lange adem wordt, is

dus wel duidelijk. Hoelang hangt in hoge mate af van de ontwikkelin-

gen in Straatsburg en van de ontwikkelingen van de Nederlandse prak-

tijk. De wetgever dient naar onze mening echter te beseffen dat vanaf

de jaren negentig van de vorige eeuw, en met name het eerste decen-

nium van deze eeuw, de oplegging van de levenslange gevangenisstraf

een enorme vlucht heeft genomen.31 Het valt dan ook te verwachten

27 Verkiezingsprogramma 2012, p. 14. Zie voor het verkiezingsprogramma 2012: www.chris-
tenunie.nl.

28 Verkiezingsprogramma 2012, p. 29. Zie voor het verkiezingsprogramma 2012: www.groen-
links.nl.

29 Kamerstukken II 2009/10, 32 123 VI, nr. 10.
30 Aanhangsel Handelingen II 2011/12, 676, antwoord op vragen 9, 10 en 15 van Kamerlid

Schouw (D66).
31 Zie o.a. het Factsheet van het Forum Levenslang (www.forumlevenslang.nl).
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dat binnen afzienbare tijd een relatief groot aantal gratieverzoeken en

procedures bij de civiele rechter zal volgen.

Tot slot

Indien het wetsvoorstel tot invoering van voorwaardelijke invrijheids-

stelling voor levenslanggestraften wordt overgenomen, betekent dit de

inlassing van een toetsmoment waarbij de vraag of verdere tenuitvoer-

legging een penologisch doel dient (zie de zaak Vinter) aan de rechter

kan worden voorgelegd. Als blijkt dat een strafblad ontbreekt, voorziet

de voorgestelde procedure tevens in het bieden van ‘de iure’- en ‘de

facto’-perspectief. Het leidt mitsdien weinig twijfel dat de voorgestelde

procedure ‘Straatsburg-proof’ is, ongeacht de uiteindelijk precies te

varen koers van het EHRM. Daarnaast wordt tegemoetgekomen aan

de nadelen die verbonden zijn aan de gratieprocedure en de civiele

procedure zonder dat aan het karakter van de levenslange gevangenis-

straf tekort wordt gedaan. Ironisch genoeg zou de invoering van het

wetsvoorstel juist als neveneffect kunnen hebben dat meer levenslang

wordt opgelegd. Als gezegd is uit een aantal uitspraken af te leiden dat

daarin geen levenslang is opgelegd omdat deze straf naar de mening

van de rechter onvoldoende perspectief bood. De strafopleggende

rechter wordt in feite gedwongen een oordeel met eeuwigheidswaarde

te geven waarbij niet of slechts in zeer beperkte mate ruimte is voor

toekomstige ontwikkelingen (vergelijk Hamer & De Bont 2005). De

keuze tussen wel en niet opleggen van een levenslange gevangenis-

straf en tussen vergelding en beveiliging enerzijds en proportionaliteit

anderzijds, wordt daarmee onnodig op scherp gezet. De voorgestelde

toets kan die scherpte wegnemen. Immers, in dat geval hoeft de rech-

ter ten tijde van de oplegging zich nog geen definitief oordeel aan te

meten over vergelding en recidivegevaar. Het mes snijdt mitsdien aan

twee kanten.
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Om met de woorden van NRC-redacteur Folkert Jensma te openen:

‘Wie nu levenslang krijgt, heeft niets meer te verliezen, maar is geheel

verloren’ (Jensma, 2012). Levenslang in Nederland is daadwerkelijk

levenslang. In veel andere landen wordt de soep echter niet zo heet

gegeten als die wordt opgediend. Elders hebben gedetineerden die tot

levenslang zijn veroordeeld vaak de mogelijkheid om na een bepaalde

tijd een verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling in te dienen. In

Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld komen levenslanggestraften na

15 jaar in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling; in België

al na 10 jaar (Forum Levenslang 2011). Niet alle landen kennen een

levenslange gevangenisstraf. In Spanje en Portugal gelden maximale

gevangenisstraffen van respectievelijk 40 en 25 jaar.

Engeland

‘Life after life imprisonment’ (vertaald: ‘leven na een levenslange

gevangenisstraf’) is met de huidige regelgeving dus niet van toepassing

op de Nederlandse situatie. In Engeland, waar het onderzoek van

Appleton dat ten grondslag ligt aan het boek is uitgevoerd, zit een

levenslange gevangenisstraf anders in elkaar. Engeland kent verschil-

lende varianten van een levenslange gevangenisstraf, waaronder een

* Esther van Ginneken, MPhil in Criminology, is als PhD candidate verbonden aan het
Prisons Research Centre van de University of Cambridge.
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‘mandatory life sentence’ voor moord en een ‘discretionary life sen-

tence’ die een rechter kan opleggen voor andere ernstige delicten.

Deze levenslange straffen bestaan uit drie onderdelen: een door de

rechter bepaalde minimumtermijn die een gestrafte in de gevangenis

moet uitzitten, een onbepaalde verlenging totdat het ‘parole board’

(de commissie voor voorwaardelijke invrijheidstelling) bepaalt dat de

gestrafte niet langer een gevaar is voor de samenleving, en een voor-

waardelijke invrijheidstelling (van levenslange duur) onder toezicht

van de reclassering. Iemand die een levenslange gevangenisstraf opge-

legd heeft gekregen (een ‘lifer’) kan gedurende de rest van zijn of haar

leven worden teruggestuurd naar de gevangenis (‘recall’) voor een

overtreding (zowel voor technische overtredingen van de voorwaar-

den als voor een nieuw delict). Hierna ligt het lot van de lifer weer in

handen van het parole board.

Een levenslange gevangenisstraf is in Engeland geen uitzondering: in

2012 zaten er 7.657 lifers in de gevangenis (op een totale gevangenis-

populatie van 83.757), het merendeel met een minimumtermijn tus-

sen de tien en twintig jaar (Ministry of Justice 2013). Daarnaast zaten

er nog 5.920 gedetineerden in de gevangenis met een straf van onbe-

paalde duur, de zogenoemde IPP (Imprisonment for Public Protec-

tion)-populatie. Deze straf is van toepassing op daders die als een

gevaar voor de samenleving worden beschouwd. De IPP-maatregel is

recentelijk afgeschaft (niet met terugwerkende kracht), maar daarvoor

is een mandatory life sentence bij een tweede zwaar gewelds- of zeden-

delict in de plaats gekomen. Engeland is met zijn grote lifer-populatie

een koploper in Europa. Hoewel deze groep gedetineerden uitzicht

heeft op vrijlating, gaat dit gepaard met veel onzekerheid, omdat gede-

tineerden niet weten wanneer ze vrijkomen en wat ze daarvoor moe-

ten doen.

Sinds 2003 hebben Engelse rechters ook de mogelijkheid om een

levenslange gevangenisstraf op te leggen met ‘levenslang’ als mini-

mumtermijn. Op 31 december 2012 zaten 43 gedetineerden een derge-

lijke straf uit in Engeland en Wales (Ministry of Justice 2013). Ter ver-

gelijking: op 1 juli 2011 zaten 33 gedetineerden in Nederland een

levenslange gevangenisstraf uit (Forum Levenslang 2011). Daarbij

moet men in gedachten houden dat de gedetineerdenpopulatie in

Engeland en Wales meer dan zes keer zo groot is dan die in Nederland

(de detentieratio’s per 100.000 inwoners van Engeland en Nederland

zijn respectievelijk 149 en 82; International Centre for Prison Studies
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2013). Engeland is in vele opzichten punitiever dan Nederland, maar

Engelse rechters lijken minder snel geneigd een letterlijk levenslange

straf op te leggen; wellicht omdat ze andere zware straffen (van onbe-

paalde duur) als alternatief hebben.

Tweede kans

In Engeland krijgen de meeste gedetineerden met een levenslange

gevangenisstraf dus een tweede kans. Life after life imprisonment gaat

over die tweede kans; het is een boeiende en zeer informatieve

beschrijving van het resocialisatieproces na een levenslange gevange-

nisstraf in Engeland en Wales. Het boek behandelt twee onderwerpen:

de rol van reclasseringswerkers in het resocialisatieproces en het reso-

cialisatieproces zelf. In het eerste deel van het boek beschrijft Apple-

ton de achtergrond van levenslange straffen en het recall-systeem.

Daarnaast geeft ze een zeer gedetailleerde beschrijving van de metho-

dologie van haar onderzoek met veel aandacht voor ethische overwe-

gingen omtrent het werven en interviewen van deelnemers die zich in

een kwetsbare positie bevinden. In het tweede deel behandelt ze de rol

van de reclassering, vanuit het oogpunt van zowel medewerkers als

lifers. In het laatste deel van het boek gaat ze dieper in op de ervarin-

gen van lifers die succesvol hun leven hebben opgepakt en van lifers

die opnieuw in de gevangenis terecht zijn gekomen.

Aan dit boek ligt een omvangrijke gegevensverzameling ten grondslag.

Het boek presenteert voornamelijk kwalitatief onderzoek, maar wordt

aangevuld met eenvoudige statistische analyses. De kwalitatieve ana-

lyses zijn gebaseerd op semigestructureerde interviews met 113 reclas-

seringswerkers en 37 lifers (van wie er 9 opnieuw in de gevangenis

zaten). Deze 37 lifers vormen een willekeurige steekproef uit het

cohort van lifers (N=150) die tussen 1992 en 1997 zijn vrijgekomen.

Daarnaast heeft Appleton data verzameld door middel van observaties

en documentanalyses van parole board- en reclasseringsgegevens.

Voor de documentanalyses had Appleton beschikking over de gege-

vens van 138 lifers (92% van het totaal aantal lifers in vrijheid gesteld

tussen 1992 en 1997). De lifers in dit cohort hebben gemiddeld zestien

jaar in de gevangenis gezeten (de gemiddelde, verplichte minimum-

termijn was ruim negen jaar). Het onderzoek van Appleton heeft tot de

ontdekking geleid dat er 20 lifers – om verscheidene redenen – geen
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dossier of toegewezen reclasseringswerker hadden, waardoor deze

groep in het systeem verloren is geraakt. Appletons werkbare steek-

proef werd daardoor teruggebracht tot 118 lifers.

In totaal belandden 53 lifers (45%) opnieuw in de gevangenis. Een aan-

tal daarvan is opnieuw in vrijheid gesteld (sommige lifers zijn meer-

dere keren teruggestuurd en weer vrijgelaten). De reden voor recall

was in 42% van de gevallen een nieuwe aanklacht en in de overige

gevallen ‘onacceptabel gedrag’, zoals het niet voldoen aan de eisen

van het toezicht. Gemiddeld zat er drie jaar tussen vrijlating en recall,

maar dit varieerde van vier dagen tot negen jaar.

De weg naar desistance1 is bezaaid met obstakels (Bottoms & Shapland

2011). Het leven in de maatschappij doet een beroep op andere vaar-

digheden dan de gevangenis. Gedetineerden zijn gewend aan een

opgelegde, vaste routine en hebben een bed, eten en dagbesteding. In

de buitenwereld zijn ze zelf weer verantwoordelijk voor het vinden en

behouden van huisvesting, werk en het betalen van de rekeningen.

Een strafblad maakt het bemachtigen van woonruimte en een baan

vaak extra lastig, terwijl stabiliteit juist belangrijk is voor een succes-

volle terugkeer in de maatschappij (Laub & Sampson 2003). De inter-

views met lifers in Life after life imprisonment geven een gedetailleerd

inzicht in de beleving van het resocialisatieproces na een lange gevan-

genisstraf. De bevindingen zijn herkenbare thema’s uit de literatuur

over desistance. Appleton past vooral de theorieën van Maruna (2001)

toe, die het belang van een nieuwe identiteit en zelfeffectiviteit in het

desistance-proces benadrukt. Zelfeffectiviteit is zelfvertrouwen in het

vermogen controle uit te kunnen oefenen over het eigen leven. De

succesvolle lifers wijten hun criminele verleden aan omgevingsfacto-

ren, maar voelen zich sterk verantwoordelijk voor hun nieuwe levens-

stijl. Zij zijn na verloop van tijd (in de gevangenis) tot inkeer gekomen;

soms was deze ommekeer het gevolg van een ingrijpende gebeurtenis,

zoals hun misdrijf, een confrontatie met het slachtoffer of de levens-

lange gevangenisstraf. Hierdoor zijn zij zich bewust geworden van de

uitzichtloosheid van de situatie en de noodzaak om een andere rich-

ting aan hun leven te geven. Gesteund door een toegewijd persoon,

rolmodel of mentor, hebben de lifers weer hoop voor de toekomst

gekregen. Behandelprogramma’s in de gevangenis hadden op som-

mige deelnemers ook een positieve invloed. De lifers die na vrijlating

1 Desistance is het individuele proces dat leidt tot het stoppen met criminaliteit.
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hun weg op het rechte pad hebben gevonden, zien zichzelf als een

andere persoon, met meer conventionele aspiraties, zoals een stabiele

baan en een gezinsleven. Een dergelijke prosociale rol, erkenning en

vertrouwen van anderen dragen bij aan een nieuwe, niet-criminele

identiteit en versterken gevoelens van hoop en zelfeffectiviteit. Een

kleine groep lifers had meer moeite met het opbouwen van een nor-

maal bestaan (onder andere vanwege het stigma van een zedendelict)

en leidt een stabiel maar eenzaam leven. Een van de lifers noemt het

bezoek van zijn reclasseringswerker het hoogtepunt van de maand.

De interviewdeelnemers die opnieuw in de gevangenis zijn beland,

hadden na hun vrijlating veel last van het stigma van ex-gedetineerde

en beschrijven het gevoel dat ze weinig controle hebben over hun

leven. Een dergelijk gebrek aan zelfeffectiviteit en het gevoel slachtof-

fer te zijn van omstandigheden worden ook door Maruna (2001) aan-

gewezen als belangrijke kenmerken van ‘persisters’. Appleton

beschrijft dat de opnieuw gedetineerde lifers in de maatschappij meer

moeite hadden met het overwinnen van hindernissen en het verwer-

ken van teleurstellingen. Verder zijn ze afhankelijk geraakt van de sta-

biliteit en structuur van het gevangenisleven. Een van de geïnter-

viewde lifers merkt op dat het een opluchting is om terug te zijn in de

gevangenis en een ander wil liever niet meer vrijkomen. Het is echter

moeilijk te zeggen of deze bevindingen een voorspellende waarde

hebben, omdat de terugkeer naar de gevangenis ook een oorzaak in

plaats van een gevolg kan zijn van deze gevoelens. Uit een logistische

regressie (op basis van dossiergegevens van 117 lifers) blijkt dat alco-

holmisbruik, een zedendelict, een misbruikverleden en een slechte

relatie met de reclasseringswerker significante voorspellers zijn van

terugkeer naar de gevangenis.

Reclassering

Uit de interviews met medewerkers en lifers komt verder naar voren

dat de menselijke relatie tussen reclasseringswerker en reclassent een

essentiële rol vervult. Maar tegelijkertijd wordt de reclassering in

Engeland langzaamaan uitgekleed tot een organisatie met als hoofd-

functies controleren en risicomanagement, ten koste van de advies- en

ondersteuningsfuncties. Reclasseringswerkers zien het terugdringen

van recidive als hun belangrijkste taak. Om dit te bereiken besteden zij
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vooral aandacht aan problemen met betrekking tot geestelijk welzijn,

motivatie, werk en huisvesting. Lifers hebben een sterke behoefte aan

een luisterend oor en continuïteit in hun relatie met de reclassering.

Hoewel praktische ondersteuning behulpzaam kan zijn, beseffen lifers

dat ze uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van een

baan en woonruimte. Ook uit andere Engelse studies is gebleken dat

een goede relatie met een reclasseringswerker positief kan bijdragen

aan het desistance-proces (Farrall & Calverley 2006; Rex 1999).

Helaas is de kans reëel dat de bevindingen in dit boek nu al gedateerd

zijn, gezien het feit dat de gegevens in de periode van 2003 tot en met

2005 zijn verzameld. De reclassering in Engeland wordt in een rap

tempo hervormd en daarom is de rol van de reclassering in het resoci-

alisatieproces constant aan verandering onderhevig. De overheid heeft

recentelijk plannen gepresenteerd om reclasseringstaken uit te beste-

den aan de particuliere sector en alleen initiatieven te financieren die

de kans op recidive aantoonbaar verminderen. Door bezuinigingen,

de nadruk op effectiviteit en het alsmaar groeiende belang van risico-

management wordt persoonlijk contact steeds meer naar de achter-

grond verdrongen, ook al zien reclasseringswerkers dit als een belang-

rijk onderdeel van hun werk (Phillips 2011).

Ondanks deze recente veranderingen is Life after life imprisonment de

moeite waard om te lezen. Het boek is rijkelijk voorzien van interview-

citaten, die het onderwerp tot leven brengen en de lezer een inkijkje

geven in de belevingswereld van lifers en justitiewerkers. Helaas ont-

breekt er continuïteit in de narratieven, omdat Appleton de deelne-

mers geen pseudoniemen heeft gegeven en hen alleen aanduidt met

hun geslacht en leeftijd. De lezer heeft daarom niet de kans om te oor-

delen of bepaalde personen herhaaldelijk of juist helemaal niet wor-

den geciteerd. Daarentegen citeert Appleton vaak meerdere respon-

denten om een bewering te ondersteunen, wat de kans verkleint dat

de citaten een vertekend beeld geven.

Het boek is niet alleen relevant met betrekking tot de resocialisatie van

lifers, maar ook met betrekking tot andere lang- en kortgestraften die

terugkeren naar de maatschappij. Hoewel de gedetineerden in dit

onderzoek erg lange straffen hebben uitgezeten, is hun resocialisatie-

proces in veel opzichten vergelijkbaar met dat van andere groepen

gestraften waar ook onderzoek naar is gedaan (Maruna 2001; Healy

2010; Farrall & Calverley 2006; Shapland & Bottoms 2011). Daaruit

blijkt ook dat eigen initiatief, motivatie en omgevingsfactoren allemaal
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van belang zijn in het desistance-proces en een ingewikkelde onder-

linge relatie hebben. Om duidelijkheid te scheppen over de complexe

(praktische en emotionele) gevolgen van een gevangenisstraf is het

belangrijk dat statistische analyses worden aangevuld met hoogstaand

kwalitatief onderzoek; Life after life imprisonment is daarvan een goed

voorbeeld.
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published eight times

a year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Minis-

try of Security and Justice in cooperation with Boom Lemma uitgevers.

Each issue focuses on a central theme related to judicial policy. The

section Summaries contains abstracts of the internationally most rele-

vant articles of each issue. The central theme of this issue (no. 2, 2013)

is Life imprisonment.

Life imprisonment: An international comparative perspective
D. van Zyl Smit

Life imprisonment is difficult to define. Sentences that are not called

life imprisonment may also be indefinite sentences of detention which

may result in the detention of offenders in prison until they die there.

Even where a sentence is called ‘life imprisonment’ it may be difficult

to ascertain for how long the offender will actually be held and what

criteria will be applied to considering his eventual release. This paper

sketches some recent developments in respect of indeterminate sen-

tences that are not called life imprisonment, even though they amount

to it in practice. It then turns to the question of life sentences that are

imposed without provision for any fixed period after which they

should be reconsidered. Questions are raised about the extent to

which such sentences are acceptable in Europe, the United States and

elsewhere, particularly in instances where at sentence there is an indi-

cation that the offenders may not be considered for release at all. It is

argued that human rights law is moving towards requiring that all per-

sons sentenced to life imprisonment should have a reasonable pros-

pect of release. Given the widespread support for life imprisonment

this paper seeks to raise some human rights concerns that arise with

the use of this sentence. The concerns are essentially twofold. First,

the sentence may be imposed in instances where it would be dispro-

portionate punishment to do so. Secondly, the procedures for its

implementation, in particular those that relate to the potential release

of persons serving life sentences, may not be adequate to meet the

requirement of a realistic prospect of release.
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Life imprisonment: Extradition and surrender to the Netherlands
V.H. Glerum

In principle a Dutch life sentence is served in full. ‘Lifers’ can benefit

from executive clemency. However, over the last 26 years clemency

has been applied so sparingly as to call into question whether clem-

ency for ‘lifers’ is a real possibility at all. Recently the European Court

of Human Rights has refined its case-law on the compatibility of life

sentences with Art. 3 ECHR, in the national context as well as in the

context of extradition. This contribution discusses whether under Arti-

cle 3 ECHR the Dutch practice of executing life sentences in full acts as

a bar to extradition or surrender of a person who faces the imposition

and/or execution of a life sentence in the Netherlands.

The judicial advisement in the procedure of pardon
D.J.G.J. Cornelissen

This article provides an overview of the development of the preroga-

tive of mercy. From the outset, the king (now: the Crown) is empow-

ered with this prerogative and the judiciary is appointed as an advisory

institution. The author focused on this judicial advisement in the pro-

cedure of pardon. First the different competent advisory courts are

outlined. Initially, the highest court of justice was the only competent

advisory body. For practical reasons the task was eventually shifted to

the judge who imposed the sentence. Secondly, the impact and mean-

ing of the advice are valued by researching sixteen pardon cases. In

approximately half of the cases the judicial advisement was acknowl-

edged by the Crown. In six of the sixteen studied pardon cases the

Crown deviated from the judicial advisement in favour of the convict.

According to the author, these deviations are in line with the policy of

pardon of the last century.

The prestige of the State. On the execution of lifelong imprisonment
in practice
W.F. van Hattum

In 1870 in the Netherlands the death penalty was replaced by the

sanction nearest to that effect: lifelong imprisonment. For the govern-

ment though this penalty was acceptable only in connection with the

possibility of mercy. The sanction was to be executed humanely and

should not result in torture. The way the sanction was executed since,

the administration developed a policy of mercy taking into account
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the devastating effects of the sanction. This policy resulted in mental

care for the convicted and his release after approximately twenty years

imprisonment. More than hundred years later, about 2004, the policy

of mercy changed. Since then, according to the responsible ministers,

life imprisonment should end by the onset of death. In this article the

practice under the old and the new policy is illustrated by a case study.

The conclusion is that like the death penalty lifelong imprisonment

corrodes the prestige of the State.

‘Doing life’: Harm reduction through life sentences
M.S. Fleisher

This essay examines imprisoned felons’ perspectives and interpreta-

tions of ‘doing life’. Prisoners’ and ex-prisoners’ perspectives on the

pros and cons of life imprisonment were documented over four deca-

des of ethnographic research in prisons and on urban streets. The

author’s research was conducted as a participant observer of street

criminals and observing participant in federal prisons. Interviews with

violent convicted felons in state and federal prisons and persistent

criminals with histories of imprisonment reveal what it means to ‘do

time’. Prisoners’ enculturation accommodates their adjustment to

prison life and ability to negotiate daily prison life, but prison culture’s

and prison programs’ inability to alter the nature of violent criminals

pose a continuous threat to the population at large. Life imprisonment

benefits prisoners’ physical and social health and protects communi-

ties by keeping violent criminals imprisoned.

Towards a compensatory regime for life and long-term prisoners
G. de Jonge

Though small in numbers life and long-term prisoners pose special

problems for the Dutch prison administration in terms of their treat-

ment. A new approach is to concentrate these prisoners in three units

specially designated for them. It is still unclear however what the

regime in those facilities will look like. The author argues for introduc-

ing there a ‘compensatory regime’ that can counteract to some degree

the harmful effects of life and long-term imprisonment.
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Loss of prospect for life prisoners and long-term forensic psychiatric
inpatients
P.C. Braun

A comparison between life prisoners and long-term forensic psychiat-

ric inpatients shows, besides differences in legal position, important

similarities. Therefore the results of an experiment with regime

changes in the long-term ward of Dutch forensic psychiatric institu-

tions might also be relevant for the regime of life prisoners. The

experiments are partly based on the ideas of Andrews, Ward and

Bonta. The fundamental idea is to give inpatients a sense of control

over their life environment by granting them as much responsibility as

possible for practicalities, by communicating with their representa-

tives regularly and taking a positive attitude towards inpatients’ pref-

erences and requests. First experiences show that the new approach

seems to have a positive impact on inpatients. They suffer less from

depression as well as aggressive moods, which contributes to a better

atmosphere in the institution. Stressing the tentative nature of this

observation the author indicates that the hypothesis on the beneficial

effects of active influence on the life environment might be verified by

research currently in progress.

Prospects for life prisoners?
T. de Bont and S. Meijer

This article focuses on the ‘de iure’ and ‘de facto’ possibilities in Dutch

penal law to reduce a life sentence. The question is whether the cur-

rent legal framework offers sufficient perspective to life prisoners as

required by the European Court of Human Rights. It also addresses the

disadvantages of the current procedures. The authors argue that it is

desirable that a legal possibility for release on probation of life prison-

ers is introduced in the Netherlands. They will set out a bill written by

the NGO ‘Forum Levenslang’ that would make this possible.
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Internetsites

De volgende internetsites hebben betrekking op het thema van dit

nummer van Justitiële verkenningen. De informatie is ook te raadple-

gen op de website van het WODC, www.wodc.nl, door te klikken op

‘Publicaties’ en ‘Justitiële verkenningen’.

www.rechtspraak.nl/recht-in-nederland/themadossiers/levenslang/

pages/vragen-levenslang.aspx

Op de site van de Raad voor de rechtspraak is een themadossier te vin-

den over de levenslange gevangenisstraf.

