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DE TOEPASSING VAN ART. 13 Sr  OP EEN LEVENSLANG GESTRAFTE  
 

Door C. Kelk 

 

1. Inleiding  

 

Uit de elders in dit blad gepubliceerde beroepszaak, waarnaar hier verder steeds zal worden  

verwezen, blijkt hoezeer de positie van een tot levenslange gevangenisstraf veroordeelde, die 

tijdens de strafexecutie door de minister van Justitie (verder: mvJ) ex art. 13 Sr in een tbs-

inrichting is geplaatst, gedurende het verdere verloop van de executiefase een hybride 

rechtskarakter heeft: aan de ene kant geldt hij als een verpleegde en aan de andere kant blijft 

zijn positie als langgestrafte op de achtergrond in stand. Bij klager Y.’s opname in de kliniek 

zijn indertijd afspraken gemaakt in verband met zijn behandeling, die op grond daarvan werd 

ingezet en die steeds mede dankzij het feit dat de klager zich aan alle afspraken heeft 

gehouden goed is verlopen. Het is van vitaal belang voor zijn verdere resocialisatie als deze 

behandeling niet doorkruist wordt door het intrekken van de machtiging tot verlening van de 

aan de behandeling inherente verloven door de mvJ om hem moverende redenen. Voor het 

afbreken van een reeds gevorderd resocialisatietraject in het kader van de eenmaal ingeslagen 

weg moeten wel zeer ernstige gronden bestaan. Anders zou de betrokkene de facto worden 

teruggeworpen op zijn levenslange straf en dat zou betekenen: terug bij af.   

 

2.  De toepassing van art. 13 Sr 

 

2.1 verschillende categorieën gegadigden 

 

Art. 13 Sr stelt veroordeelden tot een lange gevangenisstraf (al dan niet gecombineerd met 

tbs) in de gelegenheid om hun straf vanaf een zeker moment in een tbs-inrichting te kunnen 

ondergaan zodat zij kunnen profiteren van de aldaar geboden behandeling in het perspectief 

van hun resocialisatie en hun mogelijk vervroegde invrijheidstelling. Zij moeten daarvoor op 

grond van een psychische stoornis of gebrekkige ontwikkeling van hun geestvermogens in 

aanmerking komen. De veiligheid van de maatschappij heeft daarbij evenzeer baat gezien het 

feit dat de behandeling er nu juist toe dient om de recidivegevaarlijkheid van de betrokkenen 

te doen afnemen.  

Degenen met een combinatievonnis van zowel straf als tbs kunnen krachtens art. 13 lid 2 Sr 

eventueel eerder met hun behandeling beginnen dan de v.i.-datum van hun straf. De tbs 

verloopt dan volgens de daarvoor geldende wettelijke regels betreffende verlenging en 

beëindiging.  

De uitsluitend tot gevangenisstraf veroordeelden die ex art. 13 lid 1 Sr in een tbs-inrichting 

worden geplaatst blijven daar zolang de tenuitvoerlegging van hun straf feitelijk duurt 

behoudens terugplaatsing naar de gevangenis ex art. 41 Penitentiaire Maatregel (op advies van 

het hoofd van de inrichting waar de betrokkene is geplaatst).  

Zowel bij de beslissing tot plaatsing als tot beëindiging daarvan moet de mvJ beschikken over 

een advies van twee gedragskundigen van verschillende disciplines en staat vervolgens tegen 

zijn beslissing beroep open bij de RSJ, zie art. 13 lid 3 en 4 Sr.   

 

2.2  de levenslang gestraften en hun rechtspositie in dezen  

 

Voorzover levenslanggestraften, inmiddels zijn dit er enige tientallen, voor plaatsing in een 

tbs-inrichting in aanmerking komen, moeten zij niettemin nogal wat zekerheiden derven over 

het (verdere) verloop van de executiefase van hun straf. Cruciaal is daarbij onder meer de 
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regel van art. 41 lid 2 PM dat de mvJ  kan beslissen dat hun verblijf ex art. 13 Sr in de tbs-

inrichting zal worden beëindigd.    

