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Inleiding 

Het onderhavige advies wordt uitgebracht op verzoek van mr. R.J. Wybenga, advocaat te 

Rotterdam in het kader van een kort geding, door hem aanhangig gemaakt namens zijn cliënt, 

Yilmaz, tegen de Staat der Nederlanden. 

 

De door mr Wybenga gestelde vragen luiden als volgt: 

 

a. mogen door slachtoffers en nabestaanden gepercipieerde belangen, dan wel de 

belangen die van overheidswege aan slachtoffers en nabestaanden veronderstellender-

wijze worden toegeschreven, ertoe leiden dat het resocialisatieproces wordt gestopt, of 

wordt opgeschort, of wordt vertraagd?  

Of mogen die slechts in zoverre een rol spelen dat daarmee rekening wordt gehouden bij 

de uitvoering van het resocialisatieproces (voorwaarden te stellen bij verlening 

machtiging verlof).  

 

b. indien vraag a. mocht worden beantwoord in de zin dat de (veronderstelde) belangen 

van slachtoffers/nabestaanden in hun algemeenheid het resocialisatieproces wel kunnen 

beïnvloeden en wel aldus dat dit proces wordt beëindigd dan wel opgeschort dan wel 

vertraagd, hoe luidt dan de beantwoording van vraag a. in het geval van Yilmaz. 

 

Tot mijn beschikking stonden de stukken genoemd in de inleidende dagvaarding en de nadien, 

bij brief van 20 maart 2014, aan de rechtbank toegestuurde stukken. Daarnaast heb ik gebruik 

gemaakt van de uitspraak van de Beroepscommissie van de RSJ van 31 maart 2008 (inzake de 

intrekking van de verlofmachtiging) en van het advies van het Adviescollege Verloftoetsing 

tbs (AVt) van 29 oktober 2009 (het positief advies inzake begeleid verlof).  

 

 

1. Korte schets van het geschil 

 

De vragen betreffen de rechtspositie van Yilmaz, een levenslanggestrafte die ter behandeling 

is opgenomen in een TBS-kliniek. Yilmaz heeft 5 april 1983 in Delft zes mensen van het 

leven beroofd en vier ernstig verwond. Hij is sedert 7 april 1983 gedetineerd. Na ruim 18 jaar 

detentie werd hij opgenomen in de Van der Hoevenkliniek in Utrecht. Yilmaz geniet sinds 

2002 in het kader van zijn behandeling ‘begeleide verloven’. Omdat deze verloven gunstig 

verliepen is door de kliniek bij het ministerie een machtiging voor onbegeleid verlof 

aangevraagd, voor het eerst in 2006. Yilmaz is - om de confrontatie met slachtoffers en 

nabestaanden te vermijden - tijdens zijn verloven nooit naar Delft gegaan.
1
  

 

Het ministerie heeft de verzoeken onbegeleid verlof de afgelopen jaren geweigerd dan wel 

afgehouden. Daartoe is aangevoerd dat er voor Yilmaz geen gratie wordt overwogen. Vanaf 

2009 heeft het ministerie zich bovendien beroepen op de belangen van de slachtoffers en 

nabestaanden (hierna: ‘de slachtoffers’). Uit het slachtofferonderzoek dat in 2009 werd 

ingesteld, is namelijk gebleken dat de berichtgeving over Yilmaz heftige emoties oproept bij 

de slachtoffers en dat zij geen begrip hebben voor het feit dat aan Yilmaz verlof is verleend. 

Ook blijkt uit het onderzoek ‘dat zij het vreemd vinden’ dat zij pas na 26 jaar ‘iets van justitie 

horen’. Bijna alle slachtoffers willen informatie over het verdere strafverloop ontvangen. In 

het rapport wordt geconcludeerd dat het onderzoek aan de slachtoffers ‘ruimte (heeft) 

                                                 
1
 Dit blijkt uit de mededeling van het Hoofd van de Van der Hoevenkliniek aan de BC RSJ, tijdens de 

behandeling van het beroep van Yilmaz tegen de intrekking van de verlofmachtiging (BC 12  juli 2010, 

09/3625/TR). 
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geboden om te vertellen hoe zij het misdrijf en de nasleep hebben ervaren en wat zij vinden 

van de zaak Yilmaz’, en dat het slachtofferonderzoek ‘ook ruimte (heeft) geboden om na 26 

jaar informatie te verstrekken over de zaak Yilmaz en ervoor te zorgen dat de slachtoffers 

geïnformeerd blijven indien zij dat wensen’. Daarnaast heeft het slachtofferonderzoek, aldus 

de conclusie, ‘ruimte geboden om alsnog voor enkele slachtoffers/ nabestaanden een 

hulpverleningstraject te starten.’ 

 

Op het laatste verzoek om een machtiging onbegeleid verlof, van 4 oktober 2013, is nog geen 

beslissing gevolgd. Wel is (wederom) advies van het Adviescollege Verloftoetsing tbs (AVt) 

ingewonnen. De strekking van het advies is Yilmaz niet bekend. Per brief van 28 maart 2014 

is Yilmaz ervan in kennis gesteld dat de Staatssecretaris heeft besloten opnieuw een 

slachtofferonderzoek te laten uitvoeren en dat de resultaten daarvan bij de besluitvorming 

zullen worden betrokken. 

 

De onderhavige door Yilmaz aanhangig gemaakte procedure strekt ertoe het verzochte 

onbegeleid verlof op zo kort mogelijke termijn mogelijk te maken. 

 

Naast deze civiele procedure is een gratieverzoek van Yilmaz in behandeling. In deze 

gratieprocedure heeft het Gerechtshof Den Haag een voorlopig advies uitgebracht waarin het 

Hof aan de Koning adviseert de beslissing op het gratieverzoek zes maanden aan te houden. 

Tevens adviseert het Gerechtshof om ‘zo spoedig mogelijk voort te gaan met activiteiten 

gericht op resocialisatie, waaronder onbegeleid verlof’ en om het Hof te informeren over  

- kort gezegd - de voortgang van het resocialisatieproces en over de impact van mogelijke 

gratieverlening op de slachtoffers, nabestaanden en de samenleving. Het hof ‘acht een relatief 

korte termijn van zes maanden op zijn plaats, gelet op de onzekerheid waarin verzoeker 

verkeert’. 

 

De aan mij gestelde vragen stellen de verhouding aan de orde tussen enerzijds het belang van 

Yilmaz bij voortzetting van een in gang gezette resocialisatie en anderzijds de belangen van 

de slachtoffers nu zij door het toestaan van onbegeleide verloven mogelijk in hun gevoelens 

zullen worden gekwetst. 

 

Om de vragen te beantwoorden zal ik eerst het juridische kader uiteenzetten van de 

rechtspositie van Yilmaz, zowel op basis van de Nederlandse wetgeving als uit oogpunt van 

de rechtspraak van het EHRM (par. 2). Daarna zal ik ingaan op het juridisch kader van de 

positie van slachtoffers bij de tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf en de maatregel 

TBS, eveneens zowel op basis van de Nederlandse wetgeving als uit oogpunt van de 

rechtspraak van het EHRM (par.3). Hierna bespreek ik de jurisprudentie van de 

Beroepscommissie van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) 

waarin slachtofferbelangen en resocialisatie tegen elkaar worden afgewogen (par. 4).  