www.forumlevenslang.nl/

Website van de Stichting Forum Levenslang. Het Forum streeft naar

de totstandkoming van een met waarborgen omklede procedure

waarin periodiek de noodzaak van verdere vrijheidsbeneming wordt

getoetst. De site geeft informatie over juridische, levensbeschouwe-

lijke en welszijnsaspecten van de levenslange gevangenisstraf. Voorts

is er aandacht voor slachtoffers en voor ontwikkelingen in het buiten-

land. Op deze site is ook het wetsvoorstel te vinden dat een wettelijk

geregelde voorlopige invrijheidstelling mogelijk moet maken, zie

www.forumlevenslang.nl/wetsvoorstel.pdf.

http://nl.wikipedia.org/wiki/lijst_van_tot_levenslang_veroordeel-

den_in_Nederland

Op Wikipedia staat een lijst van tot levenslang veroordeelden in

Nederland vanaf 1871, met informatie over het gepleegde misdrijf.

http://hudoc.echr.coe.int/

Op de website van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is

via de HUDOC-database een persbericht te vinden waarin de (niet-

definitieve) uitspraak van het Hof van 17 januari 2011 in de zaak Vinter

wordt samengevat. Er is tevens een link naar documenten die achter-

grondinformatie over de zaak geven.

www.njjn.org/

Website van het Amerikaanse National Juvenile Justice Network. Hier

onder meer aandacht voor het fenomeen van tot levenslang veroor-

deelde minderjarigen. Zie ook sentencingproject.org/template/

index.cfm.
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Congresagenda

18 april Symposium resocialisatie

25 april Integriteit, deontologie en corruptie

13 mei ‘Klassieke’ spionage

14 mei Versterking van de forensische zorgketen

15 mei Grensoverschrijdende politiesamenwerking

30 mei Morele dilemma’s in de politie en arbeidsinspectie

4 juni Mensenrechten en politie

10-12 juni Stockholm Criminology Symposium

13-14 juni Externe perspectieven op criminaliteit (NVK-congres)

18-21 juni IAFMHS Conference Maastricht

19 juni Adolescentenstrafrecht

1-2 juli Resistance – Conference Cultural Criminology

1-4 juli BSC Annual Conference

8-11 juli Crime, justice and social democracy conference

24 september Naar een vernieuwing en versterking van de opsporing

20-23 november ASC Annual Meeting

Hierna volgt een beschrijving van de congressen.

Symposium resocialisatie

Met deze bijeenkomst wil het Expertise Centrum Forensische Psychia-

trie de kennisontwikkeling en kennisdeling rond de resocialisatie van

forensisch psychiatrische patiënten stimuleren. Onderwerpen die

mogelijk aan bod komen, zijn forensische (F)ACT, resocialisatie bij

licht verstandelijk beperkten (LVB), doorstroom (Reclassering/

RIBW’s) en positieve psychologie (Good Lives Model). Tevens is er een

presentatie van de nieuwste versies van de Zorgprogramma’s en van

het nieuwe interactieve format (MindMaps), waarin de Zorgpro-

gramma’s beschikbaar zijn. Nadere informatie over het programma

volgt.

Datum: 18 april 2013

Locatie: Utrecht

Informatie en aanmelding:

www.efp.nl/agenda/efp-resocialisatie-van-forensisch-psychiatrische-

patiënten
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Integriteit, deontologie en corruptie

Op federaal, Vlaams en lokaal niveau zijn de laatste jaren vele initiatie-

ven genomen om werknemers gevoelig te maken voor integriteits-

kwesties. Zo ook bij de federale en lokale politiediensten en bij de bij-

zondere inspectiediensten. Toch kunnen we nog niet spreken over een

volwaardig integriteitsbeleid: integriteit wordt maar al te vaak als een

voorbijgaande trend voorgesteld, initiatieven staan of vallen om bud-

gettaire redenen of integriteitsprojecten worden opgezet zonder na te

denken over wat men ermee wil bereiken. In september 2012 ver-

scheen al het boek Integriteit en deontologie binnen de politie (Cahier

Politiestudies nr. 24). De bedoeling van deze middagbijeenkomst is

om de discussie op een hoger plan te brengen en zo bij te dragen aan

de uitbouw van een doordacht en zinvol integriteitsbeleid.

Datum: 25 april 2013

Locatie: Antwerpen

Informatie en aanmelding: www.politiestudies.be

‘Klassieke’ spionage

Studiemiddag van het Belgian Intelligence Studies Centre BISC. Spre-

kers zijn onder anderen de journalisten Dirk Leestmans en Kristof Cle-

rix en Administrateur-generaal Veiligheid van de Staat Alain Winants.

Er zal tevens een expositie over spionage te zien zijn met artefacten en

documenten uit historische collecties.

Datum: 13 mei 2013 (onder voorbehoud)

Locatie: Brussel

Informatie en aanmelding: www.politiestudies.be

Versterking van de forensische zorgketen

Delinquenten met een psychiatrische stoornis, verstandelijke beper-

king en/of verslaving zijn een groeiende groep. Van de ruim

12.000 gedetineerden in Nederland heeft naar schatting 10% psychi-

atrische zorg nodig. Adequate behandeling en begeleiding, ook na

detentie, verkleinen de kans op recidive. Dit achtste jaarcongres

Forensische Zorg gaat in op het versterken van de forensische zorgke-

ten.

Datum: 14 mei 2013

Locatie: Eindhoven, Aristo

Informatie en aanmelding: www.leidscongresbureau.nl/congres/

forensische_zorg
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Grensoverschrijdende politiesamenwerking

Nadere informatie over dit seminar volgt op de website van het Center

for Information and Research on Organised Crime (CIROC).