Wat de enigszins hybride rechtspositie van de betrokkene betreft wreekt zich het feit dat de 

grondslag van de opgelegde straf in de eerste plaats in de sfeer van de vergelding is gelegen 

en dus wezenlijk van een andere orde is dan de grondslag van de maatregel, te weten de 

beveiliging van de samenleving nu en in de toekomst. Dit neemt overigens niet weg dat door 

de strafrechter de beveiliging van de maatschappij wel degelijk als strafdoel kan worden 

gehanteerd naast de inscherping van de norm en de generale preventie, maar deze doelen 

dwingen niet per se tot een veroordeling tot levenslang ook al is dat wettelijk mogelijk. Het is 

echter in de eerste plaats de ‘ergheid’ van het misdrijf dat een sterke indicatie voor de 

maximale vergelding kan opleveren, bijvoorbeeld als het gaat om de dader van een 

meervoudige moord. Dit laatste gold in de praktijk traditioneel als een standaard criterium 

daarvoor.  

Het bijzondere probleem van de levenslange gevangenisstraf in Nederland is dat deze, anders 

dan inmiddels in diverse andere landen het geval is, (nog) geen specifieke procedure met 

rechterlijke toetsing kent om de veroordeelde als de vergelding geacht kan worden voldoende 

recht te zijn gedaan onder voorwaarden vrij te laten in het belang van zijn resocialisatie. Op 

dit punt ontbreekt een parallel met de tbs-beëindiging (onder voorwaarden) wanneer de 

behandeling zijn vruchten met betrekking tot de recidivegevaarlijkheid van de betrokkene  

voldoende heeft afgeworpen.  

Nog in 2008 hielden de bewindslieden van het ministerie van Justitie (toen nog niet 

gecombineerd met Veiligheid) vast aan de stelling, dat levenslang in ons land levenslang is, 

hetgeen overigens werd gelogenstraft door de ruime gratiëringspraktijk van na de Tweede 

Wereldoorlog door de jaren heen (zie W.F. van Hattum, In de daad een mens, DD 2009, p. 

325-326). Uiteraard gaat het daarbij juridisch ‘slechts’ om het verlenen van een gunst (een 

onverplichte goedheid) en is er allerminst sprake van een recht.  

 

3.  Het perspectief van levenslang gestraften op invrijheidstelling  

 

3.1  criteria van het EHRM en van de Hoge Raad 

 

Wel heeft intussen het EHRM in diverse uitspraken art. 3 EVRM geschonden geacht als de 

betreffende veroordeelden geen enkele noch juridische noch feitelijke mogelijkheid tot 

verkorting van de strafduur wordt geboden. Zie EHRM 12 februari 2008, Kafkaris v. Cyprus 

(appl. 21906/04). 

Wat betekent dit voor de praktijk van ons tweesporenstelsel van straf naast maatregel ?   

Het uitgangspunt daarvan is dat elke tijdelijke gevangenisstraf van langer dan een jaar in 

principe zal eindigen op de wettelijk vastgestelde v.i.-datum en dat elke tbs-maatregel door de 

rechter kan worden beëindigd als het beveiligingsdoel voldoende bereikt is. Wordt echter de 

verpleegde na een jarenlang verblijf in behandelingsinrichtingen op gedegen gronden niet 

(verder) behandelbaar bevonden, terwijl hij toch nog in ernstige mate recidivegevaarlijk wordt 

geacht, dan kan hij (via een uiterst serieuze procedure) in een long stay-afdeling worden 

geplaatst waar hij misschien nooit meer uit zal komen. In dat geval staat dit verblijf ex post 

bezien min of meer gelijk met een levenslange straf (zie hierover o.a. F.W. Bleichrodt, Een 

leven lang, inaugurele rede Groningen, Kluwer 2006). De beveiligingsgrondslag van de 

maatregel vormt dan het - wellicht definitieve - slot op de poort. Overigens moet de 

betreffende tbs-maatregel onderhand steeds weer door de rechter worden verlengd. Zo niet, 

dan wordt deze - al dan niet onder voorwaarden - beëindigd.  

In dit geheel neemt de categorie van de levenslanggestraften juridisch de zwakste positie in. 

Immers vooralsnog is voor hen vrijwel de enige hoop gevestigd op de kans dat hen de gunst 
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van de gratie nog eens ten deel zal vallen. De ministeriële regeling betreffende de zogeheten 

‘Volgprocedure Langgestraften’ van weleer, die de mogelijkheid bevatte om via periodieke en 

stapsgewijze beoordelingen tot gratiëring van langgestraften, inclusief de 

levenslanggestraften, te komen werd immers  in 2000 ingetrokken (Stcrt. 12 september 2000, 

176, p.9).  