In par. 5 worden de bijzonderheden van deze zaak opgesomd en wordt de vraag beantwoord 

of ervan moet worden uitgegaan dat Yilmaz zijn straf heeft uitgeboet. In par. 6 geef ik 

antwoord op de aan mij gestelde vragen. 

 

 Uit oogpunt van resocialisatie acht de kliniek het sedert 2006 noodzakelijk dat de 

begeleide verloven van Yilmaz worden uitgebreid naar onbegeleid verlof. 

 Het verzoek om onbegeleid verlof is tot nog toe afgewezen dan wel afgehouden met 

een verwijzing naar het ontbreken van gratieperspectief en - sinds 2009 - (mede) uit 

oogpunt van de belangen van slachtoffers 
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2. Juridisch kader rechtspositie Yilmaz 

 

A. Nederlandse wetgeving 

 

Yilmaz is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De Penitentiaire Beginselenwet 

(PBW, 1999) noch de uitvoeringsregelingen (de Penitentiaire Maatregel, de Regeling tijdelijk 

verlaten van de inrichting, dan wel de Regeling selectie plaatsing en overplaatsing) kennen 

bijzondere bepalingen voor deze categorie veroordeelden. De rechtspositie van Yilmaz was 

die van ‘gedetineerde’ in een penitentiaire inrichting (art. 1e PBW). Door zijn overplaatsing 

naar de Van der Hoeven-kliniek, op basis van artikel 13 Sr jo. art. 41 (oud) Penitentiaire 

Maatregel, verkreeg Yilmaz de rechtspositie van ‘verpleegde’ (art. 1j Beginselenwet 

verpleging terbeschikkinggestelden, BVT). Hierna bespreek ik de rechtspositie van een 

verpleegde en die van een levenslanggestrafte gedetineerde ten opzichte van resocialisatie en 

verlof.  

 

De rechtspositie van ‘verpleegde’ ten opzichte van resocialisatie en verlof 

 

In het kader van de tenuitvoerlegging van de maatregel TBS geldt resocialisatie als leidraad 

voor de behandeling (art. 2 BVT). Volgens artikel 1v BVT moet onder ‘behandeling’ worden 

verstaan: ‘het samenstel van handelingen, gericht op een dusdanige vermindering van de uit 

de stoornis van de geestvermogens voortvloeiende gevaarlijkheid van de verpleegde voor de 

veiligheid van anderen dan de verpleegde of de algemene veiligheid van personen of goederen 

dat het doen terugkeren van de verpleegde in de maatschappij verantwoord is’. Verlof wordt 

beschouwd als noodzakelijk onderdeel van een op terugkeer gerichte behandeling. Indien 

geen van de ‘state of the art’-behandelmethoden aanslaat, kan op zeker moment worden 

overwogen de op resocialisatie gerichte behandeldoelen - althans voorlopig - te laten varen en 

de betrokkene in een longstay-afdeling te plaatsen.
2
 

 

De status van ‘verpleegde’ stelt Yilmaz op vele punten gelijk aan een ter beschikking 

gestelde. Dit geldt in elk geval voor het recht op het behandelbeleid dat in de kliniek geldt, zie 

art. 16 e.v. BVT. Deze behandeling is gericht op zijn veilige terugkeer in de samenleving, 

aldus het hiervoor aangehaalde art. 1v BVT. Ook de Verlofregeling TBS is van toepassing op 

‘anderszins verpleegden’, zoals Yilmaz. Tegelijk verkeert Yilmaz als levenslanggestrafte in 

een uitzonderingspositie. Sinds 2007 is in de Verlofregeling namelijk de bepaling opgenomen 

dat levenslanggestraften niet in aanmerking komen voor verlof.
3
  

 

De Beroepscommissie (BC) van de RSJ heeft de toepassing van het sedert 2007 geldende 

beleid voor levenslanggestraften op Yilmaz (door intrekking van de voor hem afgegeven 

verlofmachtiging) echter als ‘onredelijk en onbillijk’ beoordeeld. Hierbij overwoog de BC dat 

Yilmaz een behandeling als terbeschikkinggestelde in het vooruitzicht was gesteld toen hij in 

2001 werd overgeplaatst, dat hij al sedert 2002 begeleide verloven genoot en deze verloven 

zonder incidenten waren verlopen.
4
 Artikel 2 onder 6 Verlofregeling TBS is derhalve naar het 

oordeel van de BC RSJ op Yilmaz niet van toepassing. Daarentegen geldt volgens de hier 

aangehaalde beslissingen van de BC en volgens het Adviescollege Verloftoetsing tbs (AVt)
5
  

                                                 
2
 Zie het Beleidskader Longstay Forensische Zorg, 19 januari 2009 onder 3, ‘Instroomcriteria’, en 4, ‘Kwaliteit 

van leven en zorg op een lfz voorziening’. 
3
 Thans: art. 2 onder 6 Verlofregeling TBS, 31 december 2010. 

4
 Beslissingen van de BC RSJ van 31 maart 2008 (07/2372/TR) en van 12 juli 2010 (09/3625/TR). Vergelijkbare 

rechtspraak: BC 12/2149/TB van 29 oktober 2012. 
5
 Zie het advies van de AVt van 29 oktober 2009. 
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dat Yilmaz - gelet op de in 2001 gewekte verwachtingen - in aanmerking komt voor 

‘resocialisatieverlof’. De begeleide verloven hebben sinds die beslissingen ononderbroken 

plaatsgevonden. 

 

 Verpleegden komen in beginsel in aanmerking voor verlof. De verloven dienen tot hun 

resocialisatie en veilige terugkeer in de samenleving. 

 Voor Yilmaz als levenslanggestrafte geldt dat de in gang gezette resocialisatie met 

bijbehorende verloven niet enkel op basis van nieuw beleid mocht worden 

teruggedraaid. 

 De rechten van Yilmaz ten aanzien van verlof worden naar het oordeel van de BC RSJ 

en het AVt mede bepaald door de in het verleden gemaakte afspraken. 

 

De rechtspositie van ‘levenslanggestrafte’ ten opzichte van resocialisatie en verlof 

 

Zoals hiervoor uiteengezet maakt de PBW geen onderscheid tussen tijdelijk gestraften en 

levenslanggestraften. De Beginselenwet Gevangeniswezen 1951, die het resocialisatiebeginsel 

introduceerde, maakte dit onderscheid evenmin. Dit resocialisatiebeginsel, neergelegd in 

artikel 26, luidde: ‘Met handhaving van het karakter van de straf of de maatregel wordt hun 

tenuitvoerlegging mede dienstbaar gemaakt aan de voorbereiding van de terugkeer der 

gedetineerden in het maatschappelijk leven.’ Dit beginsel is overgenomen in artikel 2 PBW, 

dat luidt: ‘Met handhaving van het karakter van de vrijheidsstraf of de vrijheidsbenemende 

maatregel wordt de tenuitvoerlegging hiervan zoveel mogelijk dienstbaar gemaakt aan de 

voorbereiding van de terugkeer van de betrokkene in de maatschappij’. De tekst is volgens  

de memorie van toelichting ‘behoudens redactionele wijzigingen’ overgenomen uit artikel 26 

Beginselenwet.
6
 In het beleid zoals dat in elk geval in 1986 (gratieverlening Hans van Z.) nog 

werd uitgevoerd, gold het resocialisatiebeginsel onverkort voor levenslanggestraften.  