Datum: 15 mei 2013

Locatie: Universiteit Utrecht, Raadzaal

Informatie en aanmelding: www.ciroc.nl

Morele dilemma’s in de politie en arbeidsinspectie

Politieambtenaren en arbeidsinspecteurs worden dagdagelijks gecon-

fronteerd met morele dilemma’s. ‘Buig ik procedureregels naar mijn

hand om sneller resultaat te behalen?’, ‘Verklik ik een collega die niet

integer heeft gehandeld?’ en ‘Behandel ik een verdachte wat ruwer om

een bekentenis af te dwingen?’ De centrale vraag in deze studienamid-

dag is met welke morele dilemma’s beide beroepsgroepen te maken

krijgen en hoe een integriteitsbeleid hen hierbij kan helpen. Dr. Kim

Loyens van de KU Leuven onderzocht in haar doctoraatsstudie hoe

rechercheurs in de Federale Politie en sociale controleurs in de inspec-

tiedienst Toezicht op de Sociale Wetten in de praktijk omgaan met

diverse morele dilemma’s. Zij zal op deze studienamiddag de belang-

rijkste resultaten van haar doctoraatsstudie presenteren. Daarna zal

prof. Muel Kaptein van de Erasmus Universiteit Rotterdam, tegen de

achtergrond van zijn jarenlange onderzoeks- en adviseringservaring in

organisaties in de private en publieke sector, reflecteren over de rol die

een integriteitsbeleid kan spelen. Hoe kan een organisatie haar perso-

neelsleden ondersteunen in het omgaan met morele dilemma’s? Dan

volgen enkele praktijkcasussen uit het werkveld.

Datum: 30 mei 2013

Locatie: KU Leuven

Informatie en aanmelding: www.politiestudies.be

Mensenrechten en politie

De handhaving van mensenrechten in het politiewerk lijkt een kader

te bieden voor de rol en de taak van de politie en de professionalise-

ring ervan. Mensenrechten worden gezien als een algemeen gedragen

bundel van rechtvaardige eisen van de burgers tegenover de staat en

zijn organen. Daarnaast zijn het evenzeer rechten die gedragen wor-

den door de politiemensen. Deze studiedag wil vanuit dit perspectief

nagaan welke betekenis mensenrechten kunnen hebben voor de poli-

tie en het politiewerk. Welke zijn de uitdagingen van morgen voor de

politie inzake de handhaving van mensenrechten in het politiewerk?
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Wat is de rol van de leidinggevenden daarin? Wat is de rol van de over-

heid en de controlerende instanties in de wijze waarop de politie haar

mensenrechten handhaaft?

Datum: 4 juni 2013

Locatie: Brussel, Vrije Universiteit

Informatie en aanmelding: www.politiestudies.be/vrij.cfm?id=179

Stockholm Criminology Symposium

The main theme for 2013 is ‘Saved from a life of crime. Evidence-

based crime prevention’. There is also a general theme on Contempo-

rary Criminology.

Datum: 10-12 juni 2013

Locatie: Stockholm

Informatie en aanmelding: www.criminologysymposium.com

Externe perspectieven op criminaliteit (NVK-congres)

Gedurende deze twee dagen zijn er weer tientallen marktdagsessies

waarin sprekers een korte presentatie geven over hun onderzoeksbe-

vindingen. Daarnaast zijn twee gerenommeerde keynotesprekers uit-

genodigd die buiten de mainstream van de criminologie opereren.

Toch houden ze zich dagelijks bezig met de bestudering van criminali-

teit en worden ze beschouwd als een autoriteit in hun vakgebied. Op

donderdag zal Willem Schinkel van de Erasmus Universiteit Rotter-

dam spreken over de verbeelding van de criminologie. Schinkel

poneert de stelling dat criminologie bestaat bij gratie van haar eigen

verbeelding van criminaliteit. Op vrijdag zal Adrian Raine van de Uni-

versity of Pennsylvania reflecteren op de biologische oorzaken van cri-

minaliteit en de spanning die bestaat tussen recente inzichten uit neu-

ropsychologisch onderzoek en onze concepties van vrije wil, verant-

woordelijkheid en straffen. Ook zullen enkele thematische sessies wor-

den georganiseerd die in het teken staan van onderzoek dat zich bui-

ten de mainstream van de criminologie bevindt, zoals urban studies,

economie en geschiedenis.

Datum: 13-14 juni 2013

Locatie: Leiden, Kamerlingh Onnesgebouw

Informatie en aanmelding: www.criminologie.nl/nvk/nvk_con-

gres.php
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IAFMHS Conference Maastricht

See the website for more information on the thirteenth yearly confe-

rence of the International Association of Forensic Mental Health Servi-

ces.

Datum: 18-21 juni 2013

Locatie: Maastricht, MECC

Informatie en aanmelding: www.iafmhs.org

Adolescentenstrafrecht

Bijna vier op de tien verdachten valt in de leeftijdscategorie 12- tot en

met 24-jarigen. Tegenwoordig valt een deel van deze jeugdigen en

jongvolwassenen onder het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht.

Waarom krijgen deze jongeren bijzondere aandacht? Hoe komt de

rechter tot een goede beoordeling voor het toepassen van het adoles-

centenstrafrecht? En hoe krijgen veroordeelde adolescenten in de

samenleving een betere kans? Wanneer wordt adolescentenstrafrecht

toegepast en hoe werken de opgelegde sancties in de praktijk uit? Deze

en andere vragen komen aan de orde op de studiedag Adolescenten-

strafrecht onder leiding van dagvoorzitter Peter van der Laan (NSCR/

VU). Sprekers zijn onder anderen Jan Hendriks (De Waag), Ronny van

der Water (kinderrechter Amsterdam), Sjef van Gennip (Reclassering

Nederland), Willemijn van Oppenraaij (Expertisecentrum Willem

Schrikker Groep), Sacha Spaans en Giovanni Faverus (Spirit) en Ellis

ter Beek (JJI Horizon Kolkemate).

Datum: 19 juni 2013

Locatie: Utrecht, In de Driehoek

Informatie en aanmelding: www.medilex.nl/congressen/adolescen-

tenstrafrecht#/congres

Resistance – Conference Cultural Criminology (call for papers)

Nowadays, new issues are rebelled against, and new styles and rituals

become en vogue. The street fighting man on the barricades is no

longer the obvious icon, and resistance is not per se intergenerational,

interclass or a confrontation between minorities and mainstream cul-

ture. Resistance may have epidemic proportions as the Arabic Spring.

Movements like Occupy or Wikileaks operate across borders, but resis-

tance may also include subtle transgressions within organizations.

Messages of resistance are shared via new media, and some rebels

become artists in a commercialized world. What is the new face, form

and function of resistance? Is resistance still possible in 2013? The



Agenda 155

conference opens with a keynote lecture by Tony Jefferson. Second

keynote speaker is Keith Hayward, one of the leading cultural crimino-

logists. The organizing committee welcomes papers that address the

central theme of ‘resistance’ as well as papers on other cultural crimi-

nology themes. Abstracts (200 words max.) must be sent before May 1,

2013 to Frank van Gemert (f.h.m.van.gemert@vu.nl).