Niettemin wordt volgens de Hoge Raad (HR 16 juni 2009, LJN BF 3741) bij ons niet 

gehandeld in strijd met art. 3 EVRM zolang in de praktijk de door het EHRM in deze de (in 

het genoemde Kafkaris-arrest) gehanteerde maatstaven in acht worden genomen, te weten dat 

de duur van de straf te eniger tijd de jure en de facto kan worden verkort. Behalve gratiëring 

(op verzoek van de gestrafte zelf) bestaat bij ons bovendien nog altijd de mogelijkheid voor 

de gestrafte om via een civielrechtelijke procedure de rechtmatigheid van een verdere 

tenuitvoerlegging ter toetsing van de burgerlijke rechter te brengen. Het is echter  de vraag 

hoe reëel en effectief deze rechtsgang mag worden ingeschat. Toch wordt het realiter 

voorkomen van verkorting van de straf in dit verband vooralsnog als voldoende perspectief 

aangemerkt.   

Maar juist nu gedurende het afgelopen decennium het aantal levenslanggestraften in een snel 

tempo enorm is toegenomen, zal het ontbreken van enige regeling van mogelijke beëindiging 

via een progressieve procedure zich gevoeglijk kunnen gaan wreken. Dit is ook de zorg van 

het in 2008 opgerichte Forum Levenslang, bestaande uit strafrechtsdeskundigen en andere 

experts die bij de strafrechtspleging zijn betrokken. In hun kring laten zich stemmen horen die 

– evenals de RSJ heeft gedaan - pleiten voor een periodieke rechterlijke toetsing met 

eventueel een vorm van voorwaardelijke invrijheidstelling van de levenslang gestraften.      

 

3.2  het oordeel van de Hoge Raad in relatie tot art. 13 Sr 

 

Het oordeel van de Hoge Raad inzake het reële perspectief berust dus op dit moment nog op 

een broos fundament. Men moet zich realiseren dat het om mensen gaat die actief aan hun 

eigen verbetering moeten werken en veel ten aanzien van zichzelf moeten presteren, willen zij 

ontkomen aan het enige levensalternatief dat hen anders bedreigt, te weten dat ze eens binnen 

de gevangenismuren zullen overlijden. Juist zij kunnen het dan, alleen al uit oogpunt van 

humaniteit, niet stellen zonder een gestructureerde procedure waarin ambtshalve hun 

mogelijke psychische en andere persoonlijke ontwikkelingen onder de loep worden genomen 

teneinde hen de kans op een resocialiserende fase van een betere en zinvollere  

levensvervulling te bieden. Dit lijkt me zelfs een voor de hand liggende consequentie van een 

stelsel dat de doodstraf principieel verwerpt, terwijl het ten volle executeren van een 

levenslange straf - enigszins cru gezegd - als een pseudo-vorm daarvan kan worden gezien. 

Wanneer het ene ethisch onaanvaardbaar is, is het andere dat eigenlijk ook. In beide gevallen 

is men voor de samenleving wezenlijk verloren.        

De toepassing van art. 13 Sr kan echter op de weg naar een beter leven de eerste stap zijn, 

althans voorzover de betrokkene hierbij voor zijn geestelijk welzijn baat heeft. Een tbs-

inrichting biedt nu eenmaal een behandelingsmogelijkheid met een rijker van faciliteiten en 

variaties voorzien regime dan in de gevangenis het geval pleegt te zijn. Essentieel is  

natuurlijk het verlovenbeleid hetgeen het verblijf aldaar veel betekenisvoller en dus 

dragelijker maakt, afgezien van de resocialiserende kracht ervan. En als er vervolgens om 

redenen van te geringe behandelingsresultaten en van blijvend recidivegevaar een plaatsing in 

een long stay-afdeling is geïndiceerd, dan zal deze afdeling voor de betrokkene toch nog veel 

heilzamer kunnen zijn dan wat in de gevangenis haalbaar is (zie onder 7.).    
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4.  De zaak Y.  

 

4.1  de voorgeschiedenis  

 

De strafrechtelijke en penitentiairrechtelijke voorgeschiedenis van de onderhavige zaak begon 

in oktober 1984 toen de klager Y. onherroepelijk werd veroordeeld tot een levenslange 

gevangenisstraf.   

In juli 2001 is hij door de mvJ in 2001 ex art. 13 Sr geplaatst in de Van der Hoevenkliniek 

(verder: vdHkl) met als door de kliniek gestelde voorwaarde dat van tevoren duidelijkheid zou 

worden verschaft over ‘de haalbaarheid van een resocialisatietraject voor Y. in relatie met het 

omzetten van levenslange in een eindige gevangenisstraf door middel van gratie.’ Y. zou 

worden beschouwd als een patiënt die recht zou hebben op het behandelingsbeleid met de 

mogelijkheid dat een verlofbeleid tot stand zou komen. Voorkomen diende te worden dat een 

en ander zou worden afgeremd vanuit bestuurlijke en/of politieke redenen.  