Dit beleid werd als volgt verwoord: 

 
 ‘In het Nederlandse strafstelsel wordt een levenslange gevangenisstraf opgelegd aan 

commune delinquenten in het algemeen niet tot het einde toe ten uitvoer gelegd. Naar onze 

opvatting behoort een dergelijke tot vrijheidsstraf veroordeelde uitzicht te houden op 

terugkeer in de samenleving, zo dit mogelijk is. Tijdens de detentie van iemand die tot 

levenslange vrijheidsstraf is veroordeeld komt ooit een moment waarop er zich een 

zodanige ontwikkeling heeft voorgedaan dat aan de hand van een behandelingsplan de 

terugkeer in de samenleving moet worden voorbereid. Wanneer die voorbereiding is 

voltooid zal er een beslissing moeten worden genomen.’ (uit de overgelegde brief van de 

bewindsman van 13 februari 1975). 

 

Het huidige beleid ten aanzien van de executie van de levenslange gevangenisstraf is niet 

gebaseerd op een wetswijziging.
7
 

 

 Het vroegere detentiebeleid was gericht op resocialisatie van alle gedetineerden.  

 In Nederland gold in elk geval tot 1986 als beleidsuitgangspunt dat werd gestreefd 

naar terugkeer van de levenslanggestrafte in de samenleving ‘zo dit mogelijk’ was. 

 Sindsdien is de wet niet anders dan ‘redactioneel’ aangepast. 

 

 

                                                 
6
 MvT p. 13, Kamerstukken 1994-1995, 24263, 3. 

7
 W.F. van Hattum, ‘In de daad een mens. De gratieprocedure levenslanggestraften: departementaal beleid en 

magistratelijk toezicht, vroeger en nu’, Delikt en Delinkwent, afl. 4, april 2009, p. 325-352. 
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Voorwaardelijke invrijheidstelling(VI) 

 

Levenslanggestraften komen pas in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling 

wanneer hun straf door gratie is omgezet in een tijdelijke straf of wanneer voorwaardelijke 

gratie is verleend. Indien een levenslange straf door gratie wordt verwisseld voor een 

tijdelijke was het de gewoonte om VI te verlenen over een derde deel van de straf die in de 

plaats was gekomen voor de levenslange straf.
 8

 In het verleden werden de bestaande VI-

regels van toepassing geacht op deze voorwaardelijke invrijheidstelling (voorbeeld: Van 

Zon).Voorwaardelijke invrijheidstelling kan slechts op een beperkt aantal gronden worden 

uitgesteld (art. 15 d Sr). De bescherming van de gevoelens van de slachtoffers behoren 

daartoe niet.  

 

 De invrijheidstelling van levenslanggestraften na omzetting van hun straf vond in het 

verleden plaats op dezelfde voet als de invrijheidstelling van langgestraften. 

 De gevoelens van slachtoffers vormen geen in de wet erkende grond voor weigering 

van de voorwaardelijke invrijheidstelling. 

 

 

B. De rechtspositie van veroordeelden beschouwd vanuit de Raad van Europa en het EHRM  

 

De Nederlandse benadering van levenslanggestraften zoals hiervoor beschreven is gelijk aan 

die welke is neergelegd in de diverse, elkaar opvolgende, Recommendations van het Comité 

van Ministers van de Raad van Europa (zogenaamde ‘soft law’). Deze aanbevelingen wijzen 

sinds 1976 eensluidend op de noodzaak om ook voor levenslanggestraften een beleid gericht 

op resocialisatie na te streven. Tevens wordt aanbevolen om bij het publiek begrip te kweken 

voor de terugkeer van levenslanggestraften en om een VI-procedure voor hen in het leven te 

roepen.
9
  

 

De Recommendations van de Raad van Europa vormen, samen met andere internationale 

bronnen, voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) een belangrijke bron 

van recht.
10

 In de zaak Vinter e.a./VK overwoog de Grand Chamber:
11

  

 

‘The relevant Council of Europe instruments set out in paragraphs 60–64 and 76 above 

also demonstrate, first, that commitment to rehabilitation is equally applicable to life 

sentence prisoners; and second, that, in the event of their rehabilitation, life sentence 

prisoners should also enjoy the prospect of conditional release.’  

 

Het EHRM erkent voorts het progressief stelsel van vrijheden (a policy of progressive social 

reintegration), ook indien sprake is van een veroordeling wegens zeer ernstige 

levensdelicten.
12

 De positieve verplichting uit artikel 2 EVRM (recht op leven) brengt niet 

mee dat degenen die een dergelijk delict hebben gepleegd - en daarom een (levens)lange straf 

                                                 
8
 In de praktijk van gratieverlening aan levenslanggestraften is aangenomen dat de straf die in de plaats komt van 

de levenslange straf langer mag zijn dan de maximale gevangenisstraf. 
9
 Rec. 76 (2) punt 15. 

10
 Zie o.m. EHRM 22 October 2009 (Orchowski/Poland); EHRM 19 June 2009 (Ciorap/Moldova); EHRM 27 

November 2012 (Savičs/Latvia).  
11

 Vinter e.a. /VK, 9 juli 2013, r.o. 116. Zie de noot van Prof. van Kalmthout in European Human Rights Cases 

2013/254 en de beschouwing van W.F. van Hattum, ‘Levenslang post Vinter’, NJB 2013, 29, p. 1956-1964. 
12

 EHRM (GC) 3 april 2012 (Boulois/Luxembourg); EHRM 17 januari 2012 (Choreftakis et Choreftaki/Grèce), 

LJN BW7933, EHRC 2012/99 m.nt. Mols; EHRM 15 december 2009 (Maiorano e.a/Italie) § 108; EHRM 10 

avril 2006 (Léger/France); EHRM (GC) 24 oktober 2002 (Mastromatteo/Italy) § 72. 
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kregen opgelegd - niet meer door middel van een verlofstelsel mogen worden voorbereid op 

hun vrijlating. Het EHRM ziet voorts in de publieke opinie geen legitiem argument voor de 

voortzetting van een detentie indien het vergeldende deel eenmaal is uitgeboet en er geen 

gevaar voor recidive meer bestaat.
13

  

 

(…) Once the punishment element of the sentence (as reflected in the tariff) has been 

satisfied, the grounds for the continued detention, as in discretionary life and juvenile 

murderer cases, must be considerations of risk and dangerousness. Reference has been 

made by Secretaries of State to a third element – public acceptability of release – yet 

this has never in fact been relied upon. As Lord Justice Simon Brown forcefully 

commented in Anderson and Taylor (see paragraph 46 above), it is not apparent how 

public confidence in the system of criminal justice could legitimately require the 

continued incarceration of a prisoner who has served the term required for punishment 

for the offence and is no longer a risk to the public’  

 

Iets anders is dat de Staat geen situatie mag laten ontstaan waarin het voorzienbaar is dat de 

vrijlating van een (levens)lang gestrafte levensgevaar voor een ander met zich meebrengt; dan 

is voortzetting van de detentie geboden.
14

 

 

De aanbevelingen van het Comité van Ministers legde het Hof ook mede ten grondslag aan 

zijn standpunt dat elke levenslanggestrafte de jure en de facto perspectief op invrijheidstelling 

behoort te hebben. Om aan dit vereiste te voldoen, dient bij aanvang van de straf een 

mechanisme te bestaan dat in de mogelijkheid voorziet de opgelegde straf - gelet op de 

eventuele verschuiving van strafdoelen - te herzien. Indien dit mechanisme of dit perspectief 

ontbreekt, is er sprake van schending van artikel 3 EVRM. Het EHRM overwoog onder meer:  

 

‘ (...) A whole life prisoner is entitled to know, at the outset of his sentence, what he 

must do to be considered for release and under what conditions, including when a 

review of his sentence will take place or may be sought.’
 15

  

 

De review procedure dient tot vaststelling van eventuele veranderingen in de gronden voor de 

strafoplegging, te weten punishment, deterrence, public protection and rehabilitation: 

 

‘Many of these grounds will be present at the time when a life sentence is imposed. 

