
Q&A’s Levenslange gevangenisstraf (vragen en antwoorden) 
 

 
 
1. Voor welke misdrijven kan levenslang worden opgelegd? 

 
Meestal gaat het om zeer ernstige levensdelicten, zoals meervoudige moord of doodslag, 

maar levenslang kan voor meerdere misdrijven worden opgelegd, zoals: 

 - Enkele levensdelicten 

 - Een aantal misdrijven tegen de veiligheid van de Staat 
 

 
2. Wordt voor deze misdrijven ook altijd levenslang opgelegd? 

 
Nee, voor een aantal specifieke delicten kan de rechter een levenslange gevangenisstraf 

opleggen, maar dat hoeft niet. De rechter kan ook besluiten tot een andere straf.   

 

 
3. Is levenslang in Nederland ook echt levenslang? 

 
De levenslange gevangenisstraf is de zwaarste straf die in Nederland kan worden opgelegd. 

Zij is bedoeld voor de bestraffing van misdrijven die zo ernstig zijn en waarbij het gevaar 

dat de veroordeelde na invrijheidsstelling opnieuw een ernstig gevaar voor de 

samenleving zal vormen zo groot is, dat zeer langdurige uitsluiting uit de 

maatschappij noodzakelijk is. Daar kiest de rechter bewust voor. Hij kan immers ook een 

tijdelijke gevangenisstraf opleggen. Als de rechter oordeelt dat een levenslange 

gevangenisstraf passend is, keert de veroordeelde dan ook in beginsel niet meer 

terug in de maatschappij. 

 

Als gevolg van een aantal internationale en nationale rechterlijke uitspraken waarin werd 

geoordeeld dat levenslanggestraften een perspectief op vrijlating en een 

mogelijkheid van herbeoordeling moeten hebben zijn in de tenuitvoerlegging van de 

levenslange gevangenisstraf enkele wijzigingen doorgevoerd waardoor levenslanggestraften 

een mogelijkheid van herbeoordeling en een perspectief op vrijlating hebben. 

 
 

4. Wat verandert er? 

 
In tegenstelling tot de situatie van 1986 tot 2017, hebben levenslanggestraften tegenwoordig 

uitzicht op vrijlating. We noemen dit perspectief. Het betreft een kans om ooit vrij te komen: 

het betekent niet dat zij ook per definitie daadwerkelijk vrij komen. Sommige gedetineerden, 

met name de gedetineerden die een gevaar voor de samenleving blijven vormen, zullen nooit 

meer vrij komen. 

 
Na 25 jaar detentie adviseert het Adviescollege Levenslanggestraften aan de minister voor 

Rechtsbescherming of de gevangene mag gaan werken aan een eventuele terugkeer in de 

maatschappij. Het college baseert dit advies op diverse onderzoeken en rapportages van o.a. 

DJI, het Pieter Baan Centrum en slachtofferzorg. Er wordt ook  gekeken naar het risico op 

herhaling én naar de belangen van slachtoffers en nabestaanden. De minister  voor 

Rechtsbescherming beslist of de gedetineerde mag starten met activiteiten die hem 

voorbereiden op een eventuele terugkeer in de samenleving. Na twee jaar vindt een 

herbeoordeling via een gratieprocedure plaats. Het Openbaar Ministerie, de rechter en het 

adviescollege brengen daarvoor een advies aan de minister uit op basis van verschillende 

onderzoeken. Centraal staat de vraag of de gestrafte veilig kan terugkeren in de samenleving. 

Op basis van de adviezen beslist de minister voor Rechsbescherming of er een gratievoorstel 

wordt ingediend bij de Koning. 

  



5. Komen ze nu allemaal vrij? 

 
Nee, het nieuwe beleid betekent niet dat levenslanggestraften allemaal vrij komen. Zij 

worden na 25 jaar detentie wel meerdere keren beoordeeld. Daar kan een positief besluit 

uitrollen, dat ze een stapje dichter bij een eventuele vrijlating brengt, maar ook een negatief 

besluit. Elke levenslanggestrafte behoudt wel  een kans om ooit weer vrij te komen. Maar dat 

betekent niet dat hij ook echt weer vrij komt. We hanteren strenge voorwaarden, doen 

zorgvuldig onderzoek en hebben oog voor de belangen van slachtoffers en nabestaanden.  

 

 
6. Mogen ze gelijk op verlof? 

 
Nee, het nieuwe beleid betekent niet dat levenslanggestraften nu direct in aanmerking komen 

voor verlof. Zij worden na 25 jaar detentie wel beoordeeld door het Adviescollege 

Levenslanggestraften. Alleen bij een positief besluitmag de persoon in kwestie starten met 

activiteiten gericht op een mogelijke terugkeer in de samenleving. Dat traject duurt minimaal 

twee jaar en uiteindelijk hoort daar ook al dan niet begeleid verlof bij. 

 

 
7. Wat zijn activiteiten gericht op terugkeer? 

 
De maatschappij verandert veel gedurende de periode dat een levenslang gestrafte in 

detentie verblijft. Voordat iemand terug kan keren, moet hij voorbereid worden op het weer 

zelfstandig meedraaien in deze andere samenleving. Denk aan les in telefonie en elektronisch 

betalen, , het aanleren van een dagritme, voorbereiden op betaald werk, verlof, etc. 
 

 
8. Wat doet en mag een levenslanggestrafte in de gevangenis? 

 
Net als elke andere gedetineerde zit een levenslanggestrafte van 17.00 tot 7.00 op cel. 

Uitkeringen en AOW worden onmiddellijk stopgezet en de gevangene mag maximaal € 100,- 

op zijn rekening hebben staan. 

 
In de eerste 25 jaar zijn er overdag alleen basisactiviteiten als eten, arbeid, sport en 1x per 

week het ontvangen van bezoek. Gedetineerden worden niet volledig verzorgd. Zij hebben 

een eigen verantwoordelijkheid en moeten bijvoorbeeld zelf hun cel schoonmaken, zelf hun 

eigen kleding wassen en soms ook zelf koken. 

 
Als het adviescollege Levenslanggestraften na 25 jaar adviseert dat iemand nog niet mag 

gaan werken aan een eventuele terugkeer, verandert er niets in het dagprogramma. Pas bij 

een positief advies kan de minister voor Rechtsbescheming besluiten dat er gestart mag 

worden met activiteiten gericht op terugkeer. 

 
 
9. Wie zitten er in het Adviescollege levenslanggestraften? 

 
Het Adviescollege bestaat uit een voorzitter, twee juristen, een psychiater, een psycholoog 

en een lid afkomstig uit de wetenschap dat bij voorkeur specifieke expertise heeft op het 

gebied van de positie en de belangen van slachtoffers en nabestaanden. Zij wordt 

ondersteund door een secretaris die geen lid is van het Adviescollege.. 

 

 
10. Hoe doet het Adviescollege de beoordelingen? 

 
Het Adviescollege brengt op basis van verschillende onderzoeken en rapportages advies uit. 

 

 
 
11. Moeten gedetineerden meewerken aan de onderzoeken die het adviescollege nodig 

heeft voor het advies? 

Nee, gedetineerden mogen ervoor kiezen niet mee te werken aan de onderzoeken. Zij 

verkleinen daarmee wel hun kans aanzienlijk dat zij ooit nog vrij zullen komen. 

 

  



12. