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Vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming 
in het Nederlands strafrechtelijk 
sanctierecht

Edwin Bleichrodt*

1 Introductie

Sinds de afschaffing van de doodstraf in 1870 vormt vrijheidsbeneming het zwaar-
ste geschut dat het Nederlands sanctiestelsel te bieden heeft. Gelet op het ingrij-
pende karakter wekt het geen verwondering dat de vrijheidsstraf geen rustig bezit 
is. Dat hoort ook zo. Het strafrecht hoort, om met Remmelink te spreken, ‘tobbe-
rig’ te blijven en dat geldt zeker voor zijn zwaarste straf. De vrijheidsstraf is immers 
niet alleen door haar zwaarte maar ook door haar aard een ongemakkelijke straf. 
Doordat de veroordeelde uit zijn dagelijks bestaan wordt gehaald, zal hij in de de-
tentieperiode aan een regime moeten worden onderworpen. De Staat neemt als 
het ware de regie over de dagbesteding van de veroordeelde van hem over. De vraag 
hoe daaraan invulling te geven, is van alle tijden en het antwoord op die vraag 
fluctueert. In 1881 blies de wetgever nog de loftrompet over de langdurige tenuit-
voerlegging van de vrijheidsstraf door middel van eenzame opsluiting, terwijl deze 
wijze van executie tegenwoordig als schadelijk voor de persoonlijkheid van de ge-
detineerde en als een onmenselijke behandeling als bedoeld in art. 3 EVRM wordt 
aangemerkt.1 Geleidelijk heeft het zo veel mogelijk isoleren van de gedetineerde 
uit de samenleving plaats gemaakt voor een wijze van tenuitvoerlegging waarin 
het leefritme in de samenleving meer bepalend wordt. Deze ontwikkeling heeft 
niet alleen tot gevolg gehad dat de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf in ge-
meenschap de voorkeur kreeg boven de cellulaire tenuitvoerlegging, maar ook dat 
er vormen van tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf tot ontwikkeling kwamen 
waarbij de gevangenismuren werden verwisseld voor gedragsvoorschriften buiten 
de muren, in combinatie met elektronisch toezicht.2 Hoe meer de gevangenismu-
ren in het kader van de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf worden geslecht, 
des te minder scherp de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is te onderscheiden van 
vrijheidsbeperkende modaliteiten, zoals de voorwaardelijke gevangenisstraf met 
toepassing van bijzondere voorwaarden. Die ontwikkeling nodigt ertoe uit de 

* Mr. F.W. (Edwin) Bleichrodt is Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden en hoog-
leraar straf- en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

1 Vgl. EHRM 10 april 2012, appl. nrs. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 en 67354/09, EHRC 
2012/138 (Babar Ahmed e.a. tegen Verenigd Koninkrijk).

2 Zie onder meer het penitentiair programma, zoals neergelegd in art. 4 van de Penitentiaire be-
ginselenwet (Pbw). De ontwikkeling daaraan voorafgaand is beschreven in P.C. Vegter, Vormen 
van detentie, Arnhem: Gouda Quint 1989.
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vrijheidsbenemende en de vrijheidsbeperkende sancties in hun onderlinge samen-
hang te bespreken.

De ontwikkelingen van de vrijheidsbenemende en vrijheidsbeperkende sancties 
vragen om reflectie. In dit preadvies wordt daartoe een aanzet gegeven. Daarbij be-
perk ik mij tot het strafrechtelijk sanctiestelsel. Ook in het voorbereidend onder-
zoek kunnen vrijheidsbeneming en vrijheidsbeperking worden toegepast, zoals in 
het kader van de voorlopige hechtenis, maar die blijven buiten beschouwing. De 
aandacht wordt gericht op het sanctiestelsel in het commune volwassenenstraf-
recht.

Het preadvies is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt in vogelvlucht bezien wel-
ke ontwikkelingen zich ten aanzien van vrijheidsbeneming en vrijheidsbeperking 
in het sanctiestelsel voor volwassenen hebben voorgedaan. Vervolgens staat het 
positieve recht centraal. Daartoe worden de vormen van vrijheidsbeneming en vrij-
heidsbeperking in het sanctierecht voor volwassenen kort besproken. De schijn-
werpers zijn vervolgens gericht op twee onderwerpen die het actuele debat over 
vrijheidsbeneming beheersen: de voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.). en de 
levenslange gevangenisstraf. In de slotbeschouwing komt de onderlinge verhou-
ding tussen vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming aan bod en reik ik voer voor 
discussie aan.3

2 Van vrijheidsbeneming naar vrijheidsbeperking

In het strafrechtelijk sanctiestelsel van 1881 waren de gevangenisstraf en de hech-
tenis als vrijheidsstraffen opgenomen. De vrijheidsstraf fungeerde in het sanc-
tiestelsel als ‘prima donna’.4 Het vertrouwen in de vrijheidsstraf was groot. De 
cellulaire tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf werd omarmd als het moderne 
middel dat orde en discipline in de gevangenissen zou kunnen brengen en dat een 
goede basis zou kunnen bieden voor inkeer van de gedetineerde.5 De vrijheids-
straf werd daarmee ingezet als middel om de ziel te helen, zoals Bach dat kan bij 
muziekliefhebbers. De vrijheidsstraf stak bovendien gunstig af tegen de schavot- 
en lijfstraffen, die pas in 1854 waren afgeschaft.6 Het publieke karakter van de 
strafvoltrekking maakte plaats voor de beslotenheid van de tenuitvoerlegging van 
de straf binnen de gevangenismuren. Het voorwerp van de bestraffing verschoof 
van het lichaam naar de vrijheid van de veroordeelde. Het pijnigen en brandmerken 

3 Het onderwerp heeft eerder mijn aandacht gehad. Delen van dit preadvies zijn mede ontleend 
aan eerder werk. Ik wijs daartoe in het bijzonder op de volgende publicaties: Onder voorwaarde, 
Deventer: Gouda Quint 1996, ‘Het strafrechtelijk sanctiestelsel in de revisie’, preadvies NJV 2002, 
p. 89-165, ‘Beperking van bewegingsvrijheid en beïnvloeding van gedrag in het Nederlands straf- 
en strafprocesrecht’, preadvies NVVS 2011, p. 3-62 en (samen met P.C. Vegter) Sanctierecht, tweede 
druk, Deventer: Wolters Kluwer 2016.

4 De term is ontleend aan C. Kelk, De plaats van de vrijheidsstraf in het sanctiestelsel, De vrijheidsstraf, 
Arnhem: Gouda Quint 1986, p. 3-36, m.n. p. 8.

5 Zie over de opkomst en ondergang van het cellulaire stelsel in het bijzonder het magnum opus 
van Herman Franke, Twee eeuwen gevangen, Utrecht: Het Spectrum 1990. 

6 Wet van 29 juni 1854, Stb. 1854, 102.
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van het lichaam van de veroordeelde en het in de openbaarheid voltrekken van deze 
wreedheid paste niet langer in een samenleving die beschaving nastreefde.7

Voor vrijheidsbeperking was in het sanctiestelsel van 1881 veel minder plaats. 
Een zelfstandige vrijheidsbeperkende straf kende het wetboek niet. Wel kreeg de 
v.i. – schoorvoetend – een bescheiden plaats in het sanctiestelsel. De toepassings-
voorwaarden weerspiegelden de koudwatervrees van de wetgever: v.i. was pas mo-
gelijk nadat de veroordeelde drie kwart van zijn straftijd en ten minste drie jaren 
in de gevangenis had doorgebracht. In de praktijk vond verlening van v.i. mond-
jesmaat plaats; in de eerste tien jaar van haar bestaan slechts 36 keer.8 Hoewel de 
v.i. daarmee in de penitentiaire praktijk van alledag een bescheiden rol vervulde, 
mag haar betekenis voor de ontwikkeling van het Nederlandse sanctiestelsel niet 
worden onderschat. Het bestaan van de v.i., met de mogelijkheid van bijzondere 
voorwaarden die de veroordeelde in zijn bewegingsvrijheid en gedragskeuzes kun-
nen beperken, kon de geesten rijp maken voor een vorm van sanctionering waar-
bij in eerste instantie wordt volstaan met vrijheidsbeperking. Vrijheidsbeneming 
zou pas in aanmerking komen als de voorwaarden die aan de vrijheidsbeperking 
zijn verbonden niet worden nageleefd. De positie van vrijheidsbeneming verandert 
daardoor van ‘prima donna’ tot remplaçant.

Een mijlpaal in die ontwikkeling vormt de invoering van de voorwaardelijke ver-
oordeling (v.v.) in 1915. De introductie van de v.v. hangt samen met het besef dat 
de verwachtingen die de wetgever van de vrijheidsstraf had, in het bijzonder van 
de cellulaire tenuitvoerlegging daarvan, te hooggespannen waren. De verbanning 
van het sociale leven uit de gevangenis leidde niet alleen tot psychische stoornis-
sen en gevoelens van wanhoop en ontreddering bij gedetineerden, maar bleek ook 
weinig geschikt om de veroordeelde na zijn invrijheidstelling als sociaal, wets-
getrouw burger te laten functioneren. Dat besef leidde er niet alleen toe dat de 
cellulaire tenuitvoerlegging geleidelijk terrein verloor aan de gemeenschappelijke 
tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf, maar ook tot pogingen om veroordeelden 
buiten de gevangenis te houden. De v.v. biedt de mogelijkheid een vrijheidsstraf 
op te leggen zonder de negatieve bijwerkingen daarvan. De tenuitvoerlegging van 
de vrijheidsstraf kan immers achterwege blijven als de veroordeelde de aan de v.v. 
verbonden voorwaarde(n) naleeft. Daardoor werd het voor de rechter bovendien 
mogelijk op maat gesneden vrijheidsbeperkingen en andere gedragsverboden en 
-geboden op te leggen. Daarvan maakte de rechter vanaf het begin veel gebruik.

De ontwikkeling van voorwaardelijke varianten kan voorts niet los worden ge-
zien van de opkomst van de moderne richting in het strafrecht.9 In het gedachte-
goed van de moderne richting dienden straffen niet op het verleden te zijn gericht, 
maar zouden zij moeten worden gezien als een middel ter bescherming van de sa-
menleving tegen misdaad. Die bescherming zou kunnen geschieden door middel 
van verbetering, afschrikking en onschadelijkmaking. De aandacht voor de per-
soon van de dader nam onder invloed van de moderne richting toe. Die aandacht 
ging hand in hand met een classificatie van verschillende typen delinquenten, 

7 Zie over deze en andere mogelijke achtergronden van deze ontwikkelingen de intrigerende, op 
onderdelen controversiële analyse van M. Foucault, Discipline, toezicht en straf, vertaalde uitgave 
van Historische Uitgeverij Groningen uit 1989, m.n. p. 102-104.

8 J.H. Patijn, De voorwaardelijke invrijheidstelling, Den Haag: Martinus Nijhoff 1938, p. 296-299.
9 Zie nader M.S. Groenhuijsen en D. van der Landen (red.), De moderne richting in het strafrecht, 

 Arnhem: Gouda Quint 1990. 
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zoals het onderscheid tussen beroeps- en gewoontemisdadigers en gelegenheids-
misdadigers. Voor de eerste categorie werd langdurige opsluiting als de aangewe-
zen reactie gezien, voor gelegenheidsmisdadigers zou kunnen worden volstaan 
met de dreiging met vrijheidsstraf, gekoppeld aan bepaalde gedragsvoorwaarden. 
De vrijheids- en gedragsbeperkingen die in dat kader kunnen worden toegepast, 
strekken veelal tot het voorkomen van recidive en daarmee tot de bescherming 
van de samenleving. Doordat de voorwaarden bij de v.v. veelal toekomstgericht zijn 
en worden afgestemd op de vermoede oorzaken van het strafbare gedrag, passen 
deze bij het gedachtegoed van de moderne richting.

De ontwikkeling van vrijheidsbeneming naar vrijheidsbeperking is aldus be-
vorderd door het besef van de schadelijke werking van de vrijheidsstraf enerzijds 
en door veranderingen in het denken over het doel van bestraffing anderzijds. De 
ontwikkeling van vrijheidsbenemende naar vrijheidsbeperkende vormen van sanc-
tionering is voorts wel in verband gebracht met de civiliseringstheorie van Elias.10 
Kort samengevat beschrijft Elias de ontwikkeling van de (West-Europese) bescha-
ving als een ontwikkeling van ‘Fremdzwang’ naar ‘Selbstzwang’. Waar bij de on-
voorwaardelijke vrijheidsstraf de gevangenismuren de externe dwang vormen ter 
voltrekking van de straf, wordt bij de voorwaardelijke modaliteiten primair een 
beroep gedaan op de discipline, de zelfdwang van de veroordeelde. Daardoor 
kan met een minder ingrijpend middel dan vrijheidsbeneming worden volstaan 
en wordt de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van de sanctie in de 
eerste plaats bij de veroordeelde gelegd. De veroordeelde heeft als het ware zelf de 
sleutel in handen. Een dergelijke vorm van sanctionering veronderstelt een zeker 
vertrouwen dat de betrokkene de voorwaarde kan en wil naleven. Zonder dat ver-
trouwen heeft het stellen van de voorwaarden weinig zin.

Met de invoering van de v.v. was vrijheidsbeperking als vorm van sanctione-
ring de kinderschoenen ontgroeid. Toch was daarmee het proces van volwassen 
worden van de vrijheidsbeperkende sanctie nog niet voltooid. De voorwaarden 
die invulling geven aan de vrijheidsbeperking zijn in de voorwaardelijke moda-
liteit immers nog gevangen in het keurslijf van de voorwaardelijk opgelegde vrij-
heidsstraf. Zo kan de rechter in dat kader slechts een contactverbod uitspreken 
als hij een voorwaardelijke straf oplegt. De vrijheidsbeperking als zodanig heeft 
daarmee een afhankelijk karakter. Dat gold ook voor de onbetaalde arbeid ten al-
gemenen nutte, die in 1989 een plaats kreeg als hoofdstraf in het Wetboek van 
Strafrecht. De rechter kon de onbetaalde arbeid in dat kader slechts opleggen als 
hij overwoog een vrijheidsstraf op te leggen waarvan het ten uitvoer te leggen ge-
deelte niet meer dan zes maanden bedroeg. De onbetaalde arbeid bleef daarmee 
een alternatief voor de korte vrijheidsstraf. In de praktijk groeide het verrichten 
van onbetaalde arbeid evenwel uit tot een volwaardige straf. De wetgever heeft bij 
deze ontwikkeling aansluiting gezocht door de taakstraf bij de Wet taakstraffen11 
als een zelfstandige straf te rubriceren, die als zodanig ook voorwaardelijk kan 
worden opgelegd. Voortaan was sprake van een zelfstandige vrijheidsbeperkende 
straf, met vrijheidsbeneming als subsidiaire straf.

Het toegenomen belang van de vrijheidsbeperkende straf blijkt ook uit de statis-
tieken. In het klassement van door de rechter opgelegde straffen spant de taakstraf 

10 Uitvoeriger hierover: H. Franke, Twee eeuwen gevangen, Utrecht: Het Spectrum 1990. 
11 Wet van 7 september 2000, Stb. 2000, 365, in werking getreden op 1 februari 2001.
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intussen de kroon. In 2002 werden 26.340 geheel onvoorwaardelijke gevangenis-
straffen en 26.435 werkstraffen opgelegd. Het aantal opgelegde geheel onvoor-
waardelijke gevangenisstraffen bedroeg in 2016 15.650 en het aantal opgelegde 
werkstraffen 32.450.12

Naast het spoor van de straf en ter beveiliging van de samenleving ontstond onder 
invloed van de moderne richting in het strafrecht een tweede volwaardig spoor, te 
weten dat van de maatregel. Zo heeft de maatregel van terbeschikkingstelling met 
dwangverpleging een eenduidig beveiligingskarakter. Het huidige sanctiestelsel 
is te kenschetsen als een tweesporenstelsel.13 Anders dan bij de maatregel zijn 
bij de straf de grondslag en de doeleinden van elkaar te onderscheiden. De straf 
vindt haar grondslag in de vergelding van verwijtbaar begaan onrecht. Daarmee 
is de grondslag op het verleden gericht. Daarnaast worden met de straf evenwel 
bepaalde doelen nagestreefd, zoals speciale en generale preventie en conflictop-
lossing.14 Het onderscheid tussen de grond en de doelen van de straf biedt ruimte 
om tijdens de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende en vrijheidsbeperkende 
sancties vooruit te kijken. Binnen dit tweesporenstelsel hebben vrijheidsbeperken-
de en vrijheidsbenemende sancties hun plaats gekregen.

De ontwikkeling van vrijheidsbeperking als zelfstandige maatregel is van re-
cente datum. Een eerste stap in die ontwikkeling was het rubriceren van de terbe-
schikkingstelling (tbs) met voorwaarden als een zelfstandige verschijningsvorm 
van de tbs in 1997.15 Deze maatregel vertoont een grote mate van gelijkenis met 
de voorwaardelijke modaliteiten. Recent zijn twee zelfstandige maatregelen strek-
kende tot vrijheidsbeperking in het Wetboek van Strafrecht opgenomen. In 2011 
werd de vrijheidsbeperkende maatregel als bedoeld in art. 38v Sv aan het sanctie-
palet toegevoegd.16 De rechter kan daarmee aan de veroordeelde buiten het kader 
van de voorwaardelijke veroordeling een gebiedsverbod, een locatiegebod, een 
contactverbod en/of een meldplicht opleggen. De introductie van deze maatregel 
moet in samenhang worden bezien met de bevoegdheden die andere autoriteiten 
in het bestuursrecht en het strafrecht hebben gekregen om gebieds- en contactver-
boden en een meldplicht toe te passen. Sinds 1 januari 2018 kan de strafrechter een 
gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel opleggen.17 Anders dan 
de vrijheidsbeperkende maatregel kan de nieuwe maatregel slechts in aansluiting 
op de maatregel van terbeschikkingstelling, de tenuitvoerlegging van een gevan-
genisstraf of v.i. ten uitvoer worden gelegd. Daarbij kunnen gedragsvoorschriften 
die voorheen slechts als bijzondere voorwaarden in het kader van een voorwaar-

12 Bron: CBS.statline. In 2002 werd de gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraf 7.745 en de 
geheel voorwaardelijke gevangenisstraf 14.725 keer opgelegd. In 2016 werd in 8.090 zaken een 
gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraf en in 11.245 een geheel voorwaardelijke gevange-
nisstraf opgelegd. De onvoorwaardelijke geldboete werd in 2002 nog 47.725 keer opgelegd, in 
2016 was het aantal veroordelingen tot geldboete gedaald tot 15.995.

13 Diverse auteurs hebben kritiek geuit op het tweesporenstelsel. De kritiek kan nogal eens worden 
gelokaliseerd in Tilburg. Zie bijvoorbeeld D. van der Landen, Straf en maatregel, Arnhem: Gouda 
Quint 1992. Zie echter ook T. Kooijmans, Op maat geregeld, Deventer: Kluwer 2002.

14 W.H.A. Jonkers, in: Het penitentiair recht, Arnhem: Gouda Quint (losbladig), hoofdstuk III.
15 De tbs met voorwaarden verving de tbs met aanwijzingen, die op haar beurt vanaf 1988 de opvol-

ger was van de voorwaardelijke terbeschikkingstelling van de regering. 
16 Wet van 17 november 2011, Stb. 2011, 546 (in werking getreden op 1 april 2012). Zie over deze 

maatregel: H.J.B. Sackers, ‘De nieuwe maatregel van het gebieds- of contactverbod’, Sancties 
2012/18, p. 119-126.

17 Wet van 25 november 2015, Stb. 2015, 460.
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delijke modaliteit konden worden toegepast, als zelfstandige maatregel worden 
opgelegd. Op beide maatregelen ga ik onder 4.1 van dit preadvies nader in.

Uit het voorafgaande volgt dat de vrijheidsbeperkende straf in de twintigste eeuw 
vaste voet aan de grond heeft gekregen. Sinds de wettelijke verankering van de v.v. 
in het Wetboek van Strafrecht is vrijheidsbeperking als vorm van sanctionering 
niet meer uit het Nederlands sanctiestelsel weg te denken. De verzelfstandiging 
van de vrijheidsbeperkende maatregel heeft later, in de eenentwintigste eeuw, 
haar beslag gekregen. Anders dan de vrijheidsbeperkende straf is de vrijheidsbe-
perkende maatregel niet ontstaan als alternatief voor vrijheidsbeneming. Zij past 
in een andere tijdgeest. Deze ontwikkeling past in het concept van de hedendaagse 
risicosamenleving. Centraal daarin staat het zo veel mogelijk en zo vroeg mogelijk 
indammen van risico’s door maatregelen te nemen die zijn gericht op de beheer-
sing en de controle van onzekere factoren. Bij deze ontwikkeling wordt in de vol-
gende paragraaf stilgestaan.

3 Van vrijheidsbeperking naar meer vrijheidsbeperking

In de vorige paragraaf is een ontwikkeling geschetst waarbij vormen van vrijheids-
beperking terrein wonnen ten koste van vrijheidsbenemende straffen. Het afgelo-
pen decennium tekent zich een ontwikkeling af waarbij vrijheidsbeperking steeds 
vaker wordt mogelijk gemaakt in gevallen waarin daarvóór nog geen ruimte be-
stond. Deze ontwikkeling hangt samen met wat wel de veiligheidscultuur in een 
risicosamenleving is genoemd.18 Het concept van de risicosamenleving is geba-
seerd op een permanente vrees voor gevaar. Het onveiligheidsgevoel van burgers is 
daarin een belangrijk leidend principe van beleid. De aandacht gaat uit naar cate-
gorieën personen die dit onveiligheidsgevoel versterken en naar middelen om het 
gevaar te beteugelen. Wetgeving en beleid staan steeds meer in het teken van het 
vergroten van de maatschappelijke veiligheid door het streven naar inperking van 
risico’s. In toenemende mate wordt de veroordeelde in dat verband aangemerkt als 
risicofactor. Vrijheidsbeperking is in deze context een instrument voor het beheer-
sen van maatschappelijke risico’s.19 Centraal daarin staat het houden van toezicht 
op gedragingen van veroordeelden.

Het is niet toevallig dat de wetgever in de huidige tijdgeest voor de wettelijke 
vormgeving van vrijheidsbeperking steeds vaker zijn heil zoekt bij het spoor van 
de maatregel. Dat spoor kent immers niet de begrenzingen van de straf. In het bij-
zonder is de relatie tussen de sanctie en de ernst van het feit waarvoor deze wordt 
opgelegd bij de maatregel losser dan bij de straf. De recente introductie van de 
gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel als bedoeld in art. 38z 
Sr laat zien dat de wetgever er niet voor terugdeinst over te gaan tot een vergaande 
ontkoppeling van de ernst van het feit en de duur van de maatregel.20 Dat gebeurt 
door een uitbreiding van de mogelijkheid de veroordeelde aan gedragsvoorschrif-

18 Zie met name Ulrich Beck, Risk society towards a new modernity, Londen: Sage Publications 1992.
19 Zie ook B.W.A. Jue-Volker, ‘Gebiedsverboden in het bestuursrecht en strafrecht: uitbreiding of 

wildgroei?’, in: A.J. Wierenga, B.W.A. Jue-Volker en A.E. van Rooij, Openbareorderecht in ontwikke
ling (preadviezen Jonge VAR), Den Haag: Boom juridisch 2016.

20 Kritisch over deze ontkoppeling: J.W. Fokkens, ‘De ontwikkeling van de vrijheidsbenemende 
sancties de laatste vijfentwintig jaar’, Sancties 2016/4. 
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ten te binden en langer – en mogelijk intensiever – toezicht te houden op de nale-
ving daarvan. Daaruit spreekt aan de ene kant een toenemende behoefte tot con-
trole en aan de andere kant een zeker vertrouwen in de mogelijkheid dat door de 
combinatie van gedragsvoorschriften en toezicht onwenselijk gedrag kan worden 
tegengegaan.

De invoering van de maatregel van art. 38z Sr staat niet op zichzelf. Ook in ande-
re kaders zijn de mogelijkheden tot het houden van toezicht opgerekt. Het afgelo-
pen decennium hebben beleidsmakers ingezet op het stimuleren van het gebruik 
van sancties met bijzondere voorwaarden en op een intensivering van het reclas-
seringstoezicht op de naleving van deze voorwaarden. Daarbij wordt gedragsbe-
invloeding door middel van bijzondere voorwaarden kansrijk geacht door de com-
binatie met de gevangenisstraf als stok achter de deur.21 In dit opzicht zijn twee 
ontwikkelingen van belang.

In de eerste plaats is al gewezen op de uitbreiding van het arsenaal aan vrijheids-
beperkende maatregelen. Daarbij hebben bepaalde gedragsvoorschriften, zoals 
een contactverbod, in het sanctiestelsel een zelfstandige plaats gekregen. Maar 
ten minste zo betekenisvol zijn de uitbreidingen van de mogelijkheden om veroor-
deelden binnen de al langer bestaande kaders langer onder toezicht te houden. Te 
wijzen valt op de volgende uitbreidingen.

De proeftijd bij de v.v. bedraagt in de regel ten hoogste drie jaren (art. 14b, twee-
de lid, Sr). In 2006 is een verstrekkende verhoging van de maximumduur van de 
proeftijd tot tien jaren mogelijk gemaakt voor die gevallen waarin er ernstig reke-
ning mee moet worden gehouden dat de veroordeelde wederom een misdrijf zal 
begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van 
het lichaam van één of meer personen.22 Deze wijziging staat in het teken van 
de toenemende politieke behoefte om langer toezicht uit te kunnen oefenen op 
veroordeelden, bijvoorbeeld met het oog op een verplicht kader voor het gebruik 
van medicatie. In het kielzog van deze wijziging – en uit compassie met de vier-
voeters – is ook de mogelijkheid in het leven geroepen dat de proeftijd ten hoogste 
tien jaren bedraagt indien er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de 
veroordeelde wederom een misdrijf zal begaan dat de gezondheid of het welzijn 
van één of meer dieren benadeelt.23 Daarmee zal in het bijzonder kunnen worden 
voorkomen dat de veroordeelde die zich heeft schuldig gemaakt aan het doden, 
mishandelen en/of verwaarlozen van dieren, in deze periode dieren houdt.24

Nog verder gaat de mogelijkheid die sinds 1 januari 2018 in art. 15c, derde lid, 
Sr is opgenomen om de proeftijd in het kader van de v.i. te verlengen.25 Tot de 
inwerkingtreding van de desbetreffende wetswijziging was de proeftijd gelijk aan 
de periode waarover v.i. wordt verleend, met een minimum van een jaar. In het oor-
spronkelijke wetsvoorstel was voorzien in de mogelijkheid van een verlenging van 
de duur van de proeftijd met twee jaren. Dat voorstel ging een aantal leden van de 
Tweede Kamer nog niet ver genoeg. Bij amendement is daarnaast een uitbreiding 

21 Zie over deze ontwikkeling F.W. Bleichrodt, ‘De herontdekking van de bijzondere voorwaarde’, 
Proces 2009/6, p. 304-313.

22 Wet van 22 december 2005, Stb. 2006, 11.
23 Wet van 30 augustus 2012, Stb. 2012, 392.
24 Zie voor een dergelijke voorwaarde HR 25 september 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB3128, 

NJ 2001/637.
25 Wet van 25 november 2015, Stb. 2015, 46.
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van de mogelijkheid van de verlenging van de duur van de proeftijd in het wetboek 
opgenomen ten aanzien van veroordeelden als bedoeld in art. 38z, eerste lid, aan-
hef en onder b en c, Sr. Daarbij gaat het om gevallen waarin de rechter ervan heeft 
afgezien een zelfstandige maatregel als bedoeld in art. 38z op te leggen, maar het 
Openbaar Ministerie langdurig toezicht wel noodzakelijk vindt. Indien er ernstig 
rekening mee moet worden gehouden dat de veroordeelde wederom een misdrijf 
zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid 
van het lichaam van één of meer personen of indien dit ter voorkoming van ernstig 
belastend gedrag jegens slachtoffers of getuigen noodzakelijk is, kan de rechter, 
op vordering van het Openbaar Ministerie, de proeftijd telkens met ten hoogste 
twee jaren verlengen.26 Het begrip ‘telkens’ duidt erop dat de proeftijd in het uiter-
ste geval zelfs levenslang kan duren. Daarmee wordt de band met de oorspronke-
lijke veroordeling sterk opgerekt. Een doorwrochte gedachte over het onderscheid 
tussen straf en maatregel heb ik in de toelichting op het amendement niet kunnen 
aantreffen. Terughoudendheid lijkt te zijn vervangen door mateloosheid. Of voor-
zichtiger geformuleerd: de wetgever laat de uiteindelijke duur van de strafrechtelij-
ke interventie steeds meer over aan de beslissingsbevoegde autoriteiten.

De hiervoor vermelde wetswijzigingen hebben betrekking op de (maximale) 
duur van de proeftijd. De wetgever heeft daarnaast getracht de slagvaardigheid 
van de strafrechtspleging te vergroten door de rechter de mogelijkheid te bieden 
voorwaarden en toezicht dadelijk uitvoerbaar te verklaren (vgl. bijvoorbeeld art. 
14e Sr). Door deze mogelijkheid kan de rechter in voorkomende gevallen de ten-
uitvoerlegging gelasten van een voorwaardelijk opgelegde straf op een moment 
waarop het vonnis of arrest waarbij deze straf is opgelegd nog niet onherroepelijk 
is geworden.27 Ook de toepassing van elektronisch toezicht kan bijdragen aan de 
effectiviteit van het toezicht.

Bij de beveiligingsmaatregelen is eveneens een tendens zichtbaar waarbij de pe-
riode waarin toezicht kan worden gehouden langer wordt. Dat geldt zelfs voor de 
prille vrijheidsbeperkende maatregel als bedoeld in art. 38v Sr, waarvan de maxi-
mumduur een paar jaar na haar invoering van twee jaren naar vijf jaren werd ver-
lengd.28 De maximumduur van de tbs met voorwaarden is in 2010 verlengd van 
vier naar negen jaren (art. 38e, tweede lid, Sr).29 De voorwaardelijke beëindiging 
van de verpleging kon tot 2008 maximaal drie jaren duren, vervolgens maximaal 
negen jaren en sinds 2017 is ook dit maximum komen te vervallen. Voortaan kan 
de tbs in geval van voorwaardelijke beëindiging van de verpleging telkens met een 
jaar dan wel twee jaren worden verlengd, zonder maximumduur (art. 38j Sr).

In 2013 vond een andere ingrijpende wijziging plaats. Deze wijziging hangt sa-
men met de vrees voor contraire beëindigingen van de tbs. Daarbij gaat het om 
– een beperkt aantal – gevallen waarin de rechter het inrichtingsadvies niet volgt 
en een vordering van het Openbaar Ministerie tot verlenging van de tbs afwijst. 
In de meeste gevallen is de ter beschikking gestelde dan al onder voorwaarden 
op vrije voeten. De wetgever heeft niettemin een voorziening getroffen waardoor 
de beëindiging van de tbs voortaan niet plaatsvindt dan nadat de verpleging van 

26 Zie voor het amendement en de toelichting erop Kamerstukken II 2013/14, 33816, 10.
27 HR 19 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:3186.
28 Wet van 25 november 2015, Stb. 2015, 460.
29 Wet van 1 juli 2010, Stb. 2010, 270.
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overheidswege gedurende minimaal een jaar voorwaardelijk beëindigd is geweest 
(art. 509t, tweede lid, Sv). Die wijziging heeft als onwenselijk gevolg dat de rech-
ter die van oordeel is dat een vordering tot verlenging van de tbs zich leent voor 
afwijzing omdat er geen grond meer is voor de toepassing van de maatregel, de 
verlengingsvordering moet toewijzen om een voorwaardelijke beëindiging van de 
verpleging mogelijk te maken, opdat de tbs een jaar later alsnog tot een einde kan 
komen.30

Uit het voorafgaande rijst het beeld dat de wetgever zijn terughoudendheid op 
het terrein van de vrijheidsbeperking heeft laten varen. Als het om toezicht gaat, 
is het devies ‘meer en langer’. De betekenis van de door de rechter opgelegde 
 strafduur als markering van het einde van de justitiële interventie verflauwt. Deze 
belangrijke ontwikkeling verdient een fundamenteler debat dan tot op heden heeft 
plaatsgevonden.31 Daardoor wordt immers niet alleen de betekenis van de straf-
oplegging gerelativeerd, maar schuiven ook de panelen in het tweesporenstelsel. 
Voordat een verdere aanzet tot discussie zal worden gegeven, verdient het palet 
aan vrijheidsbeperkende en vrijheidsbenemende sancties nadere aandacht. In de 
volgende paragraaf wordt hierop ingegaan.

4 Vormen van vrijheidsbeneming en vrijheidsbeperking in het 
Nederlands sanctiestelsel

4.1 Inleiding

Van oudsher is de straftoemetingsvrijheid een wezenskenmerk van het Neder-
lands sanctiestelsel.32 Die straftoemetingsvrijheid is onlosmakelijk verbonden 
met vertrouwen in het oordeel van de strafrechter. De straftoemetingsvrijheid is 
sinds het ontstaan van het Wetboek van Strafrecht sterk toegenomen. Die toename 
vond aanvankelijk plaats onder het gesternte van de moderne richting in het straf-
recht, die een gedifferentieerd sanctiestelsel voorstond om de strafrechter in staat 
te stellen de sanctionering af te stemmen op de persoon van de veroordeelde en 
de specifieke omstandigheden van het geval teneinde recidive te voorkomen. Juist 
op het terrein van de vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming ontstond onder in-
vloed daarvan een rijk palet aan mogelijkheden om de veroordeelde zijn vrijheid te 
ontnemen dan wel te beperken.

Beveiligingsmaatregelen als de plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis, de 
tbs en de plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (isd) vinden hun 
grondslag in de noodzaak tot bescherming tegen het gevaar waarvoor wordt ge-
vreesd. Daarmee is ook het doel van de (tenuitvoerlegging van de) beveiligings-
maatregel gegeven, te weten het terugdringen van het gevaar tot een aanvaardbaar 
niveau. In het voorafgaande is beschreven dat in het afgelopen decennium nieuwe 

30 Zie nader J.P. Balkema, ‘Beëindiging tbs alleen na voorwaardelijke beëindiging’, Trema straftoe
metingsbulletin 2012/2.

31 Zie ook J.W. Fokkens, ‘De ontwikkeling van de vrijheidsbenemende sancties de laatste vijfen-
twintig jaar’, Sancties 2016/4.

32 Zie nader het preadvies voor deze Vereniging uit 2004 van M.J. Borgers, met als titel ‘Het wette-
lijke sanctiestelsel en de straftoemetingsvrijheid van de rechter’, ook gepubliceerd in DD 2005, 
p. 111-204.
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 vrijheidsbeperkende maatregelen zijn ingevoerd. Ook deze staan in het teken van 
de beveiliging van de samenleving, in het bijzonder tegen recidive. Maar daar-
mee is niet alles gezegd. De wettelijke regelingen getuigen ook van het streven 
belastend gedrag jegens slachtoffers te voorkomen.33 Daarbij passen zij in een ont-
wikkeling waarbij de wetgever in toenemende mate de belangen van slachtoffers 
uitdrukkelijk in de wettelijke voorzieningen ten aanzien van de strafrechtelijke 
sancties verwerkt.

4.2 Vrijheidsbeneming

Het commune strafrecht voor volwassenen kent sinds 1881 twee vrijheidsbenemen-
de straffen: gevangenisstraf en hechtenis. Gevangenisstraffen zijn gereserveerd 
voor misdrijven, hechtenisstraffen voor overtredingen. Aanvankelijk verschilde de 
inhoud van beide straffen ook. De hechtenis was niet bedoeld als onterend, werd 
niet in afzondering ondergaan en ging niet gepaard met tucht en dwang.34 Deze 
uitgangspunten gelden tegenwoordig ook voor de gevangenisstraf. Nu het onder-
scheid tussen beide vrijheidsstraffen geen inhoudelijke betekenis meer heeft, lijkt 
de tijd rijp te komen tot één commune vrijheidsstraf.35 In paragraaf 5 wordt nader 
ingegaan op enkele aspecten van de gevangenisstraf.

De vrijheidsbenemende maatregelen vertonen meer diversiteit. Het gaat daarbij 
om de plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (art. 37 Sr), de tbs met dwangver-
pleging (art. 37a e.v. Sr) en de plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders 
(isd; art. 38m e.v. Sr). De drie maatregelen vinden hun grond in het gevaar dat van 
een veroordeelde uitgaat. In die zin zijn zij aan te merken als beveiligingsmaat-
regelen.36 Het gevaarscriterium verschilt wel per maatregel. Zo is de plaatsing 
in een psychiatrisch ziekenhuis mogelijk indien de betrokkene gevaarlijk is voor 
zichzelf, voor anderen, of voor de algemene veiligheid van personen of goederen. 
Het gevaar voor zichzelf is niet terug te vinden in het gevaarscriterium dat bij de 
tbs wordt gehanteerd, terwijl ook de isd een ander gevaarscriterium kent. De ver-
klaring daarvoor is dat de plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis in wezen geen 
strafrechtelijke maatregel is, al legt de strafrechter deze op. Deze is uit doelma-
tigheidsoverwegingen aan het sanctiepalet toegevoegd en geeft de strafrechter, 
die toch al belast is met de strafzaak, de mogelijkheid te doen wat de burgerlijke 
rechter anders zou doen.37 Het strafbaar feit, dat ook een overtreding kan betref-
fen, vormt veeleer een aanleiding voor de toepassing van de maatregel. Na een jaar 
raakt de strafrechter zelfs definitief buiten beeld; de beslissing over de verlenging 

33 Vgl. art. 38v, vierde lid, Sr en art. 38ab, eerste lid, sub b, Sr.
34 H.J. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, deel 1, Haarlem: Tjeenk Willink 1891, p. 299 

(MvT). 

35 Zie ook J.P. Balkema en G.J.M. Corstens, ‘Het straffenarsenaal’, in: J.P. Balkema e.a. (red.), Hon
derd jaar Wetboek van Strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1986, p. 315. 

36 Zie nader over het spoor van de maatregelen: W.P.J. Pompe, Beveiligingsmaatregelen naast straffen, 
Utrecht: Dekker en van de Vegt 1921 en T. Kooijmans, Op maat geregeld (diss. Rotterdam), Deven-
ter: Kluwer 2002. 

37 Na de inwerkingtreding van de Wet forensische zorg (Wet van 24 januari 2018, Stb. 2018, 38) zal 
zulks in art. 37 Sr nog duidelijker tot uitdrukking worden gebracht. Het artikel komt dan als 
volgt te luiden: ‘Indien de rechter in de gevallen, bedoeld in artikel 2.3 van de Wet forensische 
zorg van oordeel is, dat voldaan is aan de criteria voor het afgeven van een machtiging krachtens 
de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen, kan hij met toepassing van die wet 
een machtiging ingevolge die wet afgeven.’
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van de vrijheidsbeneming geschiedt overeenkomstig het (civielrechtelijk) kader 
van de artikelen 15 tot en met 19 van de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische 
ziekenhuizen. Anders dan de isd en de tbs kan de plaatsing in een psychiatrisch 
ziekenhuis alleen worden gelast indien het feit niet aan de verdachte kan worden 
toegerekend.

De tbs met dwangverpleging is naar haar aard wel een strafrechtelijke maat-
regel.38 De kern van de maatregel is het met het oog op de beveiliging van de sa-
menleving bieden van een verzorgend, therapeutisch klimaat, dat de condities kan 
scheppen voor een behandeling van de veroordeelde. Tbs kan ook worden opgelegd 
bij verminderd toerekeningsvatbare veroordeelden. De (voorganger van de) maat-
regel, de terbeschikkingstelling van de regering, werd bij de Psychopathenwetten 
1925/1928 geïntroduceerd onder invloed van het gedachtegoed van de moderne 
richting in het Strafrecht.39 De geschiedenis van de maatregel is meer turbulent 
dan die van de plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis en wordt gekleurd door 
capaciteitstekorten, wisselend vertrouwen in haar beveiligende werking en beeld-
vorming die een eigen leven leidt en veelal samenhangt met bepaalde incidenten.40

Oplegging van de maatregel is slechts mogelijk indien het begane feit een mis-
drijf betreft waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier 
jaar of meer staat of een feit dat als zodanig is vermeld in artikel 37a, eerste lid 
onder 1, Sr. De veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van perso-
nen of goederen moet de oplegging van de maatregel eisen. De totale duur van de 
maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege 
gaat een periode van vier jaar niet te boven, tenzij de maatregel is opgelegd ter zake 
van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaar-
heid van het lichaam van één of meer personen (art. 38e, eerste lid, Sr). Indien de 
totale duur van de tbs niet in tijd is beperkt, kan de termijn daarvan telkens voor 
de duur van één of twee jaar worden verlengd wanneer de veiligheid van anderen, 
dan wel de algemene veiligheid van personen die verlenging eist (art. 38e, derde 
lid, Sr en art. 509t, tweede lid, Sv). Daarover beslist de rechter die in eerste aanleg 
kennis heeft genomen van het misdrijf ter zake waarvan de tbs is gelast, op vorde-
ring van het Openbaar Ministerie (art. 509p Sv), met de mogelijkheid van beroep 
bij de penitentiaire kamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (art. 509v Sv).

De plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis en de tbs kunnen slechts worden 
opgelegd indien bij de verdachte ten tijde van het begaan van het feit sprake was 
van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens. 
De stoornis is als het ware onderdeel van de legitimatie of het ethos van de deze 
beveiligingsmaatregelen en daarmee van het lossere verband tussen de ernst van 
het feit en de schuld van de verdachte aan de ene kant en de duur van de maatregel 
aan de andere kant.41 Daarbij wordt ervan uitgegaan dat er enig verband bestaat 

38 Zie nader E.J. Hofstee, TBR en TBS, Arnhem: Gouda Quint 1987 en M.J.F. van der Wolf, TBS veroor
deeld tot vooroordeel (diss. Rotterdam), Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2012.

39 Het betrof de terbeschikkingstelling van de regering (tbr). Wet van 28 mei 1925, Stb. 1925, 221 en 
Wet van 21 juli 1928, Stb. 1928, 251. Deze wetten traden in werking op 1 november 1928. 

40 Zie hierover met name M.J.F. van der Wolf, TBS veroordeeld tot vooroordeel (diss. Rotterdam), 
 Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2012 en het rapport van de Tijdelijke commissie onderzoek 
tbs (commissie-Visser), met als titel ‘Vandaag over gisteren en morgen’ (Kamerstukken II 2005/06, 
30250, 4-5).

41 Zie onder meer Ch.J. Enschedé, ‘Dienen de strafrechtelijke bepalingen betreffende psychisch 
gestoorden te worden gewijzigd?’, Preadvies NJV 1964, p. 85 en M.J.F. van der Wolf en S. Struijk, 
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tussen de stoornis en het risico van herhaling. De tenuitvoerlegging kan aldus 
worden gericht op het tegengaan van dit gevaar, zo mogelijk door behandeling. 
Zonder dat verband tussen stoornis en gevaar dreigt het spoor van de maatregel 
mateloos te worden.

Evenals bij de plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis is de oplegging van tbs 
slechts mogelijk na advies van twee gedragsdeskundigen van verschillende disci-
plines, onder wie een psychiater.42 De wet vereist niet dat het advies daadwerkelijk 
strekt tot de oplegging van de maatregel. In de praktijk legt de rapportage bij de 
sanctietoemeting veel gewicht in de schaal.43 De wet sluit niet uit dat de rechter de 
maatregel van tbs oplegt in geval van weigerende observandi, te weten verdachten 
die weigeren aan gedragskundig onderzoek mee te werken.44 Het probleem is in 
dat geval dat zonder die medewerking zal moeten kunnen worden vastgesteld of 
bij de verdachte tijdens het begaan van het feit gebrekkige ontwikkeling of zie-
kelijke stoornis van de geestvermogens bestond, zoals art. 37a, eerste lid, Sr als 
voorwaarde voor de oplegging van tbs formuleert. Deskundigen zijn voor hun rap-
portage niet volledig afhankelijk van de medewerking van de verdachte. Te denken 
valt aan observatie in het Pieter Baan Centrum en aan milieuonderzoek. Maar de 
deskundige bepaalt zelf aan de hand van de professionele standaarden in hoeverre 
daadwerkelijk conclusies kunnen worden verbonden aan een onderzoek waarbij 
niet inhoudelijk met de verdachte is gesproken. Ingeval de rechter niet kan steu-
nen op een oordeel van gedragsdeskundigen ten aanzien van het bestaan van een 
stoornis ten tijde van het feit, is niet uitgesloten dat de rechter alsnog vaststelt dat 
sprake is van een stoornis als bedoeld in de wet. Hij zal dit bijvoorbeeld kunnen 
doen aan de hand van oude gedragskundige rapportages of verklaringen in het 
dossier. Het behoeft geen betoog dat daarbij een grote mate van behoedzaamheid 
zal moeten worden betracht.45

De problematiek van de weigerende observandi staat volop in de politieke schijn-
werpers.46 De minister van Rechtsbescherming beziet momenteel in hoeverre er 
aanvullende maatregelen mogelijk zijn om de problematiek van de weigerende ob-
servandi te ondervangen.47 Hij zal daarbij naar verwachting komen met een ant-
woord op tal van – deels verstrekkende – voorstellen, die onder meer tijdens de 
begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer en tijdens de 
behandeling van de Wet forensische zorg in de Eerste Kamer de revue zijn gepas-
seerd.48 Paniekvoetbal dient te worden voorkomen. Tot die categorie reken ik het 

‘(Levens)lang toezicht als zelfstandige maatregel: wordt nu echt de Rubicon overgestoken?’, 
Sancties 2014/50.

42 Zie voor de betekenis daarvan art. 90septies Sr. 

43 Zie T. Kooijmans en N. Jörg, ‘Het juridisch kader van de gedragskundige rapportage’, in: 
H.J.C. van Marle e.a. (red.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht, tweede druk, Deventer: 
 Kluwer 2013.

44 Hetzelfde geldt voor de plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis. Vgl. de artikelen 37a, derde 
lid, Sr en 37, derde lid, Sr.

45 Zie (voor de terbeschikkingstelling) Hof Arnhem 18 mei 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BQ4981, 
NJ 2011/442, m.nt. Schalken en EHRM 26 maart 2015, appl.nr. 73560/12 en EHRM 3 maart 2015, 
appl. nr. 73560/12 (Constancia tegen Nederland). Zie nader over dit onderwerp M.J.F. van der Wolf en 
P.A.M. Mevis, ‘Beschouwingen over weigeren en beveiligen n.a.v. de zaak Michael P.’, DD 2018/27.

46 Zie hierover het themanummer Sancties 2018/4.
47 Brief van de minister van Rechtsbescherming van 19 juni 2018, met als kenmerk 2296491.
48 Zie nader over de diverse voorstellen: P.A.M. Mevis, S. Struijk en M.J.F. van der Wolf, Juridische 

haalbaarheid van voorgestelde oplossingen voor de weigeraarsproblematiek omtrent tbsoplegging, Rotter-
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voorstel de medewerking aan het ‘pro justitia’-onderzoek verplicht te stellen. Niet 
valt in te zien hoe een dergelijke verplichting vorm zou moeten krijgen, kan bij-
dragen aan relevante informatievoorziening en is te verenigen met het bepaalde in 
art. 6 EVRM. Voorstellen die ertoe strekken af te doen aan de wettelijke waarbor-
gen ten aanzien van het vaststellen dat ten tijde van het begaan van het feit sprake 
is geweest van een ‘stoornis’ kunnen mij evenmin bekoren. Deze doen afbreuk 
aan het hiervoor beschreven karakter of ‘ethos’ van de tbs. Voorstellen die ertoe 
strekken de maximale gevangenisstraf dan wel (‘voorlopig’) tbs met dwangverple-
ging op te leggen in geval van een weigering mee te werken aan het psychiatrisch 
onderzoek en/of observatie staan haaks op de sanctietoemetingsvrijheid van de 
rechter en doen tekort aan de materiële voorwaarden die gelden voor de oplegging 
van de tbs. Het is van belang de aandacht te richten op mogelijkheden de rechter 
en de deskundige beter in staat te stellen tot een oordeel te komen over de vraag of 
de verdachte ten tijde van het begaan van het strafbaar feit leed aan een stoornis. 
De Wet forensische zorg, die naar verwachting op 1 januari 2019 in werking zal 
treden, voorziet in een – ingrijpende – procedure om het medisch beroepsgeheim 
te kunnen doorbreken teneinde oude(re) medische informatie over een gewelds- 
en zedendelinquent te gebruiken in het kader van de tegen hem ingestelde straf-
vervolging en de daarin te nemen beslissing over de oplegging van tbs.49 Voor ver-
dergaande wijzigingen, nog voordat de wetswijziging in werking is getreden, zie 
ik geen grond.

De introductie van de maatregel van plaatsing in een inrichting voor stelselma-
tige daders (isd) in 2004 is aan te merken als een principiële breuk in de geschie-
denis van de beveiligingsmaatregelen.50 Volgens het tweede lid van artikel 38m Sr 
strekt de maatregel tot beveiliging van de maatschappij en tot beëindiging van de 
recidive van de verdachte. De doelgroep is de stelselmatige dader. Volgens de me-
morie van toelichting is de stelselmatige dader een recidivist die zich van de klas-
sieke recidivist onderscheidt door de grote frequentie, hardnekkigheid en intensi-
teit die hij door zijn criminele gedrag aan de dag legt. De maatregel strekt ertoe de 
overlast die de hardnekkige recidive tot gevolg heeft in te dammen. De aanpak is 
persoonsgericht. Veelal betreft het personen met een verslaving en/of met psychia-
trische problematiek, maar noodzakelijk is dat niet.51 De nadruk ligt bij de tenuit-
voerlegging niet zozeer op individuele zorg en behandeling, als wel op het bieden 
van meer structuur. Het gaat daarbij als het ware om een ode aan de burgerlijkheid 
om leefstijlen die recidivegevaar in de hand werken te kunnen doorbreken.52 De 

dam: Erasmus Universiteit, te verschijnen in het najaar van 2018. Zie in dit verband onder meer 
Handelingen II 2017/18, 29 november 2017, Kamerstukken II 2011/12, 32398, 15, p. 12, Handelingen II 
2012/13, 25, 3, p. 10 en Handelingen I 2017/18, 14, 3, p. 23. 

49 Wet van 24 januari 2018, Stb. 2018, 38, artikel 7.1.
50 Zie over deze maatregel in het bijzonder S. Struijk, De ISD in perspectief, Nijmegen: Wolf Legal 

Publishers 2011.
51 Zie voor de discussie of een illegale vreemdeling wel of niet in aanmerking dient te komen voor 

ISD het advies van de RSJ zoals samengevat in Sancties 2010, p. 249. Voorts ook Kamerstukken II 
2007/08, 31110, 4, p. 4. 

52 Indien de verdachte verslaafd is dan wel ten aanzien van hem andere specifieke problematiek 
bestaat waarmee het plegen van strafbare feiten samenhangt, strekt de maatregel er ingevolge 
art. 38m, derde lid, Sr overigens mede toe een bijdrage te leveren aan de oplossing van zijn ver-
slavingsproblematiek dan wel van die andere problematiek.
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isd is wegens het ontbreken van een stoornisvereiste en het streven naar een op die 
stoornis gerichte behandeling een atypische beveiligingsmaatregel.

Oplegging van isd is mogelijk in geval van veroordeling voor een misdrijf waar-
voor voorlopige hechtenis is toegelaten. De drempel is daarmee niet erg hoog. De 
toepassing van de maatregel na een relatief licht feit, zoals een winkeldiefstal, is 
niet uitgesloten. De strekking van de maatregel blijkt scherper uit de eisen aan de 
recidive (art. 38m, eerste lid, onder 2, Sr) en uit de eis dat de veiligheid van perso-
nen of goederen de oplegging van de maatregel eist (art. 38m, eerste lid, onder 3, 
Sr). De maatregel geldt voor de duur van ten hoogste twee jaren, ongeacht of het 
gevaar voor overlast voldoende is geweken (art. 38n, eerste lid, Sr). De rechter kan 
bij of na het opleggen van de maatregel beslissen tot een tussentijdse beoordeling 
van de noodzaak van de voortzetting van de tenuitvoerlegging van de maatregel 
(art. 38s Sr). De tenuitvoerlegging van de maatregel vindt plaats in een door de 
minister aangewezen inrichting voor stelselmatige daders (art. 38o, eerste lid, Sr). 
De tenuitvoerlegging van de laatste fase van de maatregel kan plaatsvinden buiten 
de inrichting (art. 44d, derde lid, Penitentiaire maatregel). Daarmee kan een brug 
worden geslagen naar de gemeentelijke hulpverlening.53

4.3 Vrijheidsbeperking

Voor beperkingen van de bewegingsvrijheid en het gedrag bij vonnis of arrest 
zijn verschillende instrumenten voorhanden. Onderscheid kan worden gemaakt 
tussen voorwaardelijke en onvoorwaardelijke modaliteiten. De wettelijke re-
geling van de voorwaardelijke veroordeling (art. 14a e.v. Sr) bevat een algemene 
basis voor de oplegging van voorwaardelijke straffen. Alleen de voorwaardelijke 
oplegging van gevangenisstraffen is aan banden gelegd. Gevangenisstraffen tot 
ten hoogste twee jaren kunnen geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden op-
gelegd (art. 14b, eerste lid, Sr), gevangenisstraffen van meer dan twee jaren en ten 
hoogste vier jaren kunnen gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd, met een 
voorwaardelijk deel van ten hoogste twee jaren (art. 14b, tweede lid, Sr). De voor-
waardelijke veroordeling geschiedt altijd onder de algemene voorwaarde dat de 
veroordeelde voor het einde van de proeftijd geen strafbaar feit begaat. Daarnaast 
kunnen bijzondere voorwaarden worden gesteld, in welk geval de veroordeelde 
zijn medewerking zal moeten verlenen aan het vaststellen van zijn identiteit en, 
voor zover van toepassing, aan reclasseringstoezicht. Art. 14c, tweede lid, Sr somt 
een aantal specifieke bijzondere voorwaarden op. Daartoe behoren voorwaar-
den inhoudende een locatieverbod, een meldplicht en de verplichting zich onder 
behandeling te stellen van een deskundige of zorginstelling. De wetgever heeft 
door het opnemen van een aantal specifieke bijzondere voorwaarden geprobeerd 
de voorzienbaarheid van de sanctie te vergroten en de effectiviteit van het reclas-
seringstoezicht te bevorderen, doordat aan de opleggings- en uitvoeringspraktijk 
meer houvast wordt geboden.54 Naast deze specifieke voorwaarden bevat art. 14c, 
tweede lid, onder 14, Sr de mogelijkheid dat de rechter ‘andere voorwaarden, het 
gedrag van de veroordeelde betreffende’, stelt. Het gaat hierbij om een restcatego-

53 Zie ook J.P. Balkema, ‘Het strafrechtelijk sanctiestelsel. Een terugblik op vijfentwintig jaar’, 
Sancties 2016/2.

54 Kamerstukken II 2009/10, 32319, 3, p. 6.
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rie die de rechter een ruime vrijheid geeft bij het afstemmen van de inhoud van de 
voorwaarde op de persoon en persoonlijke omstandigheden van de veroordeelde. 
De wettekst biedt in wezen slechts één beperking aan de inhoud van de voorwaar-
de, te weten dat die het gedrag van de veroordeelde moet betreffen. De voorwaarde 
dat geen minderjarige meisjes, behoudens familieleden, aanwezig mogen zijn in 
de manege van de veroordeelde voldoet bijvoorbeeld niet aan dit vereiste.55 Volgens 
de Hoge Raad dient de voorwaarde te strekken ter voorkoming van strafbaar ge-
drag (ter bevordering van ‘goed levensgedrag’) dan wel tot een gedraging waartoe 
de veroordeelde uit een oogpunt van maatschappelijke betamelijkheid gehouden 
moet worden geacht.56 De eerste categorie voorwaarden is toekomstgericht, de 
tweede ziet met name op de naweeën van het delict. Voorwaarden kunnen ook on-
der beide omschrijvingen vallen. Zo kan een straatverbod zowel dienen om nieuw 
strafbaar gedrag te voorkomen als om het slachtoffer te vrijwaren van ongewenste 
confrontaties met de veroordeelde.

Aan een inbreuk op de uitoefening van een verdragsrechtelijk beschermd recht 
dient een wettelijke regeling ten grondslag te liggen die voldoet aan de eisen van 
voorzienbaarheid en kenbaarheid. Daaraan was bijvoorbeeld niet voldaan in geval 
van het zogenoemde Caribische reisverbod.57 Aan een drugskoerier werd bij bij-
zondere voorwaarde verboden uit het Koninkrijk, in het bijzonder Curaçao, te rei-
zen, behoudens ontheffing van het Openbaar Ministerie. De Hoge Raad oordeelde 
de open formulering van ‘andere voorwaarden, het gedrag van de veroordeelde 
betreffende’ ontoereikend voor deze inbreuk op de bewegingsvrijheid. Een ander 
voorbeeld betreft een zaak waarin de verdachte zijn ex-echtgenote had bedreigd. 
De rechter had als bijzondere voorwaarde gesteld dat de veroordeelde zich (samen-
gevat) gedurende de proeftijd van twee jaren op geen enkele wijze zou uiten over 
zijn ex-partner en zijn kinderen, behoudens ten behoeve van gerechtelijke proce-
dures en instanties die bij de procedures zijn betrokken. De Hoge Raad oordeelde 
de voorwaarde, gelet op de duur en de mate waarin de voorwaarde de verdachte 
in zijn uitingsvrijheid beperkte, in strijd met het bepaalde in art. 14c, tweede lid, 
onder 14, Sr.58

Voor de vraag of ook maatregelen voorwaardelijk kunnen worden opgelegd, 
dient te worden teruggevallen op de specifieke wettelijke bepalingen. Daarbij valt 
te wijzen op de voorwaardelijke plaatsing in een inrichting voor stelselmatige da-
ders (art. 38p Sr). Bij alle voorwaardelijke modaliteiten is het de rechter die, op 
vordering van het Openbaar Ministerie, beslist of in geval van de overtreding van 
een voorwaarde een last tot tenuitvoerlegging moet worden gegeven.

Bij de onvoorwaardelijke sancties komen beperkingen van gedrag en bewegings-
vrijheid in verschillende vormen voor. De taakstraf is in art. 9, eerste lid, sub 3, 
Sr als hoofdstraf opgenomen en bestaat uit het verrichten van onbetaalde arbeid 

55 Vgl. HR 6 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2981, NJ 2015/431 en HR 7 oktober 1986, ECLI:NL: 
HR:1986:AB9971, NJ 1987/441.

56 Zie onder meer HR 26 november 1968, ECLI:NL:HR:1968:AB6079, NJ 1970/123, m.nt. Enschedé, 
HR 12 januari 1988, ECLI:NL:HR:1988:AC2319, NJ 1989/107 en HR 6 oktober 2015, ECLI:NL: 
HR:2015:2981, NJ 2015/431.

57 HR 6 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA7918, NJ 2008/33, m.nt. Reijntjes en HR 25 november 
2008, ECLI:NL:HR:2008:BF0836, NJ 2009/320, m.nt. Keijzer. In het nieuwe Wetboek van Straf-
recht van Curaçao is een expliciete basis voor het reisverbod getroffen. 

58 HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1400.
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van ten hoogste 240 uren (art. 22c Sr). De opleggingsmogelijkheden zijn ruim. 
Wel heeft de wetgever naar aanleiding van de uitzending van een actualiteiten-
programma besloten de opleggingsmogelijkheden van de taakstraf te beperken. 
De strekking van het actualiteitenprogramma was dat rechters te vaak taakstraf-
fen zouden opleggen, ook voor ernstige zeden- en levensdelicten. Die beweerde 
praktijk zou indruisen tegen de bedoeling van de wetgever. Ook zou de Neder-
landse bevolking de taakstraf niet als een echte straf beschouwen. Onderzoek in 
opdracht van de Raad voor de Rechtspraak en het College van procureurs-generaal 
wees uit dat de praktijk, incidenten daargelaten, in zeer hoge mate verloopt vol-
gens de voorgeschreven regels en de daarachter liggende bedoeling van de wetge-
ver.59 Ander onderzoek wees uit dat de taakstraf juist een breed draagvlak onder 
de bevolking heeft.60 Hoewel de stellingnames in het actualiteitenprogramma dus 
ongefundeerd waren, heeft de wetgever daarin aanleiding gezien te komen met 
een wetswijziging die de rechterlijke straftoemetingsvrijheid aan banden legt.61 
Art. 22b, eerste lid, Sr bepaalt dat een taakstraf niet wordt opgelegd in geval van 
veroordeling voor (a) misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een ge-
vangenisstraf van zes jaren of meer is gesteld en die een ernstige inbreuk op de 
lichamelijke integriteit van het slachtoffer ten gevolge hebben gehad en (b) bij be-
paalde nader omschreven misdrijven. Een combinatie met een onvoorwaardelijke 
gevangenisstraf is in die gevallen wel toelaatbaar (art. 22b, derde lid, Sr). In de 
praktijk wordt de combinatiemogelijkheid wel benut om naast de taakstraf een 
gevangenisstraf voor de duur van één dag op te leggen.62 In de regel laat de rechter 
zich niet uit over de aard van de te verrichten werkzaamheden. Anders dan bij de 
voorwaardelijke modaliteiten is het Openbaar Ministerie belast met de beslissing 
de door de rechter vastgestelde vervangende hechtenis ten uitvoer te leggen in ge-
val de veroordeelde bij de uitvoering van de onbetaalde arbeid in gebreke blijft.63 
Wel kan de veroordeelde daartegen een bezwaarschrift indienen bij de rechter die 
de straf heeft opgelegd.

Ook verschillende bijkomende straffen beperken de bewegingsvrijheid dan wel 
de gedragskeuzes van de veroordeelde. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ontzetting 
van bepaalde rechten. Art. 28 Sr noemt in dit verband het bekleden van (bepaalde) 
ambten, het dienen bij de gewapende macht, het kiesrecht, het zijn van raadsman 
of gerechtelijk bewindvoerder en de uitoefening van bepaalde beroepen. Ook kan 
worden gedacht aan de ontzegging van de rijbevoegdheid (art. 179 Wegenver-
keerswet 1994) en – in economische strafzaken – aan de ontzegging van bepaalde 
rechten of voordelen welke in verband met de desbetreffende onderneming zijn of 
zouden kunnen worden toegekend (art. 7 sub f Wet op de economische delicten).

59 A. Klijn e.a., Moord, doodslag, taakstraf? Een Zemblauitzending nader bekeken, Den Haag: Raad voor 
de Rechtspraak 2008. 

60 S. Ruiter e.a., De burger als rechter. Een onderzoek naar geprefereerde sancties voor misdrijven in Nederland, 
Amsterdam: NCSR 2000.

61 Wet van 17 november 2011, Stb. 2012, 1 (in werking getreden op 3 januari 2012). Zie voor kritiek: 
M.S. Groenhuijsen, ‘Sluipende uitholling van strafrechtelijke uitgangspunten. De bijzondere 
plaats van de taakstraf?’, DD 2009, p. 419-427.

62 HR 20 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:202, NJ 2018/219.
63 De tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis kan ingevolge art. 22g, eerste lid, Sr slechts 

achterwege blijven wegens uitzonderlijke omstandigheden die zich na het opleggen van de taak-
straf hebben voorgedaan.
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Ook (onvoorwaardelijke) maatregelen kunnen de veroordeelde in zijn bewe-
gingsvrijheid of gedrag beperken. De tbs met voorwaarden is als een zelfstandige 
vorm van tbs gerubriceerd, maar vertoont overigens veel kenmerken van een voor-
waardelijke modaliteit. Voorts valt te wijzen op de vrijheidsbeperkende maatregel 
als bedoeld in art. 38v Sr. De maatregel strekt ‘ter beveiliging van de samenleving’ 
of ‘ter voorkoming van strafbare feiten’.64 Met de vrijheidsbeperkende maatregel 
is beoogd de rechter meer mogelijkheden te bieden om effectieve, op de situatie 
toegesneden maatregelen te treffen als reactie op een strafbaar feit. De intro-
ductie van de maatregel staat in de context van het streven naar een slagvaardige 
strafrechtspleging door middel van een persoonsgerichte aanpak. De maatregel 
kan inhouden een bevel zich niet op te houden in een bepaald gebied, zich te ont-
houden van contact met een bepaalde persoon of bepaalde personen, op bepaalde 
tijdstippen of gedurende een bepaalde periode op een bepaalde locatie aanwezig 
te zijn en/of zich op bepaalde tijdstippen te melden bij de daartoe aangewezen op-
sporingsambtenaar. Deze verplichtingen kunnen ook worden gecombineerd. De 
maximumduur is vijf jaar. De rechter bepaalt in het vonnis de duur van de ver-
vangende hechtenis die ten hoogste ten uitvoer wordt gelegd voor iedere keer dat 
niet aan de maatregel wordt voldaan. De duur van deze vervangende hechtenis 
bedraagt ten minste drie dagen en ten hoogste zes maanden. Bijzonder is dat de 
toepassing van de vervangende hechtenis de verplichtingen ingevolge de maatre-
gel niet opheft (art. 38w Sr). De term ‘vervangende hechtenis’ dekt de lading dan 
ook niet.

Ingrijpender is de introductie van de gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeper-
kende maatregel als bedoeld in art. 38z Sr. Anders dan de vrijheidsbeperkende 
maatregel als bedoeld in art. 38v Sr, die in verband kan worden gebracht met rela-
tief lichte feiten, is de gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel in 
de zin van art. 38z Sr vooral bestemd voor zeden- en geweldsmisdrijven. De totale 
duur van de maatregel is niet aan een maximum gebonden en kan door de on-
beperkte verlengingsmogelijkheid zelfs levenslang zijn (art. 38ac Sr). Anders dan 
de vrijheidsbeperkende maatregel kan de nieuwe maatregel slechts in aansluiting 
op de maatregel van terbeschikkingstelling, de tenuitvoerlegging van een gevan-
genisstraf of v.i. ten uitvoer worden gelegd. Deze heeft bovendien een atypische, 
getrapte structuur. De oplegging ervan vindt plaats bij de rechterlijke uitspraak 
waarbij ook de maatregel van terbeschikkingstelling dan wel de gevangenisstraf 
wordt opgelegd. De vragen of de maatregel ook ten uitvoer wordt gelegd en, zo ja, 
welke voorwaarden worden gesteld, worden op een later moment beantwoord. De 
rechter die in eerste aanleg kennis heeft genomen van het feit ter zake waarvan de 
maatregel is opgelegd, kan daartoe, op vordering van het Openbaar Ministerie, de 
tenuitvoerlegging van de maatregel gelasten. Daarbij kan hij voorwaarden stellen, 
bijvoorbeeld strekkende tot de opneming van de veroordeelde in een zorginstel-
ling, het niet verrichten van bepaald vrijwilligerswerk, het zich niet vestigen in een 
bepaald gebied en verhuizing (art. 38ab Sr). Juist omdat de maatregel slechts ten 
uitvoer kan worden gelegd in aansluiting op de terbeschikkingstelling, gevange-
nisstraf of v.i., is een actuele inschatting van de noodzaak van de tenuitvoerleg-

64 De bepaling suggereert daarmee een tegenstelling die niet bestaat: het voorkomen van strafbare 
feiten strekt immers per definitie tot beveiliging van de samenleving.

Dit artikel uit Preadviezen Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



170

ging en van de daarbij te stellen voorwaarden ten tijde van de oplegging van de 
maatregel niet goed mogelijk.

5 De gevangenisstraf; recente ontwikkelingen

5.1 Inleiding

Voor de gevangenisstraf geldt een algemeen minimum van een dag (art. 10, tweede 
lid, Sr). Met enige regelmaat laait de discussie over de wenselijkheid van de invoe-
ring van bijzondere minimumstraffen voor bepaalde misdrijven op. Tot op heden 
haalden daartoe strekkende voorstellen de eindstreep niet. Zo is een wetsvoorstel 
met als strekking minimumstraffen in te voeren in geval van recidive bij zware 
misdrijven ingetrokken.65 Het wetsvoorstel was zeer ingrijpend, met minimum-
straffen die de helft van de maximumstraffen zouden bedragen. De intrekking 
is een wijs besluit geweest, de indiening ervan een teken dat de rechterlijke straf-
toemetingsvrijheid, een steunpilaar van ons sanctiestelsel, niet langer heilig is.66

In de bijzondere strafbepalingen wordt telkens een maximumduur van de op te 
leggen gevangenisstraf en hechtenisstraf aangegeven. Dit speciale maximum be-
draagt voor de gevangenisstraf ten hoogste achttien jaar, aldus artikel 10, tweede 
lid, Sr.67 De rechter kan de termijn van achttien jaar echter overschrijden in geval 
van samenloop van misdrijven, herhaling van misdrijf, schending van bijzondere 
ambtsplicht, misbruik van ambt of terroristisch misdrijf. De tijdelijke straf kan 
in die gevallen ten hoogste dertig jaren bedragen. Ook als op een misdrijf levens-
lange gevangenisstraf en tijdelijke gevangenisstraf ter keuze van de rechter zijn 
gelaten, is de maximumduur van de tijdelijke gevangenisstraf gesteld op dertig 
jaren. Meer dan dertig jaren tijdelijke gevangenisstraf kan nooit opgelegd worden 
(art. 10, vierde lid, Sr).

De toenmalige staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft in 2016 het We-
tenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) gevraagd een on-
derzoek uit te voeren naar de mogelijkheden tot verhoging van de strafmaat voor 
moord van dertig naar veertig jaren. De onderzoeksopdracht kan worden gezien 
tegen de achtergrond van de herbezinning op de tenuitvoerlegging van de levens-
lange gevangenisstraf en op de verhouding tussen de strafmaxima voor moord en 
doodslag.68 De onderzoeksopdracht kwam relatief kort na de verhoging van het 
strafmaximum van twintig naar dertig jaren in 2006.69 Bij dezelfde wet werden 
de strafmaxima voor een aantal delicten verhoogd teneinde deze meer in overeen-
stemming te brengen met de – in de perceptie van de wetgever – veranderde maat-
schappelijke opvattingen over de strafwaardigheid van die feiten. De staatssecre-
taris besloot niet eerst te inventariseren bij de rechtspraak en de rechtspraktijk of 
er behoefte bestaat aan een verdere verhoging van het strafmaximum tot veertig 

65 Kamerstukken II 2012/13, 33151, 10.
66 Het wetsvoorstel leidde tot een storm van kritiek. Zie onder meer J. Janssen, J. Koekebakker en 

C. Sikkel, ‘Strafrechters over het wetsvoorstel minimumstraffen voor recidive bij zware misdrij-
ven’, NJB 2012/823.

67 Voor de straf van hechtenis is dit maximum een jaar, aldus art. 18, eerste lid, Sr. 
68 Kamerstukken II 2015/16, 29279, 325.
69 Wet van 22 december 2015, Stb. 2006/11.
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jaar.70 Mogelijke signalen dat die behoefte bestaat, zijn mij niet bekend. De notie 
van de wetgever om het strafmaximum beperkt te houden omdat aan te nemen valt 
‘dat personen van welken leeftijd ook, die meer dan twintig achtereenvolgende ja-
ren in een gevangenis hebben doorgebragt, geheel onbekwaam en ongeschikt zijn 
om in het vrije leven terug te keeren’, lijkt in de rechtspolitieke discussie geen rol 
van betekenis meer te spelen.71 De vraag is waarom dat zo is. Wordt deze notie niet 
meer gedeeld? Meer aannemelijk lijkt mij dat deze notie minder van belang wordt 
gevonden omdat uiteindelijk het belang van de bescherming van de samenleving 
bij de langdurige opsluiting van veroordeelden doorslaggevend wordt geacht.

Uit het voorafgaande mag niet worden afgeleid dat vrijheidsbeneming als straf 
aan belang wint. In kwantitatief opzicht neemt de betekenis van vrijheidsbene-
ming zelfs sterk af. De bezettingsgraad van de penitentiaire inrichtingen was 
in 2005 14.468. In 2011 was de bezettingsgraad gedaald tot 10.914 en in 2017 tot 
8.346.72 Ten opzichte van 2005 is aldus sprake van een daling van 42%. De de-
tentieratio, te weten het aantal gedetineerden per 100.000 inwoners, vertoont in 
Nederland al even opmerkelijke schommelingen. In de jaren zeventig van de vorige 
eeuw behoorde deze met ongeveer twintig tot de laagste van de wereld.73 Vervol-
gens is de detentieratio, met name gedurende de eerste jaren van deze eeuw, fors 
gestegen tot 123 in 2004. Daarna daalde de detentieratio weer, tot 84 in 2011 en 50 
in 2016.74 Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de piek in 2004 en 2005 voor 
een belangrijk deel het gevolg is geweest van de zeer intensieve aanpak van de co-
caïne-import via Schiphol (‘de bolletjesslikkers’). Het gevangeniswezen heeft in 
deze periode eerst te maken gekregen met ernstige ondercapaciteit en kampt nu 
met een forse overcapaciteit, die heeft geleid tot sluiting van inrichtingen en de 
verhuur van capaciteit aan België en Noorwegen. Berghuis merkt op dat er door 
de rechter in 2003/04 nog zo’n 14.000 celjaren onvoorwaardelijk werden opgelegd 
(‘detentiejaren’), terwijl dat er in 2013 nog maar 9.000 waren. Ten dele kan deze 
vermindering volgens hem worden verklaard door de verminderde resultaten van 
de strafrechtelijke bejegening van degenen die een leidinggevende rol spelen in de 
harddrugshandel. Ook wijst hij op een ontwikkeling in de straftoemeting waarbij 
minder vaak gevangenisstraffen worden opgelegd, maar de duur van de wel opge-
legde gevangenisstraffen toeneemt. Dat zou volgens Berghuis kunnen indiceren 
dat meer selectief wordt omgesprongen met de gevangenisstraf.75

De neiging naar hogere maximumstraffen past in een ontwikkeling waarbij 
meer aandacht bestaat voor de beveiliging van de samenleving dan voor het indi-
viduele perspectief op resocialisatie van de veroordeelde. Fokkens merkt in dit ver-
band op dat de verschuiving vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw van reso-
cialisatie naar beveiliging en het voorkomen van recidive een principieel karakter 
heeft, omdat in het laatste geval de veroordeelde niet als medeburger maar als een 

70 Kamerstukken II 2015/16, 29279, 338.
71 Het citaat is ontleend aan C. Kelk, ‘Tussen tijdelijk en levenslang: alleen een “strafgat”?’, 

DD 2004, p. 457-467.
72 Bron: Dienst Justitiële Inrichtingen. 
73 Zie C. Kelk, ‘The Netherlands’, in: D. van Zyl Smit en F. Dünkel (red.), Imprisonment today and 

tomorrow, Deventer/Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers 1991, p. 394.
74 Zie voor cijfers ook de website www.prisonstudies.org en de publicaties DJI in getal.
75 A.C. Berghuis, ‘Hoe komt het dat al die cellen leeg staan?’, Sancties 2015/12.
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risicofactor wordt beschouwd waartegen de burgers moeten worden beschermd 
en in welk verband vergaande sancties te rechtvaardigen zijn.76

In het kader van de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf zijn ook verschui-
vingen zichtbaar. Een van de ontwikkelingen betreft het in sterkere mate afstem-
men van het regime op het gedrag van de gedetineerde. Die ontwikkeling heeft 
gevolgen gehad voor de mate van gemeenschap in de inrichtingen en voor de be-
tekenis van resocialisatie. Uit paragraaf 2 kwam naar voren dat in de loop van de 
twintigste eeuw de cellulaire tenuitvoerlegging plaats moest maken voor de ten-
uitvoerlegging in gemeenschap. Ook kreeg het resocialisatiebeginsel een plaats 
in de wet. Art. 2, eerste lid, Penitentiaire beginselenwet (Pbw) luidde tot 2015: ‘Met 
handhaving van het karakter van de vrijheidsstraf of de vrijheidsbenemende maat-
regel wordt de tenuitvoerlegging hiervan zoveel mogelijk dienstbaar gemaakt aan 
de voorbereiding van de terugkeer van de betrokkene in de maatschappij.’ Sinds-
dien is dit beginsel met het volgende voorbehoud omgeven: ‘afhankelijk van het 
gedrag van de betrokkene’.77 Deze wijziging hangt samen met de invoering van 
een systeem van promoveren en degraderen per 1 maart 2014.78 Aan het systeem 
van promoveren en degraderen ligt de gedachte ten grondslag dat gedetineerden 
zelf verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding van hun terugkeer in de samenle-
ving en daarmee voor de wijze waarop hun detentie wordt vormgegeven. Daarbij is 
sprake van een basisregime en een plusregime. Deelname aan het plusregime, en 
daarmee het werken aan zijn resocialisatie, zal de gedetineerde door zijn gedrag 
moeten verdienen. De per 1 maart 2014 ingevoerde regeling van promoveren en 
degraderen vindt altijd plaats binnen het regime van beperkte gemeenschap. Van 
volledig cellulaire opsluiting is geen sprake. Er is ook in het zogenoemde basis-
regime een aantal gemeenschappelijke activiteiten. Niettemin is sprake van een 
breuk met de praktijk zoals deze bestond na invoering van de Beginselenwet ge-
vangeniswezen in 1953 en waarin het primaat lag bij de tenuitvoerlegging van de 
gevangenisstraf in algehele gemeenschap.

Het gevaar van een systeem waarin resocialisatie moet worden verdiend, is dat 
gedetineerden met gebrekkige vaardigheden dreigen te degraderen en vaardige 
gedetineerden die niet het voornemen hebben een einde te maken aan hun cri-
minele carrière behendig gebruikmaken van de mogelijkheden om in een opti-
maal regime te belanden. Dit risico wordt deels ondervangen in de toepasselijke 
regeling.79 Uitgangspunt is dat de directeur zorg draagt dat uiterlijk binnen een 
maand na binnenkomst van de gedetineerde in een inrichting, zo veel mogelijk 
in overleg met hem, een detentie- en re-integratieplan wordt vastgesteld. In dat 
detentie- en re-integratieplan wordt kenbaar gemaakt voor welke activiteiten uit 

76 J.W. Fokkens, ‘De ontwikkeling van de vrijheidsbenemende sancties de laatste vijfentwintig 
jaar’, Sancties 2016/4. Zie ook P.M. Schuyt, ‘De rechter als visionair’, Straf blad 2017/3.

77 Wet van 1 april 2015, Stb. 2015, 140.
78 Regeling van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 10 februari 2014 houdende wijzi-

ging van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden in verband met de 
invoering van promoveren en degraderen van gedetineerden, Stcrt. 2014, 4617. 

79 Vgl. art. 1d, vierde lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden: 
‘Indien bekend is dat een gedetineerde een verstandelijk beperking of een ziekelijke stoornis, 
waaronder ernstige verslavingsproblematiek, heeft die van invloed is op zijn gedrag, kan de di-
recteur besluiten dat hij voor promotie gedurende de vereiste periode niet positief hoeft te scoren 
op het onderdeel zorg en begeleiding van de in het tweede lid genoemde bijlagen, mits hij de 
bereidheid toont tot verbetering.’
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het plusprogramma de gedetineerde in aanmerking komt. Een persoonsgerichte 
detentie staat centraal.80

Over de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf is veel meer te zeggen, meer dan 
het bestek van dit preadvies toelaat. Het preadvies strekt ertoe de loper uit te leg-
gen voor de vergadering om de discussie te vergemakkelijken. Uitgaande van deze, 
tot bescheidenheid nopende rol van de preadviseur, beperk ik mij in het vervolg tot 
twee onderwerpen die zich door de actualiteit en de relevantie in de rechtsstelsels 
van België en Nederland goed lenen voor debat: de v.i. en de levenslange gevange-
nisstraf.

5.2 Voorwaardelijke invrijheidstelling

De v.i. is een kwetsbaar instituut. De mogelijkheid van invrijheidstelling geruime 
tijd vóór het verstrijken van de duur van de door de rechter opgelegde straf is een 
makkelijke prooi voor politieke discussies. Enerzijds is er de roep om een volledige 
tenuitvoerlegging van de door de rechter opgelegde straf in het licht van de ge-
loofwaardigheid van het sanctiestelsel. Zo vindt de huidige minister voor Rechts-
bescherming het ‘moeilijk uit te leggen aan de maatschappij in het algemeen en 
aan slachtoffers en nabestaanden in het bijzonder dat iemand die is veroordeeld 
voor een ernstig misdrijf een aanmerkelijk gedeelte van zijn vrijheidsstraf, dat kan 
oplopen tot tien jaar, niet in een gevangenis ondergaat’.81 Anderzijds kan de verlei-
ding bestaan de v.i. in te zetten in tijden van capaciteitstekorten en noodzakelijke 
bezuinigingen. De verandering van de v.i. in de vervroegde invrijheidstelling in 
1986 kan niet los van deze bezuinigingsnoodzaak worden gezien.82 De wetgever 
zette daarmee een principiële stap: voortaan konden aan de invrijheidstelling geen 
voorwaarden worden verbonden en was herroeping van het strafrestant niet mo-
gelijk. De vervroegde invrijheidstelling werd in beginsel van rechtswege verleend. 
Op bepaalde, in de wet omschreven gronden, kon de rechter op vordering van het 
Openbaar Ministerie bepalen dat vervroegde invrijheidstelling zou worden uitge-
steld of achterwege zou blijven. In principieel opzicht betekende de wetswijziging 
een reuzenstap, maar in de praktijk was die stap veel minder groot. Zo werd in 1981 
in 99% van de in aanmerking komende gevallen v.i. verleend, terwijl herroeping 
zelden plaatsvond.83 De wetgever is niet tot afschaffing van elke vorm van voor-
waardelijke of vervroegde invrijheidstelling overgaan, omdat hij vreesde dat extra 
druk op de justitiële capaciteit zou ontstaan doordat rechters de opgelegde straf-
fen niet met een derde zouden verminderen.84 De vervroegde invrijheidstelling is 
nooit een geliefd onderdeel van het sanctiestelsel geworden. Deze zette de geloof-
waardigheid van het sanctiestelsel onder druk. Doordat de invrijheidstelling on-

80 Kamerstukken II 2011/12, 29270, 61; zie voor de beleidsontwikkeling D. Daniels, ‘Masterplan DJI 
2013-2018, een zakelijke visie?’ Sancties 2013/35.

81 Memorie van toelichting bij een ter consultatie aangeboden conceptwetsvoorstel tot Wijziging 
van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in ver-
band met de wijziging van de regelingen inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheid-
stelling, p. 16.

82 Wet van 26 november 1986, Stb. 1986, 593. 

83 Zie hierover nader: J.P. Balkema, ‘Van voorwaardelijk naar vervroegd. De afbouw van een in-
stituut’, NJB 1985, p. 608-613 en F.W. Bleichrodt, Onder voorwaarde, Arnhem: Gouda Quint 1996, 
p. 182-184.

84 Kamerstukken II 1984/85, 18764, 1-3, p. 18.

Dit artikel uit Preadviezen Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



174

voorwaardelijk plaatsvond, was van een geleidelijke overgang van onvrijheid naar 
vrijheid geen sprake. Op de vraag wat dan wel de rechtvaardiging voor de eerdere 
invrijheidstelling was, heb ik nooit een bevredigend antwoord kunnen vinden.

Dat is anders bij de huidige v.i. De wetgever heeft in 2008 de vervroegde invrij-
heidstelling ten grave gedragen en de voorwaardelijke invrijheidstelling in ere her-
steld.85 Met deze wijziging beoogde de wetgever een bijdrage te leveren aan het 
vergroten van de maatschappelijke veiligheid. Centraal staat het streven naar het 
verminderen van recidive door de veroordeelde aan voorwaarden te binden en hem 
gedurende de proeftijd onder toezicht te stellen.86 Daarmee is de mogelijkheid van 
gedragsbeïnvloeding na invrijheidstelling hersteld en is de geloofwaardigheid van 
de sanctietoepassing gediend. Ook heeft de wetgever daarmee recht gedaan aan 
de nauwe relatie tussen de v.i. en de voorwaardelijke vrijheidsstraf. Door de veroor-
deelde aan voorwaarden te binden en hem gedurende de proeftijd onder toezicht 
te plaatsen, zou het recidivegevaar kunnen worden verminderd. In het algemeen 
lijkt de reclasseringsgedachte in de memorie van toelichting bij de bespreking van 
de ratio van de v.i. ten opzichte van de situatie van vóór 1986 naar de achtergrond 
gedrongen. De beveiliging van de samenleving staat ook in dit verband voorop.

Ook in de huidige regeling is v.i. geen mechanisme om goed detentiegedrag te 
belonen; v.i. is op de toekomst en niet op het verleden gericht. Daarin vertoont 
de huidige v.i.-regeling gelijkenis met de v.i.-regeling zoals deze tot en met 1986 
van kracht was. In het streven naar een geleidelijke terugkeer van de veroordeelde 
in de samenleving door middel van het toekennen van toenemende graden van 
vrijheid87, vertoont de v.i. gelijkenis met het penitentiair programma. Het peni-
tentiair programma is in de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) vormgegeven als 
een wijze van tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf in de vrije samenleving. In-
gevolge art. 4, eerste lid, Pbw gaat het daarbij om een samenstel van activiteiten 
waaraan wordt deelgenomen door personen ter verdere tenuitvoerlegging van de 
aan hen opgelegde vrijheidsstraf of voorlopige hechtenis. Het penitentiair pro-
gramma vindt wel plaats in aansluiting op het verblijf in een inrichting.88 De band 
met de penitentiaire inrichting is ten tijde van de deelname aan het penitentiair 
programma gereduceerd tot een administratieve. Evenals de v.i. strekt het peni-
tentiair programma ertoe te voorzien in een geleidelijke terugkeer in de samen-
leving om terugval te voorkomen. De commissie-Vegter was van oordeel dat het 
penitentiair programma naar zijn aard het best kan worden gekarakteriseerd als 
een vorm van v.i. en dat het wenselijk is de juridische vormgeving daaraan op lan-
gere termijn aan te passen.89 De wetgever heeft incorporatie van het penitentiair 
programma in de v.i.-regeling in 2008 ook overwogen, maar daarvan afgezien van-
wege de keuze voor het handhaven van het tijdstip van v.i. op twee derde gedeelte 
van de opgelegde straf. Als het penitentiair programma in de v.i. zou opgaan, zou 

85 Wet van 6 december 2007, Stb. 2007, 700 (in werking getreden op 1 juli 2008).
86 Kamerstukken II 2005/06, 30513, 3, p. 1-2.
87 J.J.J. Tulkens, Graden van vrijheid, Arnhem: Gouda Quint 1988.
88 Aan een penitentiair programma kan worden deelgenomen gedurende ten hoogste een zesde 

deel van de opgelegde vrijheidsstraf direct voorafgaand aan de datum van invrijheidstelling, 
mits de gedetineerde is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van ten minste zes 
maanden en het strafrestant bij aanvang van de deelname aan het penitentiair programma ten 
minste vier weken en ten hoogste een jaar bedraagt (art. 4, tweede lid, Pbw).

89 Zie het rapport van de Commissie Herziening vervroegde invrijheidstelling, Voorwaarden voor een 
veilige terugkeer, Den Haag: Ministerie van Justitie 2002, p. 35-36.
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deelname aan een penitentiair programma volgens de minister eerst op een veel 
later moment kunnen plaatsvinden dan ten tijde van de wetswijziging het geval 
was. Naar huidig recht kan v.i. zowel worden verleend als vervolg op het peniten-
tiair programma als ten aanzien van gedetineerden die niet in aanmerking zijn 
gekomen voor een penitentiair programma.

De huidige v.i.-regeling is slechts van toepassing op vrijheidsstraffen van meer 
dan een jaar. De wettelijke regeling maakt onderscheid tussen vrijheidsstraffen 
van meer dan een jaar en ten hoogste twee jaren aan de ene kant (art. 15, eerste lid, 
Sr) en vrijheidsstraffen van meer dan twee jaren aan de andere kant (art. 15, twee-
de lid, Sr). Voor de eerstgenoemde categorie geldt een zogeheten getrapt systeem: 
invrijheidstelling vindt plaats als de vrijheidsbeneming een jaar heeft geduurd en 
van het alsnog ten uitvoer te leggen gedeelte een derde is ondergaan. Voor straffen 
van meer dan twee jaren bepaalt art. 15, tweede lid, Sr dat v.i. plaatsvindt na twee 
derde van de straftijd te hebben ondergaan. Met het oog op het voorkomen van 
dubbele proeftijden heeft de wetgever bepaald dat de v.i.-regeling niet van toepas-
sing is op gedeeltelijk voorwaardelijke straffen (art. 15, derde lid, sub a, Sr). Deze 
keuze heeft als oneigenlijk gevolg dat de veroordeelde met een gedeeltelijk voor-
waardelijke straf in de regel slechter af is dan met een geheel onvoorwaardelijke 
straf van dezelfde duur.90 Een gedeeltelijk voorwaardelijke straf van 24 maanden, 
waarvan vier maanden voorwaardelijk, zal 20 maanden vrijheidsbeneming bete-
kenen, terwijl een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden in beginsel 
na 16 maanden in invrijheidstelling uitmondt. In de praktijk houden rechters re-
kening met deze merkwaardige consequentie van de wettelijke regeling en gaan zij 
bij de oplegging doorgaans uit van de ‘nettostraf’.91

V.i. vindt van rechtswege plaats, tenzij het Openbaar Ministerie een vordering tot 
uitstel of achterwege laten van v.i. indient bij de rechter die in eerste aanleg heeft 
geoordeeld over het feit waarvoor de vrijheidsstraf is opgelegd.92 De wet somt de 
gronden voor uit- of afstel van v.i. limitatief op (art. 15d, eerste lid, Sr). Het gaat 
hierbij om gronden die grotendeels zijn overgenomen uit de voormalige regeling 
van de vervroegde invrijheidstelling. Nieuw ten opzichte van de regeling van de 
vervroegde invrijheidstelling is de grond dat door het stellen van voorwaarden het 
recidiverisico voor misdrijven onvoldoende kan worden ingeperkt dan wel dat de 
veroordeelde zich niet bereid verklaart de voorwaarden na te leven (art. 15d, eerste 
lid, onder d, Sr). Als voorwaarde geldt altijd dat de veroordeelde voor het einde van 
de proeftijd geen strafbaar feit begaat.93 Daarnaast kan het Openbaar Ministerie 
bijzondere voorwaarden stellen.

Met de wettelijke regeling van 2008 heeft het sanctiestelsel sterk aan geloof-
waardigheid gewonnen. Toch verstomde de discussie over de v.i. niet. Op 4 ok-
tober 2016 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de regering werd opge-
roepen ‘een onderzoek in te stellen naar het huidige systeem en de vraag of dit 
nog voldoet en, zo nee, zou moeten worden aangescherpt om te voorkomen dat 

90 Zie ook J.A.W. Lensing, ‘Het Wetsvoorstel voorwaardelijke invrijheidstelling: enkele punten’, 
Sancties 2006, p. 276-285 en p. 282-284.

91 Zie P.M. Schuyt, ‘De voorwaardelijke invrijheidstelling en de calculerende rechter’, Proces 2010, 
p. 76-85.

92 Zie art. 15d, vierde lid, Sr en art. 15d, vijfde lid, Sr voor bijzonderheden.
93 Zie art. 15a, eerste lid, Sr, dat nog twee andere, door de wetgever als algemene voorwaarden 

aangemerkte voorwaarden omschrijft.
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voorwaardelijke invrijheidstelling de facto tot een automatisme verwordt’.94 Het 
onderzoek werd opgestart, maar de regering wachtte de resultaten daarvan niet 
af. Ruim een maand na de start van het onderzoek, op 10 oktober 2017, kondig-
de het nieuwe kabinet-Rutte in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ 
aan dat veroordeelden niet meer ‘automatisch’ in aanmerking zullen komen om 
voorwaardelijk in vrijheid te worden gesteld. In lijn met het regeerakkoord kwam 
de minister voor Rechtsbescherming met een conceptwetsvoorstel dat een ingrij-
pende stelselherziening bevat.95 In de memorie van toelichting wordt benadrukt 
dat voorwaardelijke invrijheidstelling niet langer van rechtswege wordt verleend, 
maar kan worden verleend op basis van een individuele beoordeling van de ver-
oordeelde. Daarin ligt naar mijn mening een schijntegenstelling besloten. De 
omstandigheid dat v.i. plaatsvindt als een vordering tot uit- of afstel achterwege 
blijft, betekent nog niet dat daarmee geen individuele afweging plaatsvindt of er 
gronden zijn voor (het afzien van) v.i. Hier wreekt zich het feit dat de regering de 
uitkomsten van het onderzoek naar de praktijk van de v.i. niet heeft afgewacht. 
Het rapport bevat als conclusies dat de wettelijke regeling in hoofdlijnen adequaat 
is ingericht met het oog op re-integratie en speciale preventie. De wettelijke re-
geling voorziet in de mogelijkheid van een individuele afweging. In de praktijk 
wordt door de diverse instanties samengewerkt teneinde maatwerk te leveren. De 
frequente en gedifferentieerde toepassing van bijzondere voorwaarden, te weten 
in bijna driekwart van de gevallen, vormt hiervan een uitvloeisel. Hetzelfde geldt 
voor de gedifferentieerde manier waarop wordt omgegaan met reacties op ver-
moedelijke overtredingen van voorwaarden. Het rapport leidt tot de conclusie dat 
van een automatische toepassing van de v.i. in de praktijk geenszins sprake is.96 
De veronderstelling in het regeerakkoord – die kennelijk ook aan het conceptwets-
voorstel ten grondslag ligt – dat sprake is van een automatische toepassing van v.i., 
in die zin dat een individuele afweging achterwege blijft, is onjuist.97

Het meest ingrijpende element van het conceptwetsvoorstel is de maximering 
van de duur van de ‘v.i.-periode’ op twee jaar.98 Dit voorstel betekent dat de ver-
oordeelde die tot een gevangenisstraf van dertig jaar is veroordeeld pas voor v.i. 
in aanmerking kan komen nadat hij 28 jaar van zijn straf heeft ondergaan. Het is 
raden naar de ratio van deze, ook in internationaal opzicht, buitengewoon drasti-
sche beperking van de reikwijdte van de v.i. Wellicht moet deze in verband worden 
gezien met de opmerking in de memorie van toelichting dat het ‘moeilijk (is) uit 
te leggen aan de maatschappij in het algemeen en aan slachtoffers en nabestaan-
den in het bijzonder dat iemand die is veroordeeld voor een ernstig misdrijf een 
aanmerkelijk gedeelte van zijn vrijheidsstraf, dat kan oplopen tot tien jaar, niet in 
een gevangenis ondergaat’. Interessant is in dit verband dat het Fonds Slachtof-
ferhulp hier in het advies anders over lijkt te denken. Daarin wordt opgemerkt dat 

94 Kamerstukken II 2016/17, 34086, 35.
95 Conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Straf-

recht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regelingen inzake detentiefase-
ring en voorwaardelijke invrijheidstelling, mei 2018.

96 J. uit Beijerse, S. Struijk, F.W. Bleichrodt, S.R. Bakker, B.A. Salverda en P.A.M. Mevis, De praktijk 
van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en reintegratie, Rotterdam: Eras-
mus School of Law, Den Haag: Boom Criminologie 2018.

97 Zie ook P.C. Vegter, ‘Voorwaardelijk in vrijheid met vertrouwen in de toekomst?’, Sancties 2018/4.
98 Kritisch: P.C. Vegter, ‘Voorwaardelijk in vrijheid met vertrouwen in de toekomst?’, Sancties 

2018/4.
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het maximeren van de duur van de v.i. niet de oplossing is die het Fonds voor ogen 
heeft. Voor slachtoffers en nabestaanden is het van groter belang dat er duidelijk-
heid ontstaat over wat een vonnis precies inhoudt en dus wanneer de veroordeelde 
naar verwachting in aanmerking komt voor invrijheidstelling.99 Ik meen dat het 
de voorkeur verdient een voorziening te treffen die inhoudt dat in het vonnis of 
arrest nadrukkelijk wordt verwezen naar de toepasselijkheid van de v.i.-regeling. 
Voor een drastische inperking van de v.i.-duur zie ik geen enkele grond.

Eerder was bovendien door de wetgever het standpunt ingenomen dat de 
 v.i.-periode veelal te kort zou zijn voor een gecontroleerde terugkeer in de samen-
leving.100 Die constatering heeft bijgedragen aan de introductie van de vrijheids-
beperkende en gedragsbeïnvloedende maatregel als bedoeld in art. 38z Sr. De 
vraag rijst hoe de aangekondigde verkorting van de v.i.-periode zich verhoudt tot 
het uitgangspunt dat de v.i.-periode veelal te kort zou zijn voor een verantwoorde, 
gecontroleerde terugkeer in de samenleving. Ook bestaat het risico dat gedeti-
neerden voor wie v.i. aangewezen zou zijn ervoor kiezen niet mee te werken aan 
voorwaarden in het kader van de v.i., omdat het uitzitten van het strafrestant min-
der nadelig wordt geacht dan langdurig, op voorhand in tijd onbepaald reclasse-
ringstoezicht.101

Het conceptwetsvoorstel voorziet erin dat de beslissing over het verlenen van v.i. 
onder meer plaatsvindt aan de hand van de mate waarin en de wijze waarop de 
veroordeelde door zijn gedrag heeft doen blijken van een bijzondere geschiktheid 
tot terugkeer in de samenleving. Door de nadruk op het gedrag tijdens de detentie 
lijkt ook hier sprake te zijn van een trendbreuk. Die komt mij ongelukkig voor. 
In het voorafgaande is al gewezen op de categorie kwetsbare gedetineerden, die 
begeleiding nodig hebben maar in de inrichting niet altijd het gedrag zullen ver-
tonen dat een ‘bijzondere geschiktheid tot terugkeer in de samenleving’ verraadt. 
Naar schatting 15-30 procent van de gedetineerden kampt met een licht verstan-
delijke beperking en 60 procent met een psychische stoornis.102 V.i. is naar mijn 
mening niet alleen een instituut voor gedetineerden die bijzonder geschikt zijn 
voor terugkeer in de samenleving, maar ook voor personen die een duw in de rug 
nodig hebben door middel van bijzondere voorwaarden en toezicht. De beperking 
tot gedetineerden die blijk hebben gegeven van ‘bijzondere geschiktheid tot terug-
keer in de samenleving’ komt mij onnodig beperkend voor.

Het voert te ver het conceptwetsvoorstel gedetailleerd te bespreken. Twee aspec-
ten wil ik nog uitlichten. In het voorstel beslist niet langer de rechter, maar het 
Openbaar Ministerie over het verlenen en herroepen van v.i. De veroordeelde kan 
bij de rechter een bezwaarschrift indienen tegen de beslissingen van het Openbaar 
Ministerie om geen v.i. te verlenen en de v.i. (gedeeltelijk) te herroepen. De rechter 
hanteert een marginale toetsing. Ook dit onderdeel acht ik geen verbetering. In de 
memorie van toelichting wordt een parallel getrokken met de omzetting van een 
taakstraf in vervangende hechtenis. Het Openbaar Ministerie beslist daarover (art. 

99 Advies van het Fonds Slachtofferhulp over het conceptwetsvoorstel van 12 juni 2018, p. 7.
100 Kamerstukken II 2013/14, 33816, 3, p. 51.
101 Zie in dit verband reeds M. Moerings, Een veilige terugkeer in de samenleving, Den Haag: Boom Lem-

ma 2011, p. 42 en het in noot 96 genoemde rapport, p. 151-152.
102 De percentages zijn ontleend aan het advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbe-

scherming over het conceptwetsvoorstel. De cijfers zijn mede gebaseerd op DJI in getal 20112015, 
Den Haag 2016.
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22g Sr). De veroordeelde kan tegen de desbetreffende kennisgeving een bezwaar-
schrift indienen bij de rechter die de straf heeft opgelegd. De beide constructies 
acht ik niet goed vergelijkbaar. Het gaat bij de v.i. om de mogelijke schending van 
voorwaarden die door het Openbaar Ministerie – en dus niet door de rechter – zijn 
gesteld. Bovendien gaat het hierbij ten dele om de schending van de algemene 
voorwaarde dat de veroordeelde zich niet schuldig maakt aan een strafbaar feit. 
Evenals bij de voorwaardelijke veroordeling gaat de behandeling van een vordering 
tot herroeping van v.i. naar huidig recht hand in hand met de vervolging ter zake 
van het nieuwe feit (art. 15i, derde lid, Sr). In het conceptwetsvoorstel kan her-
roeping al plaatsvinden in geval van ‘ernstige redenen voor het vermoeden dat de 
veroordeelde de algemene voorwaarde niet heeft nageleefd’. Het Openbaar Minis-
terie beslist daarover, met een mogelijkheid van een – marginale – toetsing door 
de rechter. Daarmee wordt de band tussen de voorwaarde en de herroeping verbro-
ken, wordt de rechtsbescherming op dit terrein te zeer teruggeschroefd (‘vermoe-
den’) en wordt de mogelijkheid van een herroeping van v.i. in een geval waarin de 
betrokkene later voor hetzelfde feit wordt vrijgesproken kennelijk en ten onrechte 
op de koop toegenomen.

In het conceptwetsvoorstel is ervoor gekozen om het penitentiair programma 
niet langer mogelijk te maken in geval van ‘niet v.i.-waardige straffen’. Het is goed 
dat de onderlinge verhouding tussen beide instituten wordt bezien. Wel lijkt het 
mij een gemiste kans dat niet is gewerkt aan een regeling waarbij het penitentiair 
programma deel uitmaakt van een gefaseerde invrijheidstelling, waarbij de v.i. de 
laatste fase vormt. Daarbij ligt een nauwe samenwerking tussen de samenwerken-
de instanties voor de hand teneinde de overgang van detentiefasering naar v.i. zo 
veel mogelijk te benutten ter bevordering van de geleidelijke terugkeer van de ver-
oordeelde in de samenleving. Daarbij ligt het niet in de rede dat verworvenheden 
die in het kader van het penitentiair programma zijn opgebouwd tijdens de v.i. 
worden teruggedraaid. Ook zou moeten worden voorkomen dat de instrumenten 
ten behoeve van de detentiefasering onverkort van toepassing zijn op een veroor-
deelde wiens v.i. is herroepen.103

Ten slotte had de verhouding van de v.i. tot de gedeeltelijk voorwaardelijke vrij-
heidsstraf in het conceptwetsvoorstel enige aandacht verdiend. Dan zou de uitslui-
ting van de v.i.-regeling in geval van gedeeltelijk voorwaardelijke vrijheidsstraffen 
kunnen worden teruggedraaid, met bijvoorbeeld een voorrangsregeling voor het 
geval dat twee proeftijden synchroon lopen.

5.3 Levenslange gevangenisstraf

De levenslange gevangenisstraf is het zorgenkind van het Nederlands sanctiestel-
sel. Die zorgen betreffen niet zozeer de oplegging als wel de tenuitvoerlegging 
ervan. De oplegging van een levenslange gevangenisstraf betekent in verreweg 
de meeste rechtsstelsels dat de detentie niet daadwerkelijk levenslang behoeft te 
duren. De meeste staten kennen de mogelijkheid van v.i., gratie dan wel een an-
dere manier van (voorwaardelijke) beëindiging van de tenuitvoerlegging van de 

103 J. uit Beijerse, S. Struijk, F.W. Bleichrodt, S.R. Bakker, B.A. Salverda en P.A.M. Mevis, De praktijk 
van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en reintegratie, Rotterdam: Eras-
mus School of Law, Den Haag: Boom Criminologie 2018, p. 153-155.
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straf.104 Maar juist de daadwerkelijke duur van de levenslange gevangenisstraf 
is door de wetgever stiefmoederlijk bedeeld. Deze is afhankelijk van de vraag of 
gratie plaatsvindt. De mogelijkheid om bij de burgerlijke rechter met een vorde-
ring uit hoofde van onrechtmatige daad invrijheidstelling te bewerkstellingen is 
voornamelijk theoretisch, terwijl v.i. slechts mogelijk is in geval van een tijdelijke 
vrijheidsstraf. Dat betekent dat de daadwerkelijke duur van de levenslange gevan-
genisstraf kwetsbaar is voor schommelingen in politieke opvattingen. Daardoor 
kunnen bij de rechter die de straf oplegt, de veroordeelde en nabestaanden van het 
slachtoffer ten tijde van de oplegging van de levenslange gevangenisstraf verwach-
tingen worden gewekt die vele jaren nadien niet blijken te worden gehonoreerd. 
Wat rest is een hoge mate van onzekerheid, die de gemoedstoestand van veel le-
venslanggestraften donker kleurt.105 Het ontbreken van perspectief kan leiden tot 
het uitzitten van de straf ‘met de dood in de schoenen’.106

In Nederland is sinds de laatste eeuwwisseling sprake van een duidelijke ken-
tering in de opvattingen over het gratiëren van levenslang gestraften. Aan dege-
nen die vóór 1980 zijn veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf is min of 
meer stelselmatig gratie verleend. De zogenoemde ‘volgprocedure langgestraften’ 
voorzag in een tussentijds klinisch-psychologisch onderzoek, mede om te bezien 
of met de verdere tenuitvoerlegging nog enig met de strafrechtstoepassing na te 
streven doel in redelijkheid werd gediend.107 Dat onderzoek kon de aanzet geven 
voor het verlenen van ambtshalve gratie, waarbij de levenslange gevangenisstraf 
‘op jaren werd gesteld’ en de veroordeelde in beginsel na twee derde van de in het 
gratiebesluit bepaalde strafduur voor v.i. in aanmerking kwam. In 2000 is de volg-
procedure langgestraften afgeschaft.

Deze afschaffing is tekenend voor het veranderen van het politieke klimaat ten 
opzichte van de levenslange gevangenisstraf. Uitlatingen van bewindslieden van 
na 2000 ademen een geheel andere geest dan de daarvoor levende gedachte dat 
het verlenen van gratie welhaast onderdeel is van de praktijk van de levenslange 
gevangenisstraf. Voortaan werd het credo uitgedragen dat levenslang levenslang 
is.108 Deze uitspraak heeft de aantrekkelijke eenvoud van een verkiezingsleus en 
lijkt onweerlegbaar. De schijn bedriegt evenwel. De uitspraak berust immers op 
een niet vanzelfsprekende opvatting over de aard van de levenslange gevangenis-
straf. Beoogt de rechter met de oplegging van de levenslange gevangenisstraf per 
definitie te voorkomen dat de veroordeelde ooit nog terugkomt in de samenleving? 

104 Zie D. van Zyl Smit en F. Dünkel, Imprisonment today and tomorrow, Deventer: Kluwer 1991 en D. van 
Zyl Smit, ‘De levenslange vrijheidsstraf internationaal vergeleken’, Justitiële Verkenningen 2013/2, 
p. 12-30, m.n. p. 19, die zelfs opmerkt dat slechts in één Europees land, Nederland, tot levenslang 
veroordeelden niet het recht hebben in aanmerking te komen voor invrijheidstelling na een be-
paalde periode. 

105 Zie M.C.A. van Liem, Y.A.J.M. van Kuijck en B.C.M. Raes, ‘Detentiebeleving van (levens)lang-
gestraften. Een empirische studie’, DD 2016/2.

106 Term ontleend aan een observatie in een penitentiair dossier, zoals beschreven door W.F. van 
Hattum, ‘In de daad een mens. De gratieprocedure levenslanggestraften: departementaal beleid 
en magistratelijke toezicht, vroeger en nu’, DD 2009/24.

107 Circulaire van 7 juni 1978, nr. 133/378.
108 Minister Donner verwoordde het in de Tweede Kamer op 1 juni 2004 als volgt: ‘(…) levenslang. 

Dat is gewoon voor de rest van het leven’. (Kamerstukken II 2003/04, 28484, 34, p. 30-31). Zie voorts 
onder meer Kamerstukken II 2009/10, 24587, 377, Kamerstukken II 2009/10, 3123 VI, 10, Kamerstuk
ken II 2008/09, 31700 VI, 62, Kamerstukken II 2011/12, 24587, 464, p. 4 en Kamerstukken II 2015/16, 
29279, 338, p. 26. 
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Of beoogt hij daarmee een levenslange uitsluiting uit de samenleving mogelijk te 
maken voor zover en voor zo lang daarmee een met de strafrechtstoepassing na te 
streven doel wordt gediend?109 Dat is een wezenlijk verschillende benadering. Gra-
tie is in de laatstgenoemde benadering geen correctie, maar een invulling van de 
duur van de door de rechter opgelegde levenslange gevangenisstraf. Het tot 2000 
vigerende gratiebeleid berustte op deze benadering. De eerstgenoemde benade-
ring van de levenslange gevangenisstraf omarmt de uitzichtloosheid. Op grond 
van Europese rechtspraak moet deze benadering van de hand worden gewezen. 
Het EHRM heeft zich in een groot aantal arresten uitgesproken over de levenslan-
ge gevangenisstraf in verband met het verbod van een onmenselijke en vernede-
rende behandeling als bedoeld in art. 3 EVRM. Het voert te ver deze rechtspraak 
omstandig te bespreken. Ik licht er drie arresten uit.

In de zaak Kaf karis tegen Cyprus110 beklemtoont de Grote Kamer van het EHRM 
dat de oplegging van een levenslange gevangenisstraf aan een volwassene als zo-
danig niet in strijd is met art. 3 EVRM. Het Hof voegt daaraan echter toe dat de 
oplegging van een niet reduceerbare levenslange gevangenisstraf ‘may raise an 
issue’ in verband met art. 3 EVRM. In dit verband dient te worden beoordeeld of 
‘de jure’ en ‘de facto’ sprake is van een straf die reduceerbaar is. Het voorzichtig 
geformuleerde toetsingskader in dit arrest werd in het arrest inzake Vinter e.a. te
gen het Verenigd Koninkrijk111 aangescherpt en uitgewerkt. Het EHRM benadrukt het 
belang van ‘a review which allows the domestic authorities to consider whether 
any changes in the life prisoner are so significant, and such progress towards re-
habilitation has been made in the course of the sentence, as to mean that con-
tinued detention can no longer be justified on legitimate penological grounds’. 
Het belang van ‘a review’ wil niet zeggen dat bij elke veroordeling tot levenslange 
gevangenisstraf invrijheidstelling ook daadwerkelijk op enig moment dient plaats 
te vinden. De bescherming van de samenleving tegen een gevaarlijke veroordeelde 
kan een toelaatbare grond zijn de levenslange gevangenisstraf na een beoordeling 
als hiervoor bedoeld niet te verkorten.112 Daarvoor moet wel een herbeoordeling 
plaatsvinden. Zonder een dergelijke voorziening voor een herbeoordeling moet de 
oplegging van een levenslange gevangenisstraf in strijd worden geacht met art. 3 
EVRM. De precieze invulling daarvan is aan de lidstaten, ook wat de termijn en 
de vorm van de herbeoordeling betreft, al overweegt het hof ‘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’.113 Het 
EHRM benadrukt ook het recht van de veroordeelde te weten wanneer een her-
beoordeling zal plaatsvinden en wat hij moet doen om voor invrijheidstelling in 
aanmerking te komen en onder welke voorwaarden invrijheidstelling plaatsvindt.

109 Zie in dit verband de conclusie van toenmalig P-G Fokkens voorafgaand aan HR 14 maart 2006, 
ECLI:NL:HR:2006:AU5496, NJ 2007/345. 

110 EHRM 12 februari 2008, appl.nr. 21906/04 (Kaf karis t. Cyprus).
111 EHRM 9 juli 2013, appl.nrs. 66069/09, 130/10 en 3896/10 (Vinter e.a. tegen het Verenigd Koninkrijk), 

NJ 2016/135.
112 Zie over de vergelding als legitiem penologisch doel: J.A.A.C. Claessen, ‘De levenslange gevan-

genisstraf in Nederland anno 2018’, TPWS 2018/22.
113 Zie hierover nader J. Silvis, ‘Levenslang in perspectief gezet: binnen de ruime marges van het 

EVRM’, Sancties 2018/23.
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Ten slotte verdient het arrest van het EHRM in de zaak Murray tegen Nederland ver-
melding. James Murray werd voor een in 1979 gepleegde moord tot levenslang ver-
oordeeld.114 De rechter oordeelde hem verminderd toerekeningsvatbaar. Gratie-
verzoeken bleken kansloos zonder (overigens volledig ontbrekende) behandeling 
in verband met zijn psychische stoornissen. Het uitgangspunt van het EHRM is het 
bestaan van de verplichting om gedetineerden de kans te geven zich te rehabilite-
ren. Door de overheid moet worden onderzocht welke behandeling een gedetineer-
de met een psychische stoornis nodig heeft om de kans op recidive te verminderen. 
Hieruit volgt dat de daadwerkelijke invulling van de mogelijkheid van rehabilitatie 
ertoe kan nopen dat voor degenen die een behandeling nodig hebben deze mo-
gelijk moet worden gemaakt. Tot levenslang veroordeelden moeten toestemming 
krijgen om reeds vanaf de aanvang van de tenuitvoerlegging deel te nemen aan 
werkzaamheden of andere activiteiten die hun rehabilitatie zouden kunnen bevor-
deren. Het ontbreken van dergelijke mogelijkheden maakte elk gratieverzoek op 
voorhand al kansloos. Het Hof concludeert dat art. 3 EVRM is geschonden.

Wat betekent dit alles voor de Nederlandse situatie? De Hoge Raad heeft bij ar-
rest van 5 juli 2016 de Nederlandse praktijk langs de meetlat van de Europese recht-
spraak gelegd.115 Daarbij hanteerde de Hoge Raad vooropstellingen die waren ge-
inspireerd op de rechtspraak van het EHRM. Ten tijde van de oplegging moet vol-
gens de Hoge Raad duidelijk zijn dat er na verloop van tijd een reële mogelijkheid 
tot herbeoordeling van de levenslange gevangenisstraf bestaat, waarbij voor de 
veroordeelde in voldoende mate duidelijk moet zijn welke objectieve criteria zullen 
worden aangelegd bij de herbeoordeling. Bij de herbeoordeling moet de vraag aan 
de orde komen of zich zodanige veranderingen aan de zijde van de veroordeelde 
hebben voltrokken en zodanige vooruitgang is geboekt in zijn of haar resocialisa-
tie, dat verdere tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf niet langer is 
gerechtvaardigd. Tijdens de tenuitvoerlegging van de straf moeten mogelijkheden 
tot resocialisatie worden geboden.116 Als uitgangspunt geldt dat de herbeoorde-
ling niet meer dan vijfentwintig jaar na oplegging van de levenslange gevange-
nisstraf moet plaatsvinden en dat na die termijn periodiek de mogelijkheid van 
herbeoordeling moet worden geboden. Naar het oordeel van de Hoge Raad kan het 
opdragen van een herbeoordeling aan de rechter een belangrijke waarborg vormen 
dat de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf in overeenstemming 
met art. 3 EVRM plaatsvindt.

De Hoge Raad concludeerde, in navolging van A-G Machielse in zijn conclu-
sie voorafgaand aan dit arrest, dat de tenuitvoerleggingspraktijk anno 2016 on-
verenigbaar was met de eisen die art. 3 EVRM daaraan stelt. Zolang die praktijk 
niet zodanig is gewijzigd dat voor een tot levenslange gevangenisstraf veroordeel-
de een reële mogelijkheid bestaat tot herbeoordeling van de straf op de wijze als 
hiervoor geschetst, die kan leiden tot verkorting van de straf ‘of’ ( voorwaardelijke) 
invrijheidstelling, levert de oplegging van een levenslange gevangenisstraf een 

114 Hij overleed in november 2014 en kreeg kort daarvoor gratie wegens zijn verslechterende ge-
zondheidstoestand. Zijn zoon en zuster zetten de procedure bij het EHRM voort. Zie ook EHRM 
10 december 2013, appl.nr. 10511/10, Sancties 2014/25, nr. 7, m.nt. Pesselse. 

115 HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1325, NJ 2016/348, m.nt. Kooijmans.
116 Zie in dit verband ook de rechtspraak van de Raad voor Strafrechtstoepassing, waarover U. van 

de Pol en M. Koster, ‘De RSJ en levenslang’, Sancties 2016/22.
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schending op van art. 3 EVRM. De Hoge Raad hield de verdere behandeling van de 
zaak, waarin een levenslange gevangenisstraf was opgelegd, aan.

Daarmee was de politiek aan zet. Duidelijk was dat stilzitten zou betekenen 
dat de levenslange gevangenisstraf tot het verleden zou behoren. De voormalige 
staatssecretaris van justitie koos ervoor een voorziening te treffen die de levens-
lange gevangenisstraf weer levensvatbaar zou maken. Deze houdt in hoofdlijnen 
het volgende in.117 Een multidisciplinair samengesteld Adviescollege Levenslang-
gestraften zal de minister van Justitie en Veiligheid vijfentwintig jaar na aanvang 
van de detentie adviseren over de vraag of en, zo ja, voor welke re-integratie-
activiteiten een levenslanggestrafte in aanmerking dient te komen. De commissie 
adviseert aldus niet over het verkorten van de detentieduur. Gedurende de eerste 
vijfentwintig jaar van hun detentie, waaronder begrepen de voorlopige hechtenis, 
zullen levenslanggestraften niet in aanmerking komen voor interventies die zijn 
gericht op een daadwerkelijke, concrete terugkeer in de samenleving, maar afhan-
kelijk van hun gedrag wel voor ‘reguliere resocialisatieactiviteiten’. De Penitenti-
aire beginselenwet voorziet in het recht van (beklag en) beroep ter zake van be-
slissingen die verband houden met het detentie- en re-integratieplan en de daarin 
op te nemen activiteiten, ook voor het einde van de eerder genoemde termijn van 
vijfentwintig jaar. Een half jaar voor de eerste advisering door de Commissie vindt 
overplaatsing plaats naar het Pieter Baan Centrum voor een onderzoek. Toetsings-
criteria voor de commissie ter beoordeling van geschiktheid voor re-integratie zijn 
het recidiverisico, de ‘delictgevaarlijkheid’,118 het gedrag en de ontwikkeling van 
de levenslanggestrafte gedurende zijn detentie en de impact op het slachtoffer en 
de nabestaanden en in de sleutel daarvan de vergelding. Uiterlijk twee jaar na het 
eerste advies van het Adviescollege vindt een herbeoordeling van de levenslange 
gevangenisstraf plaats. Die herbeoordeling geschiedt in het kader van de afweging 
of ambtshalve gratie moet worden verleend. In dat kader wordt het gerecht dat de 
straf heeft opgelegd gehoord.

De Hoge Raad oordeelde in een vervolg op het arrest van 5 juli 2016, wederom 
conform de (aanvullende) conclusie van A-G Machielse, dat het Nederlands recht 
thans voorziet in een zodanig stelsel van herbeoordeling op grond waarvan in de 
zich daarvoor lenende gevallen kan worden overgegaan tot verkorting van de le-
venslange gevangenisstraf, dat de oplegging daarvan op zichzelf niet in strijd is 
met art. 3 EVRM.119 Daarbij nam de Raad de beoordelingsmogelijkheden van de 
burgerlijke rechter alsmede de penitentiaire rechter in de fase van tenuitvoerleg-
ging mede in aanmerking.

Met de uitspraak van de Hoge Raad is de discussie over de levenslange gevan-
genisstraf niet ten einde. Wat opvalt aan deze discussie is dat deze zich tussen 
twee ideologische uitersten begeeft. De rechtspraak van het EHRM ten aanzien 
van art. 3 EVRM is het breekijzer geworden om de bewindslieden te bewegen enig 
perspectief te bieden aan de levenslanggestrafte. De uitkomst daarvan is mager. 
Het voornaamste doel van de wijzigingen lijkt een – minimale – voorziening te 

117 Zie het Besluit Adviescollege levenslanggestraften van 25 november 2016, Stcrt. 2016, 65365, zo-
als gewijzigd bij besluit van 6 juni 2017, Stcrt. 2017, 32577. Ook zijn de Regeling selectie plaatsing 
en overplaatsing van gedetineerden en de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting aangepast 
(Stcrt. 2017, 48627). 

118 Het verschil tussen recidiverisico en delictgevaarlijkheid is mij overigens niet helder geworden.
119 HR 19 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3185.
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treffen om rechters te bewegen in voorkomende gevallen een levenslange gevan-
genisstraf op te leggen en voor het overige het beginsel ‘levenslang is levenslang’ 
zo veel mogelijk te handhaven.120 Aan de andere kant van het spectrum wordt met 
stelligheid betoogd dat de nieuwe procedurele voorzieningen niet voldoen aan de 
eisen die het EHRM aan een herbeoordeling van de levenslange gevangenisstraf 
stelt.121 De laatste stellingname berust op een lezing van de rechtspraak die on-
voldoende rekening houdt met de ‘margin of appreciation’ die het EHRM aan de 
lidstaten laat om de procedure van herbeoordeling vorm te geven.122

Wel wekt het verwondering dat met de getroffen voorziening de grenzen van de 
rechtspraak van het EHRM worden opgezocht. Willen wij werkelijk koorddansen 
boven het ravijn van de onmenselijke behandeling als bedoeld in art. 3 EVRM? Is 
Nederland het niet aan zijn penitentiaire stand verplicht om de lat hoger te leggen? 
Het lijkt mij zinvol als de discussie over de levenslange gevangenisstraf door beide 
zijden van het ideologische debat niet (alleen) aan de hand van de rechtspraak over 
art. 3 EVRM plaatsvindt.

In een discussie over de levenslange gevangenisstraf zal het karakter van deze 
straf centraal moeten staan. Anders dan de naam suggereert, betekent de opleg-
ging van de levenslange gevangenisstraf als zodanig niet dat de rechter daarmee 
per definitie beoogt de veroordeelde daadwerkelijk voor de rest van zijn leven uit 
de samenleving te verbannen. Wel veronderstelt de oplegging van de levenslange 
gevangenisstraf een langdurige vrijheidsbeneming en moet de verhouding met de 
maximale duur van de tijdelijke gevangenisstraf in het oog worden gehouden. Het 
voorstel tot verhoging van de maximumduur van de tijdelijke gevangenisstraf van 
dertig naar veertig jaren moet in deze onderlinge samenhang uiterst kritisch wor-
den bezien.

De getroffen voorzieningen zijn onder druk van lopende procedures tot stand 
gekomen. Daarbij was het te kort dag om te komen tot wetgeving in formele zin. 
Het gevolg daarvan is dat de voorzieningen meer afhankelijk zijn van veranderde 
opvattingen. Het gerecht dat de straf heeft opgelegd neemt daarin een bescheiden 
positie in. Dat ligt niet voor de hand. Het gaat in dezen om de vraag of met voort-
gezette toepassing van de straf nog doelen kunnen worden gediend die de rechter 
met de oplegging van de straf nastreefde. Juist bij een straf van lange adem als de 
levenslange gevangenisstraf komt het mij wenselijk voor alsnog te streven naar 
een voorziening die een plaats heeft in een wet in formele zin. Caribisch Neder-
land kent een dergelijke wettelijke regeling die ruimhartiger is dan de Nederland-
se, een sterkere rol toekent aan de rechter en evenzeer belangen van slachtoffers 
in aanmerking neemt.123 Naar mijn mening zou Nederland er goed aan doen een 

120 Zie bijvoorbeeld de brief van de toenmalige staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2 juni 
2016, Kamerstukken II 2015/16, 29279, 325. 

121 W. van Hattum, ‘De Hoge Raad en het reviewmechanisme. Een misplaatste uitnodiging aan le-
venslanggestraften om re-integratieactiviteiten te ontplooien’, NJB 2018/691. Iets minder stel-
lig: P. Jacobs, ‘Licht aan het einde van de tunnel voor de levenslang gestrafte?’, NTM/NJCMbull. 
2017/15.

122 Zie J. Silvis, ‘Levenslang in perspectief gezet: binnen de ruime marges van het EVRM’, Sancties 
2018/23.

123 Art. 1:30 Wetboek van Curaçao luidt bijvoorbeeld: 
‘1. De veroordeelde tot levenslange gevangenisstraf wordt nadat de vrijheidsbeneming ten min-

ste twintig jaren heeft geduurd voorwaardelijk in vrijheid gesteld indien naar het oordeel van 
het Hof verdere onvoorwaardelijke tenuitvoerlegging geen redelijk doel meer dient. 
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soortgelijke wettelijke regeling tot stand te brengen. Ook verdient de invoering 
van een moderne variant van de indertijd bestaande en afgeschafte volgprocedure 
langgestraften overweging.

6 Afsluiting

6.1 Vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming: twee loten van dezelfde stam?

In het Nederlands sanctiestelsel is sprake van een tweedeling tussen vrijheidsbe-
nemende en vrijheidsbeperkende sancties.124 Ten tijde van de totstandkoming van 
het Wetboek van Strafrecht in 1881 was deze tweedeling logisch: de cellulaire ten-
uitvoerlegging van de vrijheidsstraf en de v.i., met de toepassing van de algemene 
voorwaarde dat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd geen strafbaar feit 
zou begaan en wellicht met nog een enkele bijzondere voorwaarde, verschilden 
als dag en nacht van elkaar. Tegenwoordig is deze dichotomie minder vanzelf-
sprekend.125 Zo bestaat de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf soms voor een 
deel uit vrijheidsbeperking, zoals bij de toepassing van het penitentiair program-
ma. Ook de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende maatregelen kan onder 
omstandigheden plaatsvinden door middel van vrijheidsbeperking. Juist bij een 
beveiligingsmaatregel als de terbeschikkingstelling met dwangverpleging is een 
gefaseerde terugkeer in de samenleving het uitgangspunt. Getoetst moet immers 
worden of de intramurale behandeling haar vruchten heeft afgeworpen en dat kan 
alleen in de vrije samenleving. Een voorbeeld daarvan is het proefverlof. Indien 
de uit de stoornis van de geestvermogens voortvloeiende gevaarlijkheid van de ter 
beschikking gestelde voor de veiligheid van anderen of de algemene veiligheid van 
personen of goederen dusdanig is teruggebracht dat het verantwoord is hem bij 
wijze van proef in de maatschappij te doen terugkeren, kan het hoofd van de in-
richting voor verpleging van ter beschikking gestelden, met machtiging van de mi-
nister van Justitie en Veiligheid, de ter beschikking gestelde proefverlof verlenen 
(art. 51, eerste lid, Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden). Daarbij 
gaat het om een wijze van tenuitvoerlegging van de vrijheidsbenemende maatregel 
die in zoverre bestaat uit vrijheidsbeperking. Ook de laatste fase van de maatregel 
van plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders kan buiten de inrichting 
plaatsvinden (art. 44d Penitentiaire maatregel).

Omgekeerd kunnen ook bijvoorbeeld bijzondere voorwaarden bij een voorwaar-
delijke vrijheidsstraf zodanig ingrijpend zijn dat het onderscheid met de onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf vervaagt. Zo vertoont de voorwaardelijke gevangenis-
straf met als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich in een zorginstelling 

2. Het Hof neemt daarbij ten minste in zijn beschouwing de positie van het eventuele slacht-
offer of directe nabestaanden en het gevaar dat de veroordeelde alsnog zal recidiveren. 

3. In het geval dat het Hof niet tot invrijheidstelling overgaat, beoordeelt het de situatie 
opnieuw na vijf jaren en zonodig telkens na vijf jaren. (…)’. Zie ook HR 5 juli 2016, ECLI: 
NL:HR:2016:1361, NJ 2016/347.

124 Die tweedeling komt ook tot uitdrukking in de uitvoeringswetgeving. Zie bijvoorbeeld art. 1, 
onder s en t, van de Penitentiaire beginselenwet.

125 Zie ook G.A.M. Strijards, ‘De vrijheid van de fysieke persoonlijkheid (artikel 1.14)’, in: Grondrech
ten. Commentaar op Hoofdstuk 1 van de herziene Grondwet ( Jeukensbundel), Nijmegen: Ars Aequi Libri 
1982, p. 310-331.
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zal laten opnemen gelijkenis met vrijheidsbenemende sancties. Gelet op de aard 
van de voorwaarde heeft de Hoge Raad herhaaldelijk benadrukt dat de beslissing 
of zich de noodzaak voordoet van opneming van de veroordeelde in een zorgin-
stelling en, zo ja, voor welke maximale duur, ook naar huidig recht aan de rechter 
is voorbehouden en dus bijvoorbeeld niet kan worden overgelaten aan de toezicht-
houdende reclasseringsinstelling.126

In het licht van de bovenstaande convergerende tendensen zou de vraag kun-
nen rijzen of de tweedeling tussen vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming niet 
is achterhaald. Vooropgesteld moet worden dat de enkele omstandigheid dat een 
straf of maatregel strekt tot vrijheidsbeperking niet betekent dat geen sprake kan 
zijn van vrijheidsbeneming en andersom. Toch meen ik dat de tweedeling moet 
worden behouden. Ik wijs daartoe op het volgende.

In de eerste plaats bepaalt art. 113, derde lid, van de Grondwet dat een straf van 
vrijheidsontneming uitsluitend door de rechterlijke macht kan worden opgelegd. 
De term ‘rechterlijke macht’ wordt in dit verband in de regel uitgelegd als de zitten-
de magistratuur. Ook voor de toepasselijkheid van de waarborgen die art. 5 EVRM 
biedt, is het van belang vast te stellen of sprake is van vrijheidsbeneming dan wel 
van vrijheidsbeperking. In de rechtspraak van het EHRM wordt beklemtoond dat 
de waarborgen van deze bepaling uitsluitend van toepassing zijn in geval van vrij-
heidsbeneming en niet in geval van vrijheidsbeperking. Art. 2 van Protocol 4 bevat 
een separate voorziening ter bescherming van het recht van eenieder die wettig op 
het grondgebied van een Staat verblijft zich vrijelijk te verplaatsen en er vrijelijk 
zijn verblijfplaats te kiezen. Het EHRM staart zich voor het vaststellen of sprake is 
van vrijheidsbeneming niet blind op het etiket dat de nationale wetgever op de in-
terventie heeft geplakt, maar beoordeelt aan de hand van de omstandigheden van 
het geval of daarvan sprake is. Daartoe kunnen de aard, duur, gevolgen en wijze 
van tenuitvoerlegging van de desbetreffende ingreep van belang zijn, evenals de 
mate van toezicht die wordt gehouden en de mogelijkheden om normale sociale 
contacten te onderhouden.127

Ten slotte moet de maatschappelijke betekenis van het onderscheid tussen 
vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming niet worden onderschat. Deze bleek 
opnieuw toen een voorstel tot invoering van elektronische detentie als wijze van 
tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties op felle kritiek stuitte en uit-
eindelijk schipbreuk leed.128 De aard van de opgelegde straf wordt daardoor te zeer 
geweld aangedaan en daarmee komt ook de verhouding van de strafrechter tot de 
verantwoordelijke instanties voor de tenuitvoerlegging onder druk te staan. Daar-
bij maakt het in mijn beleving verschil of de tenuitvoerlegging van een vrijheidsbe-
nemende sanctie vanaf het begin plaatsvindt door middel van vrijheidsbeperking 
of dat vrijheidsbeperking in het kader van de laatste fase van de sanctie, dus voor 
de beëindiging daarvan, een rol krijgt. Bij het laatste kan worden gedacht aan de 

126 Vgl. onder meer HR 6 november 1990, NJ 1991, 274, m.nt. Mulder, HR 19 september 1994, 
NJB 1994/216, p. 562, HR 17 februari 1995, DD 95.216, HR 12 december 2006, ECLI:NL: 
HR:2006:AZ0699, HR 30 januari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ0262 en HR 12 februari 2013, 
ECLI:NL:HR:2013:BY5449. 

127 Zie bijvoorbeeld EHRM 6 november 1980, appl.nr. 7367/76, par. 95 en nader over dit onderwerp 
mijn bijdrage in P. van Dijk e.a. (red.), Theory and practice of the European Convention on Human Rights, 
fifth edition, Antwerpen: Intersentia 2018, p. 441-444.

128 Kamerstukken 33745.
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werking van het zogenoemde verjarings- of verblekingsprincipe, dat ook wel als 
verklaring is gegeven voor de werking van de v.i. Daarbij wordt betoogd dat naar-
mate het feit waarvoor is gestraft langer geleden is voorgevallen, de opgelegde 
straf lager pleegt te worden. Dat wettigt na verloop van jaren een reductie van een 
lange vrijheidsstraf.129 De na verloop van tijd in de regel afnemende strafbehoefte 
en de noodzaak de veroordeelde voor te bereiden op zijn terugkeer in de samenle-
ving kunnen aldus de voedingsbodem bieden voor een wijze van tenuitvoerlegging 
waarbij vrijheidsbeneming geleidelijk plaats maakt voor vrijheidsbeperking.

Vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming hebben met elkaar gemeen dat zij een 
ingreep betekenen in de fysieke bewegingsvrijheid en gedragskeuzes van de ver-
oordeelde. Bij vrijheidsontneming gaat deze ingreep zo ver dat de vrijheid van de 
veroordeelde om zich te bewegen waar hij wil en in een zelf gekozen vorm deel te 
nemen aan de samenleving hem wordt ontnomen.130 De veroordeelde raakt een 
gedeelte van zijn zelfbeschikkingsrecht kwijt. Bij vrijheidsbeperking is deze in-
breuk op de autonomie van de veroordeelde minder ingrijpend. Dit verschil heeft 
gevolgen voor de invulling van beide. Bij vrijheidsontneming zal van overheids-
wege moeten worden voorzien in een regime en in een min of meer voortdurend 
toezicht. Dat is bij vrijheidsbeperking in de regel anders. Indien de vrijheidsbeper-
king bijvoorbeeld uitsluitend bestaat in een meldplicht en een stadionverbod, zal 
slechts in zoverre toezicht nodig zijn.

Het onderscheid tussen vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming in het sanc-
tiestelsel kan in het licht van het voorafgaande niet worden gemist. Wel ligt het in 
de rede beide vormen van sanctionering in hun onderlinge samenhang te bezien. 
De overgang van vrijheidsbeneming naar vrijheidsbeperking blijft onverminderd 
van belang om de geleidelijke terugkeer van de gedetineerde in de samenleving te 
bevorderen. Daarbij verdient het de voorkeur instrumenten met het oog op re-in-
tegratie die thans in het kader van de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf een 
plaats hebben gekregen af te stemmen op de fase na invrijheidstelling. Integratie 
van het penitentiair programma in de regeling van de v.i. ligt daarbij voor de hand. 
Voor de omgekeerde route – van vrijheidsbeperking naar vrijheidsbeneming – zal 
moeten worden beoordeeld of daarvoor voldoende grondslag bestaat in de rechter-
lijke beslissing. Bij de vervangende hechtenis na het mislukken van de taakstraf is 
dat wel het geval, bij de tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf niet. Naar 
mijn mening is het tegen deze achtergrond eveneens aangewezen de bevoegdheid 
tot herroeping van de v.i. bij de rechter te laten.

6.2 Vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming in een veranderend 
sanctiestelsel

De beperking van vrijheid heeft een vaste plaats in ons sanctiestelsel verworven. 
De ontwikkeling van vrijheidsbeperking als voorwerp van sanctionering is niet los 
te zien van de invloed van de moderne richting in het strafrecht, die de bescher-
ming van de samenleving door middel van een op de persoon van de dader en zijn 
persoonlijke omstandigheden toegespitste strafrechtelijke reactie voorstond. Een 
echo daarvan is te horen in de hedendaagse politieke roep om een persoonsge-

129 Zie bijvoorbeeld de noot van Van Veen onder HR 16 oktober 1992, NJ 1993/50.
130 Aldus ook de memorie van antwoord bij het voorstel tot Kamerstukken II 1949/50, 1189, 5, p. 3. 
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richte aanpak van de criminaliteit. Daarbij staat het bevorderen van de veiligheid 
van de samenleving voorop, in combinatie met de behartiging van de belangen 
van slachtoffers. De nadruk ligt op het indammen van risico’s door maatregelen 
te nemen die zijn gericht op de beheersing en controle van onzekere factoren. Het 
langdurig onder controle willen houden van categorieën burgers van wie risicovol 
gedrag wordt verwacht, past in deze tendens. Het toezicht houden in het kader 
van vrijheidsbeperking en het toepassen van vrijheidsbeneming worden daarbij 
beschouwd als steunpilaren in het kader van het bevorderen van het gevoel van 
veiligheid in de samenleving.131

In dit preadvies is een aantal voorbeelden van deze ontwikkeling besproken. 
Deze voorbeelden laten zien hoe ingrijpend het sanctiestelsel aan het veranderen 
is. De meest vergaande variant daarvan betreft de gedragsbeïnvloedende en vrij-
heidsbeperkende maatregel, die sinds 1 januari 2018 tot het palet van de strafrech-
ter behoort. De totale duur van de maatregel is niet aan een maximum gebonden 
en kan dan ook door de onbeperkte verlengingsmogelijkheid zelfs levenslang zijn 
(art. 38ac Sr). Bij die tendens sluit ook aan dat de mogelijkheden worden uitgebreid 
om de veroordeelde na de beëindiging van de tenuitvoerlegging van de vrijheids-
straf aan toezicht te onderwerpen, onder meer door de onbeperkte verlengings-
mogelijkheid van de proeftijd bij de v.i. Toezicht wordt in dit soort gevallen ge-
bruikt als middel om het veiligheidsgevoel in de samenleving te bevorderen.

Bij de genoemde ontwikkeling kunnen kanttekeningen worden geplaatst. De 
inzet van vrijheidsbeperking door de wetgever in de afgelopen jaren heeft trekken 
van mateloosheid. Daaruit spreekt de neiging steeds meer en steeds langer toezicht 
mogelijk te maken. Daarbij wordt een zware wissel getrokken op de proportiona-
liteit van de strafrechtelijke reactie en op de overzichtelijkheid van het sanctiestel-
sel. Aan de afzonderlijke wijzigingen ligt geen overkoepelende gedachtevorming 
ten grondslag over de plaats van toezicht in het sanctiestelsel. Kenmerkend is dat 
de wetgever v.i. bij gedeeltelijk voorwaardelijke vrijheidsstraffen heeft uitgesloten 
om cumulatie van proeftijden te voorkomen, terwijl het risico van cumulatie van 
toezicht door andere wetswijzigingen juist is vergroot. Een algemeen kader wordt 
in dit verband node gemist. De sterk toegenomen toezichtmogelijkheden na het 
verstrijken van de strafduur relativeren voorts de waarde van de straftoemeting 
en het beginsel dat een zaak eens beëindigd moet zijn.132 De gekozen benadering 
neigt naar de toepassing van onbepaalde straffen, een variant waarvoor in ons 
sanctiestelsel juist niet is gekozen. Ten slotte berust de expansie van het toezicht 
in het sanctiestelsel op hooggespannen verwachtingen ten aanzien van de effec-
tiviteit ervan, terwijl over de effectiviteit van toezicht op de lange termijn nog te 
weinig bekend is om dat optimisme te kunnen staven.

De verzelfstandiging van bepaalde vormen van vrijheidsbeperking in het kader 
van het spoor van de maatregel roept de vraag op naar de verhouding tot de voor-
waardelijke modaliteiten. Waarom hebben bepaalde vormen van vrijheidsbeper-
king en gedragsbeïnvloeding een zelfstandige plaats gekregen en andere niet? 

131 J.P. Balkema, ‘Het strafrechtelijk sanctiestelsel. Een terugblik op vijfentwintig jaar’, Sancties 
2016/2.

132 Zie ook Kamerstukken I 2015/16, 33816, D, p. 2-3 en J.W. Fokkens, ‘De ontwikkeling van de vrij-
heidsbenemende sancties de laatste vijfentwintig jaar’, Sancties 2016/4.
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Ook in dit verband wordt een overkoepelend denkkader gemist.133 De v.v. blijft het 
algemene kader voor gedragsbeïnvloeding, gesymboliseerd door de algemene 
voorwaarde dat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd geen strafbaar feit 
zal begaan. Voor het verzelfstandigen van gedragsvoorschriften tot zelfstandige 
maatregelen zal een zwaarwegende grond aanwezig moeten zijn. Voor de huidige 
vrijheidsbeperkende maatregelen kan worden betwijfeld of daarvan sprake is.

De veranderingen in het sanctiestelsel zijn ingrijpend en vragen om een her-
bezinning. Het belang van vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming in het sanc-
tiestelsel is onomstreden. Na de vele, deels ingrijpende wijzigingen op onderdelen, 
is de tijd rijp voor een fundamentele heroriëntatie op hun onderlinge verhouding.

133 Zie ook H.J.B. Sackers, ‘De nieuwe maatregel van het gebieds- of contactverbod’, Sancties 2012/18.
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