However, the balance between these justifications for detention is not necessarily static 

and may shift in the course of the sentence. What may be the primary justification for 

detention at the start of the sentence may not be so after a lengthy period into the 

service of the sentence. It is only by carrying out a review of the justification for 

continued detention at an appropriate point in the sentence that these factors or shifts 

can be properly evaluated.’
16

 

 

Het EHRM geeft aan dat het gelet op de diverse regelingen in de landen die zijn aangesloten 

bij de Raad van Europa redelijk is om een termijn van 25 jaar (iets boven het Europese 

gemiddelde) aan te houden waarbinnen een dergelijke review zou moeten plaatsvinden:  

 

                                                 
13

 EHRM 28 mei 2002 (Stafford/UK), § 80. 
14

 EHRM 15 december 2009 (Maiorano e.a./France), § 109; EHRM 28 oktober 1998 (Osman/VK), § 116, en 

EHRM (GC) 24 oktober 2002(Mastromatteo/Italy), § 74. 
15

 EHRM, Vinter e.a./VK, par. 122. 
16

 EHRM, Vinter e.a./VK, par.111 
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“(…) it is not for the Court to determine when that review should take place. This being 

said, the Court would also observe that the comparative and international law materials 

before it show clear support for the institution of a dedicated mechanism guaranteeing 

a review no later than twenty-five years after the imposition of a life sentence, with 

further periodic reviews thereafter”.
17

 

 

 

 Resocialisatie behoort naar het oordeel van het EHRM onderdeel uit te maken van de 

executie van een levenslange straf. 

 De publieke opinie vormt naar het oordeel van het EHRM geen legitiem argument 

voor de voortzetting van een detentie indien het vergeldende deel eenmaal is uitgeboet 

en er geen gevaar voor recidive meer bestaat. 

 Het EHRM is van oordeel dat uit rechtsvergelijkend onderzoek volgt dat het redelijk is 

indien een review binnen 25 jaar na oplegging van de straf plaatsvindt. 

 In deze review procedure worden als strafdoelen aangemerkt: vergelding, 

afschrikking, beveiliging en resocialisatie.  

 Uit oogpunt van Europese rechtspraak zou Yilmaz sedert 2008 in aanmerking komen 

voor een onderzoek naar de mogelijkheid van invrijheidstelling. 

 

 

3. De rechtspositie van nabestaanden en slachtoffers 

In deze paragraaf wordt dezelfde indeling gehanteerd als in par. 2. 

 

A. Nederlandse wetgeving 

De PBW en de BVT kennen geen bijzondere rechtspositie toe aan de slachtoffers. 

Slachtoffers hebben bijvoorbeeld geen rechtsmiddel tegen beslissingen omtrent toekenning 

van vrijheden aan gedetineerden. Voor degenen die slachtoffer zijn geworden van een 

‘spreekrechtwaardig delict’ bestaat wel het recht, om, indien gewenst, op de hoogte te worden 

gesteld van de eerste datum van invrijheidstelling.
18

  

 

Bij de tenuitvoerlegging van de straf of de maatregel, in het bijzonder waar het betreft de 

invulling van verlof, wordt wel rekening gehouden met hun belangen. Dit is voor wat betreft 

gedetineerden in een penitentiaire inrichting geregeld in artikel 4 onder g van de Regeling 

tijdelijk verlaten van de inrichting. Op basis van deze bepaling kan verlof worden geweigerd 

wegens ‘risico van ongewenste confrontatie met slachtoffers van of anderszins betrokkenen 

bij het door de gedetineerde gepleegde misdrijf’. 

 

In het kader van de TBS maakt de aandacht voor het slachtoffer deel uit van de behandeling. 

Behandelaars houden voorts in hun verlofbeleid rekening met de slachtoffers, zoals ook is 

gebeurd in onderhavige zaak, waarin is afgesproken dat Yilmaz zich niet naar Delft zal 

begeven.
19

 Daarnaast wordt het verlenen van verlof sinds ongeveer 2007, formeel (mede) 

afhankelijk gesteld van de aanwezigheid van een zogenaamd slachtofferonderzoek.
20

 Het doel 

van dit onderzoek is om door inventarisatie van de behoeften van de slachtoffers de verloven 

op die behoeften af te stemmen.  

 

                                                 
17

 EHRM, Vinter e.a./VK, par. 120. 
18

 Art. 51a lid 3Sv jo. art. 51e lid 1 Sv. 
19

 BC 12 juli 2010, 09/3625/TR; zie ook BC 9 november 2004, 04/1242/TV. 
20

 Thans art. 2 onder 4 Verlofregeling terbeschikkinggestelden 2010. 
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 Met slachtofferbelangen wordt rekening gehouden in het kader van de op resocialisatie 

gerichte activiteiten van gedetineerden, in het bijzonder bij de inkleding van het verlof 

 In het geval van Yilmaz is dit beleid gevoerd. 

 

De rol van slachtoffers bij VI-verlening 

 

Bij een beslissing tot voorwaardelijke invrijheidstelling kunnen aan de betrokkene 

voorwaarden worden opgelegd die in dienst staan van de gevoelens van de slachtoffers. Te 

denken valt aan een gebiedsverbod, locatieverbod en/of contactverbod (art. 15d Sr). In dat 

geval zal de betrokkene zich bereid moeten verklaren de voorwaarden na te leven, op straffe 

van uit- of afstel van de VI.  

 

 In het kader van de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt aan de gevoelens van 

slachtoffers tegemoet gekomen door het opleggen van bijzondere voorwaarden. 

