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De levenslange gevangenisstraf, de zwaarste straf die de Nederlandse rechter kan opleggen,
staat al enige tijd ter discussie. Toegegeven, er zullen waarschijnlijk altijd wel situaties blijven
voorkomen waarin aan levenslange opsluiting niet valt te ontkomen. Maar in toenemende mate
worden vraagtekens geplaatst bij het Nederlandse stelsel, waarin ‘levenslang’ ook echt ‘levens-
lang’ betekent, en de gedetineerde in wezen geen enkel perspectief heeft om ooit nog op vrije
voeten te komen, wat er verder ook gebeurt en hoe hij zich verder ook ontwikkelt. Is, bij alle
begrip voor overwegingen van vergelding, afschrikking en preventie, een dergelijk rigide stelsel
nog wel aanvaardbaar?

Recente uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) hebben
er zeker toe bijgedragen dat de levenslange gevangenisstraf voorwerp van discussie werd in
Nederland. Maar ook de Nederlandse strafrechtspraak is in beweging. Uit de jurisprudentie
blijkt dat er rechters zijn die de levenslange gevangenisstraf niet meer willen opleggen in verband
met strijdigheid ervan met artikel 3 EVRM, dat foltering en een inhumane en vernederende
behandeling of bestraffing verbiedt. In reactie daarop heeft de Staatssecretaris van Veiligheid
en Justitie laten weten dat hij de praktijk van de tenuitvoerlegging van de levenslange gevange-
nisstraf wil aanpassen. Een belangrijk deel van de plannen heeft inmiddels zijn beslag gekregen
met de oprichting, per 1 maart 2017, van het Adviescollege levenslanggestraften. Maar daarmee
is het laatste woord nog niet gezegd. Zijn de voorgestelde wijze van tenuitvoerlegging en de
reeds doorgevoerde wijzigingen verenigbaar met artikel 3 EVRM? Voldoet het door de Staats-
secretaris geïntroduceerde herbeoordelingsmoment aan de daaraan door het EHRM gestelde
eisen? En op welke wijze moeten resocialisatiemogelijkheden worden geboden teneinde een
humane vorm van ‘levenslang’ te bereiken? En is er bij dit alles voldoende oog voor de belangen
van het slachtoffer en/of zijn nabestaanden?

Over deze en vele andere vragen rondom de levenslange gevangenisstraf, ging het tijdens
het door het NJCM georganiseerde seminar op donderdagavond 6 oktober 2016 met de titel
‘Levenslang ten dode opgeschreven?’. Wij zijn de organisatoren van het seminar – Nadine
Achterberg, Anique van den Bosch, Mirthe Docter en Loes Wilbrink – veel dank verschuldigd,
want de bijeenkomst effende het pad voor deze speciale aflevering van het NTM: een weerslag
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van de tijdens het seminar gehouden voordrachten, met daaraan toegevoegd nog een aantal
andere beschouwingen over het thema.

De special bevat een mix van wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke bijdragen, en
een mix van benaderingen. Na een toonzettende inleiding (door Diemer) is uiteraard uitgebreid
aandacht voor het mensenrechtelijke perspectief (in de bijdragen van Jacobs en Kodrzycki). Maar
daarnaast komt ook een gedragskundig perspectief aan bod (in de bijdrage van Masthoff) en
het perspectief van de slachtoffers en/of hun nabestaanden (in de bijdrage van Keijzer). Schuyt
en Liem kijken naar het systeem van parole in de Verenigde Staten, en de lessen die uit de
ervaringen met dit systeem kunnen worden getrokken voor Nederland.

Wij hopen dat de speciale aflevering van ons tijdschrift een bijdrage kan leveren aan een
weloverwogen discussie over de toekomst van de levenslange gevangenisstraf in Nederland.
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