Datum: 1-2 juli 2013

Locatie: Amsterdam, Vrije Universiteit

Informatie en aanmelding: www.rechten.vu.nl/nl/onderzoek/confe-

renties-en-projecten/conference-cultural-criminology/index.asp

BSC Annual Conference

At the conference criminology faces an opportunity to reflect upon its

own value. To that end the conference will place ‘Criminology on

trial’. A key element will be a trial during which criminology will stand

charged with failing to deliver. The prosecution will be led by Profes-

sor Steve Tombs. The case for the defence will be led by Professor

Loraine Gelsthorpe. Both prosecution and defence will call eminent

‘witnesses’ in support of their case, including Paddy Hillyard, Rebecca

Roberts, Shadd Maruna and Coretta Phillips. The proceedings will be

chaired by His Honour, Mr Justice Challinor and members of the audi-

ence will act as the jury. Other plenary speakers at the conference are

Paul Rock and Yvonne Jewkes.

Datum: 1-4 juli 2013

Locatie: University of Wolverhampton

Informatie en aanmelding: www.britsoccrim.org/annualconfe-

rence.htm

Crime, justice and social democracy conference

Criminal justice and penal systems have increased dramatically in

size, reach and punitiveness over the past two decades, a period domi-

nated by neo-liberalism and retrenchment of social welfare across the

UK, US, parts of Europe and Australia. It is timely therefore to reflect

on the neo-liberal epoch of crime control, particularly in light of the

return to social democracy signaled by the policies of President Barack

Obama. The aim of this conference is to reinvigorate the intellectual

and policy debates about the link between social justice, social demo-

cracy and the reduction of harm, crime and victimization through the

alleviation of inequalities and building of more socially just and inclu-

sive societies.
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Datum: 8-11 juli 2013

Locatie: Brisbane, Australië

Informatie en aanmelding: http://crimejusticeconference.com/

Naar een vernieuwing en versterking van de opsporing

Deze studiedag vertrekt vanuit de confronterende vraag: is de opspo-

ring professioneel? Ondanks de affaire Dutroux en de politiehervor-

ming die hieruit voortvloeide, is de stelling dat er niet voldoende is

geïnvesteerd in het opsporingsproces. Tijdens deze studiedag wordt

de analyse van het opsporingsproces gemaakt om vervolgens te

belichten hoe het veranderingsproces kan gebeuren. Het Nederlandse

programma ‘versterking van de opsporing’ is een inspiratiebron. Naar

analogie met dit programma hoeft niet de gehele organisatie ter dis-

cussie te worden gesteld. Prioritair kan worden ingezet op verbetering

en vernieuwing van processen, systemen, middelen en human-resour-

cesbeleid.

Datum: 24 september 2013

Locatie: Bornem, België

Informatie en aanmelding: www.politiestudies.be

ASC Annual Meeting (call for papers)

The theme for the meeting is ‘Expanding the core: Neglected crimes,

groups, causes and policy approaches’. Posters and round-table

abstracts due: May 17, 2013.

Datum: 20-23 november 2013

Locatie: Atlanta, Georgia

Informatie en aanmelding: http://asc41.com/annualmeeting.htm
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WODC: website en rapporten

WODC-website: www.wodc.nl

Op de WODC-site is de volgende informatie te vinden:

1. Zoeken op onderwerp via de homepage:

– trefwoord ABC (zoeken op standaardtrefwoorden);

– onderwerpen (zoeken op onderwerpsgebieden).

2. Publicaties:

– jaaroverzichten van alle rapporten (inclusief uitbesteed) en Justitiële

verkenningen;

– wetenschappelijke artikelen;

– uitgebreide samenvattingen en volledige teksten (in pdf) beschik-

baar bij vrijwel alle publicaties;

– internetbronnengids (geannoteerde wetenschappelijke internet-

sites).

3. Onderzoek:

– overzichten van startend, lopend en afgerond onderzoek (inclusief

uitbesteed onderzoek);

– onderzoeksprogramma;

– cijfers en prognoses (Recidivemonitor, Monitor georganiseerde cri-

minaliteit, Prognoses justitiële ketens);

– procedure uitbesteed onderzoek.

4. Organisatie:

– onder andere: organisatiestructuur, medewerkerslijst, vacatures,

jaarbericht, commissies en werkgroepen;

– informatiedesk (onder andere: bibliotheek, veel gestelde vragen en

opmerkelijk op tv).

De Justitiethesaurus wordt op de website gebruikt voor de standaard-

trefwoordenlijst. Deze bestrijkt de volgende terreinen: criminologie,

criminaliteitspreventie, veiligheid, delicten/criminaliteitsvormen, jus-

titiële organisatie, politie, slachtoffers, strafrechtspleging, strafstelsel,
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gevangeniswezen, reclassering, vreemdelingen, burgerlijk en adminis-

tratief recht, staatsrecht en internationaal recht. Een geografische

thesaurus maakt ook deel uit van de Justitie-thesaurus. De digitale ver-

sie (pdf) van de Justitie-thesaurus is te vinden op de WODC-website

(www.wodc.nl). De gedrukte versie is gratis aan te vragen.

Voor vragen en opmerkingen over de WODC-site of de Justitie-

thesaurus kunt u terecht bij:

Hans van Netburg (redacteur WODC-site)

tel.: 070-370 69 19

fax: 070-370 79 48

e-mail: c.j.van.netburg@minvenj.nl

Voor vragen over producten en diensten van het WODC kunt u terecht

bij de WODC-informatiedesk, wodc-informatiedesk@minvenj.nl

(zie: rubriek ‘Vragen/Ik heb een vraag’ op de homepage).

De WODC-rapporten

Hieronder zijn de titelbeschrijvingen van de Onderzoek en Beleid-

rapporten en de rapporten in de serie Cahiers, Memorandum en Fact-

sheets sinds 2012 te vinden. Voor rapporten die eerder zijn verschenen

(terugggaand tot 1997), kunnen belangstellenden terecht op

www.wodc.nl/publicaties. Alle WODC-rapporten kunnen daar koste-

loos worden gedownload. Geïnteresseerden in een gedrukte versie van

de O&B-rapporten kunnen deze tegen betaling bestellen bij Boom dis-

tributiecentrum te Meppel, tel. 0522-237555, e-mail boomlemma@

boomdistributiecentrum.nl.
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Onderzoek en Beleid (O&B)

Kruisbergen, E.W., H.G. van de
Bunt, E.R. Kleemans, m.m.v.
R.F. Kouwenberg, K. Huisman,
C.A. Meerts, D. de Jong
Georganiseerde criminaliteit in

Nederland; Vierde rapportage op

basis van de Monitor Georgani-

seerde Criminaliteit

2013, O&B 306

Koops, B.J.
Het decryptiebevel en het nemo-

teneturbeginsel; nopen ontwikke-

lingen sinds 2000 tot invoering

van een ontsleutelplicht voor ver-

dachten?