 

B. De rechtspositie van slachtoffers beschouwd vanuit de Raad van Europa en het EHRM
21

 

 

De Aanbeveling van de Raad van Europa van 1987
22

 is gericht op de promotie van hulp en 

steun aan slachtoffers en dient ter voorkoming van victimisatie. Deze tekst propageert in het 

bijzonder om zowel de private als de publieke sector bij de hulpverlening aan slachtoffers te 

betrekken. Op deze en andere aanbevelingen bouwt de Recommendation on assistance to 

crime victims uit 2006 voort.
23

 Daarin worden de lidstaten opgeroepen om ‘alles’ te 

ondernemen om de slachtoffers te helpen bij hun rehabilitatie en in het bijzonder ook om de 

slachtoffers van zeer ernstige geweldsdelicten schade te vergoeden. Artikel 10.3 van de 

Recommendation uit 2006 bevat vergelijkbare bepalingen als de Richtlijn uit 2012 van de 

Europese Unie als het gaat om het informeren van slachtoffers.
24 

Het informeren moet ten 

minste plaats hebben als sprake is van gevaar voor de slachtoffers. Daarnaast bevat het 

document aanbevelingen op het terrein van de bescherming van persoonsgegevens, het trainen 

van slachtofferhulpverleners, de toepassing van mediation en de coördinatie en samenwerking 

bij hulpverlening. Aangeraden wordt om het publiek door middel van publiciteit, campagnes 

en ‘alle’ beschikbare media bewust te maken van de behoeftes van slachtoffers om zo begrip 

voor en erkenning van de effecten van misdrijven te kweken. Deze aandacht voor slachtoffers 

behoort tot de positieve verplichtingen waartoe Staten jegens slachtoffers zijn gehouden, zo 

blijkt ook uit de rechtspraak van het EHRM. Het ontbreken van zorg voor het slachtoffer kan 

mede aanleiding zijn om te concluderen dat er sprake is van schending van artikel 3 en/of 8 

EVRM.
25

 Uit deze regelgeving blijkt niet dat met de belangen van slachtoffers ook rekening 

moet worden gehouden door middel van het verlengen van de executie van de straf. 

 

                                                 
21

 N.J.M. Kwakman, ‘Europa en slachtoffers van delicten’, Strafblad 2012. W.F. van Hattum, ‘Positieve 

verplichtingen rond de tenuitvoerlegging van een (levens)lange vrijheidsstraf’, in: Het Roer Recht. Liber 

Amicorum aangeboden aan Wim Vellinga en Feikje Vellinga-Schootstra, Zutphen: Paris 2013, p. 163-176. 
22

 R (87) 21, 17 september 1987, betreffende de bijstand aan slachtoffers en de voorkoming van victimisering. 
23

 Rec. (2006) 8 of the Committee of Ministers to member states ‘on assistance to crime victims’. Alle bronnen 

van de Raad van Europa zijn te raadplegen op de website http://www.coe.int. 
24

 Richtlijn 2012/29/EU van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de 

ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 

2001/220/JBZ, PB 14 november 2012, L 315/57. 
25

 EHRM 20 march 2012 (C.A.S. and C.S./Romania), §§ 82, 83. Schending, onder meer doordat aan het 

slachtoffer, dat zeven jaar oud was ten tijde van de delicten, geen enkele vorm van therapie (counselling) was 

aangeboden. 

http://www.coe.int/
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 Lidstaten van de Raad van Europa hebben zgn ‘positieve verplichtingen’ jegens 

slachtoffers van delicten, in voorkomende gevallen bestaande in het bieden van 

therapeutische hulp. 

 In de betreffende documenten wordt het stoppen, tegengaan of vertragen van 

resocialisatie niet als modaliteit van slachtofferhulp vermeld. 

 Hetzelfde geldt voor de EU Richtlijn 2012. 

 

 

4. De rol van slachtofferbelangen in de rechtspraak RSJ  

 

De betekenis van de rechtspraak van de penitentiaire rechter 

 

Omdat er voor terbeschikkinggestelden en anderszins verpleegden geen procedure op basis 

van de BVT openstaat tegen de weigering van verlof c.q. de weigering van een 

verlofmachtiging ontbreekt jurisprudentie van de Beroepscommissie sectie 

terbeschikkingstelling RSJ rond dit onderwerp. Wel is veel rechtspraak van de 

Beroepscommissie sectie Gevangeniswezen RSJ voorhanden betreffende de weigering van 

(onbegeleid) verlof aan gedetineerden in een gewone penitentiaire inrichting. Tegen deze 

beslissingen staat wel beklag en beroep open.
26

 

 

De BC sectie terbeschikkingstelling van de RSJ is voorts wel bevoegd in zaken betreffende de 

intrekking van verlof of de verlofmachtiging en ook bijvoorbeeld in zaken met betrekking tot 

de plaatsing en overplaatsing in resp. naar een TBS-kliniek.
27

 Tevens beslist de BC op het  

beroep tegen de beslissing tot verlenging van de plaatsing op een longstay-afdeling.
28

 In deze 

procedures zijn steeds de resocialisatiemogelijkheden van de verpleegde inzet van het geding 

net als in onderhavige zaak. Gelet op een en ander kan - naast de rechtspraak van het EHRM - 

de jurisprudentie van de RSJ houvast bieden bij de beantwoording van de gestelde vragen. 

 

 Gelet op de onderwerpen waarover de BC RSJ bevoegd is te oordelen biedt de 

jurisprudentie van dit rechtsprekend college houvast voor de beantwoording van de 

gestelde vragen. 

 

 

Rechtspraak betreffende verlof aan tot gevangenisstraf veroordeelden in een p.i. 

 

Het verlofbeleid ten aanzien van tot gevangenisstraf veroordeelden, dat is gebaseerd op eerder 

genoemd artikel 2 PBW, dient ertoe de overgang naar de voorwaardelijke invrijheidstelling 

voor te bereiden. Verlof wordt in beginsel verleend tenzij zich een weigeringsgrond voordoet 

als bedoeld in de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting. Zoals hierboven onder  3 A 

uiteen is gezet kan verlof worden geweigerd met het oog op de slachtoffers als er sprake is 

van ‘risico van ongewenste confrontatie’.
29

 Volgens vaste rechtspraak van de BC RSJ geldt 

evenwel dat indien het gevaar van deze confrontatie kan worden beperkt door het opleggen 

van voorwaarden, zoals een gebiedsverbod of een contactverbod, deze grond onvoldoende 

reden is om het verlof te weigeren.
30

  

                                                 
26

 Artt. 60 en 72 PBW. 
27

 Art. 56 lid 2 onder a c.q. art. 69 lid 1 onder c BVT. 
28

 Bestendige rechtspraak, zie BC 12 juni 2013, 13/0746/TB. 
29

 Art. 4 onder g Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting. 
30

 BC 4 januari 2013, 12/3611/GV; BC 26 juli 2012, 12/1940/GV; BC 18 juli 2012, 12/1569/GV; BC 12 juni 

2012, 12/1371/GV; BC 25 mei 2012, 12/1277/GV; BC 7 juni 2012, 12/1290/GV, (om andere redenen toch 
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 Volgens vaste rechtspraak van de RSJ moet worden onderzocht of het risico voor 

confrontatie met slachtoffers kan worden weggenomen door het stellen van 

voorwaarden 

 

Voorts volgt uit deze rechtspraak dat aan de motivering van de weigering van verlof 

zwaardere eisen worden gesteld naar mate de datum van invrijheidstelling nadert. Om die 

reden beval de BC RSJ de Staatssecretaris het (onbegeleide) verlof aan Volkert van der G.  

toe te staan.
31

 De door de Staatssecretaris aangevoerde argumenten dat de vrijlating zou leiden 

tot ‘gevaar voor de veiligheid en maatschappelijke orde en rust’, weerlegde de 

Beroepscommissie met het argument dat onrust eveneens is te verwachten bij de 

voorwaardelijke invrijheidstelling van Van der G. Omdat de re-integratie naar het oordeel van 

de BC ‘op een verantwoorde en geleidelijke manier’ moest worden vormgegeven, verlangde 

zij ‘bij uitstek van de Staatsecretaris’ dat hij daarvoor zorg zou dragen.  