In september 2002 is door de mvJ een machtiging tot het verlenen van begeleid verlof 

verleend.  

In juli 2005 is art. 53 Reglement Verpleging Tbs-gestelden (RVT) gewijzigd in die zin dat een 

machtiging voor verlof sindsdien wordt verleend voor de duur van slechts een jaar. Maar in 

het geval van Y. is door de mvJ een uitzondering gemaakt ten aanzien van de in 2002 

verleende machtiging voor begeleid verlof. Dit gebeurde op grond van een uitspraak van de 

RSJ (van 31 maart 2008) dat intrekking van Y’s lopende machtiging uitsluitend op grond van 

deze wetswijziging en niet op grond van bijzonderheden van het individuele geval als 

onredelijk en onbillijk moest worden beschouwd.  Wel moest het jaarlijks door Y. genoten 

verlof net als dat van alle andere patiënten worden geëvalueerd en moesten de te verlenen 

verloven worden getoetst door het sinds 2007 bestaande, multidisciplinair samengestelde 

Adviescollege Verloftoetsing Tbs (AVT) .  

In augustus 2008 adviseerde dit AVT positief over het begeleide verlof van Y., waarbij het  

Adviescollege er overigens op wees dat de mvJ in 2002 heeft nagelaten de nabestaanden van 

de slachtoffers van Y’s misdrijf te informeren over diens begeleide verlof en dat op dat 

moment een slachtofferonderzoek ontbrak.   

In oktober 2009 was het vervolgens door Slachtofferhulp Nederland en de DJI verrichte 

slachtofferonderzoek gereed. Hieruit bleek dat de meeste slachtoffers indertijd na het misdrijf 

geen hulpverlening hebben gekregen en dat het in de pers bekend worden van het begeleid 

verlof bij hen hevige emoties teweeg heeft gebracht.  

Iets later in oktober 2009 adviseerde het AVT wederom positief over Y.’s verlof. 

In november 2009 werd de verlofmachtiging door de Staatssecretaris ingetrokken op grond 

van de bevindingen van het slachtofferonderzoek.   

 

4.2  de intrekking van de verlofmachtiging  

 

De BC die het tegen deze intrekking ingestelde beroep moet beoordelen, wordt 

geconfronteerd met tegengestelde standpunten van Y’s advocaat en van de mvJ , alsmede met 

de verklaringen van drie getuige-deskundigen. Zoals in tbs-zaken voor de hand ligt, komen 

hierbij gedragskundige gezichtspunten en juridische beginselen samen.  

Wat echter van cruciale betekenis blijkt te zijn is dat er sedert Y’s opname in de vdHkl 

juridische veranderingen met betrekking tot verlofverlening hebben plaats gevonden.  

De veiligheidssamenleving heeft zeker ook met betrekking tot de beveiligingsmaatregel van 

de tbs zijn eisen gesteld: verstrakking van de controle op verlofverlening aan tbs-patiënten.  
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Zo wordt sinds 2005 door de mvJ ook nog alleen voor één jaar een verlofmachtiging 

afgegeven. Voorts kunnen de verplichte adviezen van het sinds 2007 fungerende AVT, die 

uiteraard zeer zorgvuldig worden opgesteld, kritische opmerkingen bevatten, die zelfs  een 

reeds jarenlang gepraktiseerd verlofbeleid in concrete gevallen kennelijk in gevaar kunnen 

brengen.  Zoals in casu.   

Zoals gezegd blijkt uit het in 2008 verrichte slachtofferonderzoek, waarbij ook Y’s advocaat 

en de landsadvocaat betrokken waren, dat de hoogst nalatige wijze waarop de slachtoffers zo 

lang verwaarloosd zijn geweest zonder enige twijfel heeft bijgedragen aan hun heftige 

emoties in de huidige tijd. Aan hen is destijds niet of nauwelijks  aandacht besteed en hen is 

later geen informatie verschaft over de verloven die sinds 2002 plaats vonden. Aldus is een 

deel van hen na 25 jaar nog niet aan de verwerking van het misdrijf toegekomen.  

 

4.3  de verschillende standpunten hierover  

 

Deze feiten waren voor de Staatssecretaris in november 2009 dus reden om tot intrekking van 

de verlofmachtiging voor Y. te besluiten.  

In de beroepszaak zijn deze feiten door Y’s raadsman en door de landsadvocaat zeer 

verschillend geduid.  