2013, O&B 305

Odinot, G., D. de Jong, J.B.J. van
der Leij, C.J. de Poot, E.K. van
Straalen
Het gebruik van de telefoon- en

internettap in de opsporing

2012, O&B 304

Eshuis, R.J.J., N.L. Holvast,
H.G. van de Bunt, J.G. van Erp,
N.T. Pham
Het aansprakelijk stellen van

bestuurders; onderzoek naar de

overwegingen die spelen bij het al

dan niet intern aansprakelijk stel-

len van bestuurders en interne

toezichthouders

2012, O&B 303

Fischer, T.F.C., W.J.M. Captein,
B.W.C. Zwirs
Gedragsinterventies voor volwas-

sen justitiabelen; stand van zaken

en mogelijkheden voor innovatie

2012, O&B 302

Eshuis, R.J.J. (WODC),
N.E. de Heer-de Lange (CBS),
B.J. Diephuis (Raad voor de
rechtspraak) (eindred.), m.m.v.
M.M. van Rosmalen (CBS)
Rechtspleging Civiel en Bestuur

2010; ontwikkelingen en samen-

hangen

2012, O&B 301
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Cahiers

Voert, M.J. ter
Civielrechtelijke voorprocedures

in België, Noorwegen en Duits-

land

Cahier 2013-1

Noordhuizen, S., G.Weijters
Derde meting van de monitor

nazorg ex-gedetineerden

Cahier 2012-13

Broek, T.C. van der
Personeel in Justitiële Jeugdinstel-

lingen; een verdieping van onge-

wenste omgangsvormen en de

arbeidssituatie in 2012

Cahier 2012-12

Schrama, W.M., T. Geurts
Civiel schadeverhaal door slacht-

offers van strafbare feiten; de rol

van de civiele procedure: gebruik,

knelpunten en oplossingsrichtin-

gen

Cahier 2012-11

Kempes, M.
Overzicht van onderzoek naar de

PIJ-maatregel tussen 2006-2011

Cahier 2012-10

Smit, P.R. (eindred.)
Capaciteitsbehoefte Justitiële

Ketens t/m 2017; beleidsneutrale

ramingen

Cahier 2012-9

Kulu-Glasgow, I., A.M. Galloway,
E.M.T. Beenakkers, M. Smit,
F. Zwenk
Categorical accommodation and

assistance for victims of traffic-

king in human beings; a study of

four European countries

Cahier 2012-8

Broek, T.C. van der, T. Molleman
Personeel in de vreemdelingen-

bewaring: de arbeidssituatie,

agressie en geweld

Cahier 2012-7

Nagtegaal, M.H.
Gerapporteerde problemen van

slachtoffers van seksueel misbruik

in de kindertijd; een meta-review

Cahier 2012-6

Voert, M.J. ter, T. Geurts,
R.M.V. van Os
Monitor Rechtsbijstand en

Geschiloplossing 2011

Cahier 2012-5

Gestel, B. van, C.J. de Poot,
R.J. Bokhorst, R.F. Kouwenberg
Opsporing van terrorisme in de

praktijk; de Wet opsporing terro-

ristische misdrijven vier jaar in

werking

Cahier 2012-4
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Eshuis, R.J.J., T. Geurts,
E.M.Th. Beenakkers
Hulp bij juridische problemen.

Een verkennend onderzoek naar

de kwaliteit van de dienstverle-

ning van advocaten en rechtsbij-

standverzekeraars; literatuurstu-

die en secundaire analyses

Cahier 2012-3

Broek, T.C. van der, T. Molleman
Medewerkertevredenheid gevan-

geniswezen 2011; verdieping in

personele en inrichtingspecifieke

kenmerken

Cahier 2012-2

Zuiderwijk, A.M.G., B. Cramer,
E.C. Leertouwer, M. Temürhan,
A.L.J. Busker
Doorlooptijden in de strafrechts-

keten; ketenlange doorlooptijden

en doorlooptijden per ketenpart-

ner voor verschillende typen

zaken

Cahier 2012-1

Memoranda

Nagtegaal, M.H., H.J.M. Schön-
berger
Het belang van beschermende fac-

toren in de risicotaxatie van tbs-

gestelden

Memorandum 2013-1

Geurts, T.
Markt van buitengerechtelijke

incasso

Memorandum 2012-6

Horst, R.P. van der, H.J.M.
Schönberger, C.H. de Kogel
Toezicht op zedendelinquenten;

effectiviteit en veronderstelde

werkzame mechanismen van vor-

men van toezicht

Memorandum 2012-5

M. Blom
Nulmeting recidive ASP, LEMA en

EMG; achtergrondkenmerken en

strafrechtelijke recidive van per-

sonen uit de doelgroep van drie

verkeersgedragsmaatregelen

Memorandum 2012-4

Bokhorst, R.J.
De Wet afgeschermde getuigen in

de praktijk

Memorandum 2012-3

Tollenaar, N., A.M. van der Laan
Effecten van de ISD-maatregel;

technisch rapport

Memorandum 2012-2
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Schönberger, H.J.M., C.H. de
Kogel, m.m.v. I.M. Bregman
Kenmerken en recidivecijfers van

ex-terbeschikkinggestelden met

een zedendelict

Memorandum 2012-1

Factsheets

Weijters, G., S. Noordhuizen
Nazorgproblematiek 18- t/m 26-

jarige gedetineerden

Factsheet 2012-5

Os, R.M.V. van, F. Zwenk
Bezwaar dat ik bel? Pilot proac-

tieve geschiloplossing van het

COVOG

Factsheet 2012-4

Tollenaar, N., A.M. van der Laan
Effecten van de ISD-maatregel

Factsheet 2012-1

Justitie in statistiek

Rosmalen, M.M. van (CBS),
S.N. Kalidien (WODC), N.E. de
Heer-de Lange (CBS)
Criminaliteit en rechtshand-

having 2011; ontwikkelingen en

samenhangen

Justitie in statistiek 2012-1

Themanummers Justitiële verkenningen

Het volgende nummer van Justitiële verkenningen (Jv3) is gewijd aan:

De werkvloer van Justitie.

Nadere informatie bij de redactie.
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in the fi eld of criminal justice have 
occurred in the Netherlands, at the 
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