 

De Beroepscommissie ziet het verlof als een gelegenheid voor de (overheids) instanties om te 

oefenen voor de naderende invrijheidstelling. In de zaak van Volkert van der G. herinnerde de 

Beroepscommissie eraan dat aan het verlof voorwaarden kunnen worden verbonden om de 

onrust in te perken. Voorts kon de Staatssecretaris volgens de BC de door hem gesignaleerde 

risico’s in redelijkheid ondervangen door het nemen van een aantal maatregelen. De 

Beroepscommissie wees er verder op dat de regelgeving inzake de informatieverstrekking aan 

slachtoffers ‘niet noopt tot aan het verlof voorafgaande gedetailleerde informatievoorziening 

aan nabestaanden van/betrokkenen bij het slachtoffer van klagers delict over dat verlof’ 

(gedoeld werd op het hiervoor besproken artikel 51a lid 3 Sv). In de zaak Benno L. en andere 

gevoelige zaken nam de BC een zelfde standpunt in.
32

 

 

 Volgens vaste rechtspraak van de BC RSJ dient onbegeleid verlof ertoe de overgang 

naar de vrije maatschappij te vergemakkelijken en rust op de verantwoordelijke 

autoriteiten de plicht om de overgang in goede banen te leiden indien er verwacht 

wordt dat de vrijlating leidt tot onrust in de samenleving. 

 De ernst van het delict speelt in dit beleid geen rol. 

 Dit beleid steunt op het gegeven dat de veroordeelde die tot een tijdelijke 

gevangenisstraf is veroordeeld op zeker moment terug zal keren in de vrije 

samenleving. 

 

 

Overplaatsing naar een TBS-kliniek  

 

In beginsel dienen opgewekte verwachtingen rond de behandeling en resocialisatie te worden 

gehonoreerd. Daarom was de overplaatsing vanuit een jeugdinrichting naar een TBS-kliniek 

‘onzorgvuldig, onredelijk en onbillijk’. De BC overwoog:
33

  

                                                                                                                                                         
ongegrond). Zie nader mijn artikel ‘Positieve verplichtingen rond de tenuitvoerlegging van een (levens)lange 

vrijheidsstraf ‘in: Het roer recht, Liber amicorum aangeboden aan Wim Vellinga en Feikje Vellinga-Schootstra, 

Zutphen: Paris 2013, p. 163-176, noot 30. 
31

 BC 30 sept. 2013, nrs. 13/2217/GA en 13/2264/GA en 10 dec. 2013, 13/3433/GV (Volkert van der G.). Zie 

hierover nader W.F. van Hattum, ‘De tenuitvoerlegging van de straf van Volkert van der G. Over de rol van de 

bewindspersoon, het wetsvoorstel herijking tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende sancties en de terugwerkende 

kracht van de VI-regeling voor langgestraften’, NJB 2014, 11. 
32

 BC 10 april 2013, 12/4015/GA (Benno L). Zie voor vergelijkbare zaken: BC 7 juni 2012, 12/1266/GV en BC 

18 dec. 2012, 12/3536/GV, beide laatste genoemd in het Jaarverslag 2012, p. 38. 
33

 BC 29 oktober 2012, 12/2149/TB (opgenomen in Jaarverslag RSJ 2012, p. 44, 45). 

https://www.rsj.nl/Images/jaarverslag2012-digipub_tcm60-497931.pdf
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“Daarbij komt dat klager in de tbs-inrichting op een observatieafdeling/afdeling voor 

intensieve zorg was geplaatst en is meegedeeld dat hij daar langere tijd diende te  

verblijven, hetgeen niet strookt met de intentie om klagers resocialisatietraject te laten 

aansluiten op de ingezette weg en de resocialisatie zo spoedig mogelijk te laten 

aanvangen.”
 
 

 

De BC hecht dan ook grote waarde aan de voortgang van behandeling en resocialisatie van 

een verpleegde.
34

 In de beoordeling speelt voorts het advies van het AVt een niet 

onbelangrijke rol:
35

 

 

“De beroepscommissie is van oordeel dat, gelet op met name het positieve advies van 

het AVT en de toestemming van de Minister om het transmuraal verlof voort te zetten, 

FPC Oldenkotte had moeten proberen het transmuraal verlof van klager te hervatten. De 

beslissing klager over te plaatsen naar FPC De Rooyse Wissel moet, bij afweging van 

alle in aanmerking komende belangen, onredelijk en onbillijk worden geacht.” 

 

 Net als in geval van verlof voor gedetineerden in een penitentiaire inrichting geldt dat 

gezocht moet worden naar een alternatief indien gevaar bestaat voor confrontatie met het 

slachtoffer. Zelfs kan daartoe tegen de wens van de verpleegde worden besloten hem over te 

plaatsen naar een andere kliniek, waar de kans op verlofverlening groter is.
36

 In dat verband 

mogen c.q. moeten de belangen van de slachtoffers een rol spelen.
37

 

 

Daarnaast is het eenmaal voorgekomen dat slachtofferbelangen de doorslag hebben gegeven 

in de beslissing omtrent overplaatsing vanuit een penitentiaire inrichting naar een 

behandelkliniek.
38

 Betrokkene, die was veroordeeld tot 18 jaar en TBS, had op basis van de 

zogenaamde Fokkensregeling na een derde deel van zijn straf, dus na zes jaar, verzocht om 

overplaatsing naar een TBS-kliniek. Dit verzoek werd geweigerd omdat naar de gevoelens 

van de slachtoffers de (executie van) de straf nog niet lang genoeg had geduurd. De BC van 

de RSJ overwoog dat ‘in de systematiek van het strafproces en de regelgeving met betrekking 

tot de beoordeling van strafbare feiten en de tenuitvoerlegging van straffen’ als uitgangspunt 

besloten ligt ‘dat de belangen van slachtoffers en nabestaanden in het bijzonder bij de 

behandeling van de strafzaak en de strafoplegging in aanmerking (kunnen) worden genomen.’ 

De BC was van oordeel dat gelet hierop en op de tekst en de ratio van de vroegere 

Fokkensregeling te gelden heeft 

 

‘dat de belangen van slachtoffers en nabestaanden in de fase van de tenuitvoerlegging 

van de opgelegde sanctie(s) slechts in geringe mate hun invloed kunnen doen gelden. Zo 

zal de (uit de aard der zaak subjectieve) visie van de slachtoffers en nabestaanden op de 

tenuitvoerlegging van een opgelegde gevangenisstraf of tbs geen belemmering mogen 

vormen voor een zorgvuldige tenuitvoerlegging van een straf of maatregel, gebaseerd 

op de hiervoor geldende wettelijke beginselen.’  

 

 

 

                                                 
34

 Zie bijvoorbeeld BC 15 november 2010, 10/1976/TB,  
35

 BC 12 oktober 2010, 10/0925/TB. 
36

 BC 23 oktober 2012, 12/0895/TB (opgenomen in Jaarverslag RSJ 2012, p. 44). 
37

 BC 2 december 2013, 13/2340/TB. 
38

 BC 3 mei 2012, 11/3312/TR (Schiedammerparkmoord). 
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De BC liet hierop volgen: 

 

‘Wegingsfactoren zijn hierbij ook het tijdsverloop en de mate waarin sprake is van 

extramurale tenuitvoerlegging.’ 