 

a. Y’s advocaat specificeert de rol van de slachtoffers in het kader van verlofverlening als 

volgt: slachtofferbelangen kunnen alleen de wijze waarop verlof plaats vindt beïnvloeden, 

maar niet de vraag of al dan niet verlof wordt verleend.  

Daarbij was het de staat zelf die de slachtoffers niet heeft geïnformeerd over het feit dat door 

haar de klager in de gelegenheid is gesteld een resocialisatietraject te volgen. Door de 

intrekking is het bij klager opgewekte vertrouwen geschonden, terwijl de door hem genoten 

verloven zonder incidenten zijn verlopen. Er is dus geen sprake van botsende belangen tussen 

de slachtoffers en de klager: de resocialisatie van deze laatste staat aan de hulpverlening aan 

de slachtoffers niet in de weg.  

De raadsman beroept zich tevens op EHRM Stafford v. UK (28 mei 2002, appl. no. 46295/99) 

betreffende het Britse stelsel, waarin voor een levenslang gestrafte na voltooiing van de fase 

van vergelding en afschrikking (de door de rechter bepaalde puntive period of tariff), de fase 

van de resocialisatie kan aanvangen eventueel resulterend in een v.i. (release), mits de 

betrokkene niet recidivegevaarlijk is. Naar analogie daarvan kan Y’s plaatsing ex art. 13 Sr na 

circa 17 jaar in de gevangenis gedetineerd te zijn geweest, niet anders worden gezien dan als 

het begin van de tweede fase die slechts om redenen van ernstige recidivegevaarlijkheid kan 

worden afgebroken. Dit is bepaald een sterk argument tegen de intrekking van de 

verlofmachtiging, nu onder meer is gebleken dat gedurende al die jaren alle verloven 

smetteloos verlopen zijn. Ook de onder 3.1 genoemde jurisprudentie van de Hoge Raad (HR 

16 juni 2009)  inzake het perspectief op verkorting van de levenslange straf steunt dit 

argument.  

 

b.  De landsadvocaat ziet het anders: deze beschouwt de bevindingen over de uiterst 

emotionele toestand van de slachtoffers als een doorslaggevend argument om het verlof thans 

te staken, er op wijzende dat in 2002 nog geen sprake  was van aandacht voor slachtoffers van 

een delict en dat het in die tijd evenmin gebruikelijk was een slachtofferonderzoek te doen. 

Derhalve moet Y’s belang bij resocialisatie, hoe gunstig deze zich ook ontwikkelde, alsnog 

wijken voor het belang van de slachtoffers.  

 

c. De getuige-deskundigen wijzen er resp. op dat in de vdHkl al vanaf 1960 bij toekenning 

van verlof het belang van slachtoffers heeft meegewogen (zo kwam de klager tijdens zijn 
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verloven nimmer in de stad van zijn misdrijf), dat de vdHkl met ongeveer de helft van de 

slachtoffers van alle patiënten contact onderhoudt en dat klagers zaak, anders dan de 

landsadvocaat heeft gesteld, derhalve niet uniek is en tenslotte dat door een 

televisieprogramma van meer dan 10 jaar geleden bij de slachtoffers een verkeerd beeld van 

de klager was ontstaan.  

 

4.4  het oordeel van de Beroepscommissie  

 

De Beroepscommissie (BC) baseert zich bij zijn beslissing op een aantal overwegingen zowel 

van juridische als van gedragskundige aard, die m.i. zeker getuigen van realisme.     

De BC onderkent dat ten tijde van Y’s plaatsing in de vdHkl  hij als een politiek gevoelige 

delinquent gold. Deze plaatsing is evenwel van diverse kanten zorgvuldig beoordeeld. In 2001 

werd onder meer afgesproken dat vanwege het ministerie van Justitie er uitdrukkelijk naar zou 

worden gestreefd te voorkomen dat op het moment waarop uit behandelingsoptiek een 

verlofbeleid voor Y. verantwoord zou worden geacht, dit beleid ‘zou worden afgeremd om 

bestuurlijke en/of politieke redenen.’ De BC stelt in dit verband dat het de mvJ bekend moet 

zijn geweest dat extramuraal verlof bij de nabestaanden hevige emoties zou kunnen (doen) 

oproepen. De BC beschouwt dit laatste, op zichzelf terecht, als een notoir en dus als 

voorzienbaar verschijnsel.  