 

In de betreffende zaak was de BC van oordeel dat de belangen van de slachtoffers zo 

aanzienlijk waren dat een uitstel van de overplaatsing naar een TBS-kliniek op dat moment 

niet als onredelijk of onbillijk kon worden beschouwd. Hierbij werd in aanmerking genomen 

dat de veroordeelde in een penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) verbleef en daar ‘enige 

behandeling voor zijn psychische problematiek’ onderging. 

 

 De BC RSJ is van oordeel dat opgewekte verwachtingen rond plaatsing in een 

behandelkliniek en resocialisatie in beginsel behoren te prevaleren 

 Net als in geval van verlof voor gedetineerden in een penitentiaire inrichting geldt dat 

gezocht moet worden naar een alternatief indien gevaar bestaat voor confrontatie met 

het slachtoffer.  

 De BC RSJ is van oordeel dat de belangen van slachtoffers en nabestaanden in de fase 

van de tenuitvoerlegging van de opgelegde sanctie(s) slechts in geringe mate hun 

invloed kunnen doen gelden, omdat deze belangen zijn meegewogen bij de oplegging 

van de sanctie en voorts, dat de visie van de slachtoffers geen belemmering mogen 

vormen voor een zorgvuldige tenuitvoerlegging van een straf of maatregel 

 In de afweging van de BC wegen het tijdsverloop en de mate waarin sprake is van 

extramurale tenuitvoerlegging een niet onbelangrijke rol. 

 

 

Civiele rechtspraak in onderhavige zaak 

 

In de onderhavige zaak is een tweetal kort geding procedures gevoerd. In de eerste kort 

geding procedure kwam het Hof Den Haag op 23 november 2010 tot het oordeel dat de 

beslissing van de Staat om de verlofaanvraag van Yilmaz niet in behandeling te nemen en dus 

niet voor te leggen aan het AVt omdat - kort gezegd - er volgens de Staat ‘geen enkele ruimte 

voor onbegeleid verlof’ zou bestaan, onrechtmatig. De gewekte verwachtingen hadden in de 

beslissing omtrent het gevraagde verlof een rol moeten spelen. De HR achtte motivering van 

dit oordeel van het Hof ‘alleszins begrijpelijk’ (HR 14 oktober 2011, 3.6.2). 

 

Uit het arrest in het tweede kort geding (Hof Den Haag 13 december 2011) blijkt dat het Hof 

aan de Staat een ruime marge geeft om in zijn beslissing omtrent het onbegeleid verlof het 

slachtofferbelang (en maatschappelijke onrust) mee te laten wegen. Het Hof overwoog onder 

meer:  

 

‘dat men in 2001 nog niet wist hoe gevoelig de zaak zo veel jaren later nog zou liggen 

(…).’  

 

Voorts overwoog het Hof: 

 

‘De belangen van slachtoffers en maatschappij kunnen niet alleen een rol spelen bij de 

modaliteit van het te verlenen verlof, maar ook bij de beslissing om al dan niet 

onbegeleid verlof mogelijk te maken. Er is geen aanleiding om aan te nemen dat 

[appellant] daarmee in redelijkheid geen rekening hoefde te houden (...)’ (r.o. 3.4).  
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Tevens wenste het Hof te benadrukken:  

 

‘dat er enig perspectief voor Yilmaz moet blijven bestaan dat zijn straf niet 

daadwerkelijk levenslang zal zijn’.  

 

Omdat de Staat ten pleidooie nog eens nadrukkelijk had herhaald dat gratie en (dus) 

onbegeleid verlof nu niet aan de orde waren, maar dat dit in de toekomst anders kon komen te 

liggen, overwoog het Hof voorts dat het ervan uitging  

 

‘dat het de Staat ernst is en dat bij een in de toekomst herhaald verzoek om een 

machtiging onbegeleid verlof, een nieuwe zorgvuldige en serieuze belangenafweging 

zal plaatsvinden, waarbij in ogenschouw zal worden genomen dat de bij Yilmaz in 2001 

gewekte verwachtingen een zwaarwegende factor zijn’. 

 

 De gewekte verwachtingen behoren naar het oordeel van het Hof Den Haag een rol te 

spelen in de behandeling van het verzoek om onbegeleid verlof. 

 De Recommendation inzake slachtoffers uit 1987 was in de ogen van het Hof kennelijk 

geen reden voor de Staat om de slachtoffers eerder te benaderen.  

 Het Hof Den Haag lijkt van oordeel dat de marge voor weigering kleiner wordt 

naarmate de jaren verstrijken. 

 Het Hof Den Haag lijkt in het laatste arrest van 13 december 2011 de Staat in deze 

zaak meer ruimte voor het meewegen van slachtofferbelangen te geven dan de BC RSJ, 

gezien de eerder aangehaalde beslissingen van de BC. 

 

Tussenconclusie 

 

 Gelet op de conclusies in paragrafen 2, 3 en 4 kan het proces van resocialisatie niet 

worden opgeschort met een beroep op de belangen van de slachtoffers. Wel kan met 

hun belangen rekening worden gehouden in het verlofbeleid, door de oplegging van 

bijzondere voorwaarden. 

 

 

5. Bijzonderheden 

 

Vooropgesteld moet worden dat Yilmaz veel slachtoffers heeft gemaakt. Dat maakt dat de 

zaak veel aandacht van de media heeft getrokken en nog steeds trekt. Tevens moet met deze 

vele slachtoffers rekening worden gehouden als er meer vrijheden aan Yilmaz zouden worden 

verleend. Sinds zijn opname in de kliniek is hierop beleid gevoerd. Sinds 2009 is er bovendien 

aandacht voor de slachtoffers vanuit het departement. Voorts gelden de volgende bijzondere 

omstandigheden:  

 

- Yilmaz kreeg voor zijn delicten een levenlange straf; 

- deze straf duurt nu 31 jaar, hetgeen (veel) langer is dan de staf uit oogpunt van vergelding 

vroeger gemiddeld duurde; 

- de executie van de straf van Yilmaz in een gewone gevangenis duurde 18 jaar; 

- de executie van de straf in een TBS-kliniek duurt nu 13 jaar; 

- in het kader van de overplaatsing in een TBS-kliniek is in 2001 de bekende ‘memo’ 

opgesteld waardoor er bij Yilmaz verwachtingen zijn opgewekt; 

- vanaf 2002 vinden, met succes, begeleide verloven plaats; 
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- vanaf 2006 schat de kliniek het delictgevaar zodanig laag in dat onbegeleid verlof kon 

worden aangevraagd;  

- deze verzoeken zijn positief beoordeeld door het AVt; 

- in diverse rechterlijke uitspraken wordt betekenis toegekend aan de door de memo gewekte 

verwachtingen (BC en Gerechtshof Den Haag in de civiele procedure).  

- ook het AVt gaat in zijn verlofadvies uit van de destijds opgewekte verwachtingen; 

- omstreeks 2006 heeft een wijziging plaatsgevonden in de opvatting omtrent de duur van de 

levenslange straf; 

- in het voorlopig gratieadvies van het gerechtshof Den Haag wordt aanbevolen zo spoedig 

mogelijk met onbegeleid verlof een aanvang te maken, met nadruk op snelheid ‘gelet op de 

onzekerheid waarin verzoeker verkeert’. 

 

De omstandigheden leiden tot de vraag of aan het vergeldende deel van de straf een einde is 

gekomen. Indien dat het geval is, kunnen de belangen van slachtoffers de voortzetting van de 

resocialisatie niet meer dragen, zo is gebleken uit de paragrafen 2, 3 en 4. Er kan dan slechts 

met hun belangen rekening worden gehouden door de formulering van bijzondere 

voorwaarden in het kader van het verlofbeleid. 

 

Is het vergeldende deel van de straf op dit moment ondergaan? 

 

In het Nederlandse executiebeleid van de levenslange straf wordt geen minimumtermijn voor 

vergelding meer gehanteerd. Gezien deze verschuiving in de opvattingen over gratieverlening 

aan levenslanggestraften is het thans niet meer duidelijk wanneer het vergeldende deel van de 

straf geacht moet worden te zijn uitgeboet. Dát de straf moet kunnen worden uitgeboet is een 

eis die het EHRM stelt; de straf zou anders disproportioneel worden.
39

  Daarbij acht het 

EHRM het hanteren van een termijn van 25 jaar redelijk. Daarna zou slechts de beveiliging 

van de maatschappij reden kunnen zijn om de veroordeelde langer vast te houden.  

 

In het geval van Yilmaz kan enerzijds worden betoogd dat het vergeldende deel van de straf 

was afgesloten toen hij naar de Van der Hoeven-kliniek werd overgeplaatst, dus na 18 jaar, en 

anderzijds dat aansluiting zou moeten worden gezocht bij de termijn van het EHRM, welke is 

bepaald op ongeveer 25 jaar. Ook kan worden verdedigd dat de termijn van 20 jaar, die sinds 

kort is vastgelegd in de wetgeving van Aruba en Curaçao, richtinggevend zou moeten zijn. 

Uit het gratieadvies van het Gerechtshof Den Haag ten slotte - waarin het Hof zich de vraag 

stelt of afwijzing van het verzoek niet in strijd is met artikel 3 EVRM en daarom een positief 

advies geeft ‘mits terugkeer in de maatschappij op verantwoorde wijze is voorbereid’ - kan 

ten slotte worden afgeleid dat naar het oordeel van de rechter die destijds de straf heeft 

opgelegd het vergeldende deel in elk geval op de dag van het advies - 19 maart 2014 - voorbij 

was. Uit dit alles kan worden geconcludeerd dat het vergeldende deel van de sanctie is 

ondergaan.  

 

 

                                                 
39

 Vinter e.a./VK, r.o. 112. ‘Moreover, if such a prisoner is incarcerated without any prospect of release and 

without the possibility of having his life sentence reviewed, there is the risk that he can never atone for his 

offence: whatever the prisoner does in prison, however exceptional his progress towards rehabilitation, his 

punishment remains fixed and unreviewable. If anything, the punishment becomes greater with time: the longer 

the prisoner lives, the longer his sentence. Thus, even when a whole life sentence is condign punishment at the 

time of its imposition, with the passage of time it becomes – to paraphrase Lord Justice Laws in Wellington – a 

poor guarantee of just and proportionate punishment (see paragraph 54 above)’. Deze opvatting heeft inmiddels 

weerklank heeft gevonden op Curaçao, Aruba en Sint Maarten (Constitutioneel Hof Sint Maarten, 8 november 

2013). 
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6. Beantwoording van de vragen 

 

Op basis van bovenstaande bevindingen luiden mijn antwoorden op de gestelde vragen als 

volgt: 

 

a. uit de rechtspraak van de BC RSJ, zowel van de sectie gevangeniswezen als van de sectie 

terbeschikkingstelling, blijkt dat de belangen van slachtoffers en nabestaanden een rol kúnnen 

spelen bij beslissingen omtrent resocialisatie en verlof. Steeds dient echter te worden 

onderzocht of die belangen kunnen worden gediend zonder het resocialisatieproces te 

verstoren. Daarbij wordt met name gewezen op de mogelijkheid van het stellen van 

verlofvoorwaarden. Ook is in dit verband door de BC ingestemd met de overplaatsing van de 

betrokkene naar een TBS-kliniek van waaruit wel op verlof op gang kan worden gebracht 

zonder (te grote) kans op confrontatie met de slachtoffers. Naarmate de invrijheidstelling 

nadert, dan wel de verloven langer duren, dient echter het belang van geleidelijke terugkeer in 

de samenleving naar het oordeel van de BC RSJ zwaarder te wegen dan de gevoelens van 

slachtoffers. De BC RSJ hecht daarbij groot belang aan bij de veroordeelde opgewekte 

verwachtingen ten aanzien van zijn behandeltraject. Eenmaal gaven slachtofferbelangen de 

doorslag bij de beslissing om de Fokkensregeling voorlopig buiten toepassing te laten. 

 

Naast de rechtspraak van de RSJ is er de schaarse rechtspraak van de civiele rechter, welke tot 

stand gekomen is in de onderhavige zaak. Het laatste arrest van het Gerechtshof Den Haag in 

deze zaak lijkt in verhouding tot de BC RSJ iets meer marge te geven aan de minister c.q. de 

staatssecretaris om rekening te houden met de gevoelens van slachtoffers als het gaat om de 

inkleding van het vrijhedenbeleid voor een gedetineerde. In dit arrest valt op dat ervan is 

uitgegaan dat het departement in 2001 niet wist hoe gevoelig de zaak jaren later nog zou 

liggen. Deze overweging is moeilijk te verenigen met de ook in 2001 reeds bestaande 

aandacht voor de positie en de belangen van slachtoffers. Evenmin lijkt de overweging te 

passen bij de kwalificatie ‘politiek gevoelig’ die het departement blijkens het memorandum 

van 2001 aan de zaak heeft gegeven en de overweging in datzelfde memorandum dat 

voorkomen dient te worden dat rond het moment dat vanuit de behandelingsoptiek een 

verlofbeleid verantwoord wordt geacht, dit beleid wordt afgeremd vanuit bestuurlijke en/of 

politieke redenen. 

 

Uit de rechtspraak van de BC RSJ volgt kortom dat het rekening houden met de belangen van 

slachtoffers tot enige vertraging van het resocialisatieproces kán leiden, maar niet 

noodwendig daartoe hoeft te leiden, zeker indien de veroordeelde bereid is zich te 

conformeren aan de hem in dit kader opgelegde voorwaarden of voorgestelde overplaatsing. 

De rechtspraak van de civiele rechter is op dit punt terughoudender. 

 

b. in het geval van Yilmaz moet ervan worden uitgegaan dat het vergeldende deel van zijn 

straf beëindigd is. Uit de rechtspraak van het EHRM en de RSJ volgt dat de belangen van 

slachtoffers dan geen zelfstandige reden meer zijn om zijn verdere resocialisatie (in casu met 

onbegeleid verlof) uit te stellen. De belangen van de slachtoffers behoren dan immers niet 

meer tot de legitieme strafdoelen en de resocialisatie is alleen nog gericht op de terugkeer in 

de samenleving. 

 

 

Groningen, 14 april 2014 

W.F. van Hattum 

 