Met andere woorden de klager mocht er op vertrouwen dat aan alle toezeggingen inzake zijn 

status als verpleegde optimaal gevolg zou worden gegeven. De cruciale vraag of de huidige 

bevindingen van het slachtofferonderzoek dit zou mogen doorkruisen wordt door de BC dan 

ook negatief beantwoord: zelfs al zijn deze bevindingen misschien ernstiger dan de mvJ 

destijds voor ogen stond, dat kan ‘gelet op alle in 2001 gemaakte afspraken, het al zeven jaar 

goed verlopen van de begeleide verloven zonder incidenten of ongewenste confrontaties met 

slachtoffers/nabestaanden in redelijkheid en billijkheid niet leiden tot het intrekken van de 

machtiging tot begeleid verlof.’ Niettemin blijft staan het harde gegeven dat de oorsprong van 

alle slachtofferleed is gelegen in het door Y. begane zeer ernstige misdrijf, waarbij diverse 

slachtoffers de dood hebben gevonden.   

Nu uit het onderzoek geen wezenlijk nieuwe feiten of omstandigheden naar voren komen 

anders dan al direct voorzienbaar waren lijkt mij de uitspraak van de BC wat dat betreft 

inderdaad het juiste antwoord op de merites van de zaak te zijn.  

Maar de indertijd gemaakte afspraken bevatten nog wel deze toevoeging:  ‘Wanneer mocht 

blijken dat behandeling – om wat voor reden dan ook – onvoldoende doel treft, zal 

terugplaatsing naar het gevangeniswezen onvermijdelijk zijn. Datzelfde geldt indien het door 

de kliniek gevoerde verlofbeleid dat een wezenlijk onderdeel zal gaan vormen van de 

behandeling (conditio sine qua non), wordt tegengehouden. (..)’  

Dit laatste onderstreept de uitsluitende bevoegdheid van de Kroon om het gratiebeleid te 

bepalen en daarmee dus ook de zin van een resocialisatietraject. Hieraan kan noch door de 

DJI, noch door de kliniek bij gebreke aan enige autonome zeggenschap afbreuk worden 

gedaan. Het is echter opmerkelijk dat deze niet onbelangrijke passage door de BC buiten 

beschouwing is gelaten, terwijl deze toch een factor in de oordeelsvorming moet zijn geweest.  

 
5.  Terugwerkende kracht  

 

Dat de Staatssecretaris het in 2005 veranderde art. 3 van het RVT met terugwerkende kracht 

heeft toegepast is juridisch tenminste voor discussie vatbaar. Thans stelt lid 2 van dat artikel 

de geldigheidsduur van de machtiging weliswaar op 1 jaar, maar daarop is voor Y. nu juist 

een uitzondering gemaakt, nu de voor hem bestemde machtiging al vanaf 2002 gold (zie 

onder 4.). Voorts maakt lid 3 van dat artikel de intrekking van een verleende machtiging door 
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de mvJ mogelijk niet alleen bij overtreding van de voorwaarden door de betrokkene, maar ook 

in het geval feiten of omstandigheden bekend worden, die indien deze ten tijde van het 

verlenen van de machtiging bekend waren geweest, ertoe zouden hebben geleid dat de 

machtiging niet of niet in deze vorm zou zijn verleend.   

Afgezien van het naar het oordeel van de BC in casu materieel ontbreken van een dergelijke 

situatie, is het de vraag of het nieuwe derde lid een vrijbrief inhoudt om het criterium van 

onbekend gebleven omstandigheden opeens met terugwerkende kracht toe te passen over een 

periode van zovele jaren. Dit lijkt aan de ene kant tegen de geest van een juridisch behoorlijk 

executierecht in te gaan, waarvan de toepassing immers moet beantwoorden aan maatstaven 

van redelijkheid en billijkheid en dus willekeur en misbruik van bevoegdheden dient uit te 

sluiten. Het beslissen over het verlenen van verlof draagt nu eenmaal onvermijdelijk ook 

speculatieve elementen in zich betreffende eventuele reacties van de buitenwereld. Dit moet 

worden ingecalculeerd, terwijl daaraan slechts beperkt tegemoet kan worden gekomen door 

het stellen van voorwaarden. Hoe langduriger zich sedert de aanvankelijke beslissing een 

gunstige praktijk heeft ontwikkeld, des te onredelijker wordt het om daarop terug te komen op 

grond van actuele opportuniteit zonder dat er van een onmiskenbaar novum sprake is.  

Maar aan de andere kant moet het beleid nu eenmaal kunnen worden gewijzigd zonder dat 

daarvan de consequentie is dat een dergelijke wijziging niet voor een levenslang gestrafte kan 

gelden. Dat zou bovendien strijdig kunnen zijn met de rechtsgelijkheid in relatie tot diens 

medeverpleegden die in dezelfde long stay-afdeling verblijven.  

Het is duidelijk dat met betrekking tot uitvoeringsregelingen in het sanctierecht 

terugwerkende kracht niet onbeperkt kan worden uitgesloten. In dit opzicht is de opvatting 

van de BC ook in deze zaak ruimhartig te noemen.           

 

6.  Een civiele procedure over niet verlening van onbegeleid verlof 

 

Intussen had de raadsman van de klager in 2007 een civiele procedure tegen de staat 

aanhangig gemaakt. De inzet hiervan vormde in de eerste plaats het afwijzen door de mvJ van 

het door de vdHkl in oktober 2006 aan de mvJ gedane verzoek om aan Y. onbegeleid verlof te 

verlenen (als volgende stap na het begeleide verlof) . Het opmerkelijke is nl. dat art. 69 lid 1 

sub c. BVT wel de intrekking van een verlofmachtiging door de mvJ, maar niet de niet 

verlening daarvan voor beroep bij de BC van de RSJ vatbaar verklaart.  

Vervolgens speelde ook nog de kwestie dat de machtiging voor het begeleide verlof zou 

worden ingetrokken, doch deze intrekking werd in maart 2008 ongedaan gemaakt door de BC 

van de RSJ (zoals vermeld onder 4.).  

In april 2008 heeft de vdHkl wederom een verzoek ingediend tot een machtiging onbegeleid 

verlof welke aanvraag multidisciplinair was getoetst conform het Verloftoetsingskader. Op 

grond daarvan achtte de kliniek het verlenen van onbegeleid verlof overeenkomstig de 

geldende voorwaarden aangewezen en verantwoord.  

De staatssecretaris van Justitie wilde de besluitvorming hierover echter uitstellen tot na de 

evaluatie van het begeleid verlof van Y.    

In september 2010 is nog een brief van de vdHkl gevolgd met de geactualiseerde stand van 

zaken, inclusief de risicotaxatie.   

Inmiddels in hoger beroep bij het Hof Den Haag, betoogde de staat  dat onbegeleid verlof niet 

(meer) past in het Verloftoetsingskader dat sinds april 2005 geldt voor levenslanggestraften, 

inhoudende dat zolang geen perspectief op gratieverlening bestaat geen verlof wordt verleend. 

En, zo werd gesteld, ten aanzien van Y. wordt op dit moment geen gratie overwogen.  

Volgens het Hof Den Haag (23 november 2010, zaaknr. 105.007.200/01) kan evenwel aan de 

in 2001 gemaakte afspraken (zie onder 4.) geen enkele aanwijzing worden ontleend ‘dat toen 

niet de weg is ingeslagen dat alle te onderscheiden vormen van verlof van art. 53 RVT op 
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enig moment tot de mogelijkheden behoorden als de behandeling daartoe aanleiding zou 

(kunnen) geven.’  Ook gratieverlening is toen aan de orde geweest. De opvatting van de staat 

dat er geen enkele ruimte is voor onbegeleid verlof en dat de AVT daarover dan ook niet hoeft 

te adviseren wordt door het Hof onrechtmatig geacht, ‘aangezien niet blijkt dat de belangen 

van Y. en de eerder bij hem gewekte verwachtingen in de afweging zijn betrokken.’ 

Het valt te hopen dat de staat zijn marges van handelen om uit de toepassing van art. 13 Sr 

voortvloeiende tbs-trajecten te dirigeren na deze uitspraak wat beter leert kennen.   

 

7.  Plaatsing van een levenslang gestrafte in de long stay   

 

Op welke wijze het mvJ soms omgaat met de executierechtelijke behoorlijkheid jegens de in 

hoge mate daarvan afhankelijke betrokkenen, blijkt nog uit een andere recente beroepszaak, te 

weten BC 15 december 2010, nr. 10/1608/TB. 

In deze zaak staat de vraag centraal of een ex art. 13 Sr in een tbs-inrichting geplaatste 

levenslanggestrafte aanspraak kan maken op het verblijf in een bepaalde long stay-afdeling, 

als dit om uitgesproken redenen zijn voorkeur heeft.  

Het ging hierbij om een levenslang gestrafte klager, die na 17 jaar detentie in 1999 was 

overgeplaatst naar de Van Mesdagkliniek. Doch in 2005 werd hij op verzoek van de kliniek 

door de mvJ teruggeplaatst naar een p.i. met als reden dat zijn situatie stabiel was en hij als 

levenslanggestrafte niet in aanmerking kwam voor een long stay-indicatie. Zijn daartegen 

ingestelde beroep werd door de BC gegrond verklaard, doch hij werd in een andere long stay-

afdeling geplaatst dan hij per se wilde, waarna nog meer overplaatsingen volgden die 

telkenmale in beroepsprocedures als onredelijk werden beoordeeld.  

In 2009 werd beslist dat hij, zoals  zijn wens was, in een long stay-voorziening van de 

Pompestichting zou worden geplaatst, maar in 2010 besliste de mvJ dat klager in het PPC 

(Penitentiair Psychiatrisch Centrum) II te Vught zou worden geplaatst, hetgeen kort daarna 

geschiedde.  

Tegen deze beslissing tekende de klager beroep aan. Zijn raadsman nam voor de genoemde 

reeks overplaatsingsbeslissingen de kwalificatie ‘misbruik van recht’ in de mond. Het PPC II 

in Vught is een huis van bewaring met een groot verloop van gedetineerden. In beginsel 

verblijven daar geen personen met een eindeloze detentie, terwijl een long stay-afdeling juist 

wel gericht is op een langdurig verblijf. Uit brieven van de Pompestichting en uit eerdere 

rapportages over klager blijkt dat het de vraag is of de geboden psychiatrische zorg van het 

gevangeniswezen voor klager afdoende is. 

Door de mvJ werd dit laatste positief beantwoord en werd gesteld dat de klager niet meer 

detentie-ongeschikt was en dat het beperkte regime in het PPC nog niet betekent dat dan van 

een inhumane straftenuitvoerlegging sprake is.  

De BC acht voor de vraag of klager teruggeplaatst kan worden naar een p.i. niet alleen diens 

detentie(on)geschiktheid bepalend, maar ook de in het gevangeniswezen voor klager 

beschikbare psychiatrische zorg, alsmede garanties voor een humane tenuitvoerlegging van de 

straf.   

De BC: ‘In het licht daarvan en van de vele overplaatsingen gedurende afgelopen jaren is het 

in klagers belang dat hem thans een stabiele, van duurzame structuur voorziene omgeving 

wordt geboden, waar hij voor langere tijd kan verblijven, zonder dat hij wordt onderworpen 

aan een plotselinge en op ondeugdelijke gronden gebaseerde overplaatsing.(..)  

Voorts is de BC, anders dan de mvJ, van oordeel dat geen rechtsregel zich ertegen verzet dat 

klager in aanmerking komt voor een (langdurig) verblijf in een long stay-afdeling.’  
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8.  Conclusie: grote zorgvuldigheid en voorzichtigheid zijn geboden 

 

Het valt niet te ontkennen dat door een aantal (detentie)rechters behartenswaardige uitspraken 

zijn gedaan inzake de vraag hoe discretionair door de mvJ als penitentiaire executieve mag 

worden beslist over wezenlijke onderdelen van het tbs-trajct dat door  toepassing van art. 13 

Sr wordt geïnitieerd, in het bijzonder als het levenslang gestraften betreft.  

Met het afgeven, het intrekken en weigeren van machtigingen aan de klinieken om verloven te 

verlenen mag absoluut niet te lichtvaardig worden omgesprongen. Zo dient men voorzichtig te 

zijn met beslissingen die gebaseerd zijn op het met terugwerkende kracht toepassen van 

nieuwe regels ten nadele van de belanghebbende. Grote zorgvuldigheid is bij het verlofbeleid, 

ook ten aanzien van de eventuele slachtoffers, geboden wil het executierecht op een redelijke 

en billijke wijze zijn beslag krijgen.  

Ook het opgenomen willen worden in een bepaalde long stay-afdeling door een 

levenslanggestrafte kan niet te gemakkelijk worden afgewezen: het belang van de betrokkene 

kan zeer zwaarwegend zijn. Daarbij valt het zelfinzicht van de betrokkene die zich kennelijk 

neerlegt bij zijn status quo te prijzen en wordt met het tegemoetkomen aan zijn wens relatief 

licht gebracht in het duistere bestaan, dat een groot aantal tbs-gestelden met hem deelt. 

Het zou niet helemaal verbazen als op de achtergrond van de opstelling van de mvJ in deze 

ook financiële overwegingen enige rol hebben gespeeld. In ieder geval lijkt in de besproken  

zaken een zekere mate van onwil en van gebrek aan inlevingsvermogen mee te spelen aan de 

kant van de mvJ. 

Het zou te betreuren zijn als afbreuk zou worden gedaan aan onze aloude goede naam over de 

wijze waarop in ons strafrechtelijk systeem de moeilijkste gevallen worden bejegend.     

 

C. Kelk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 

       

 

 


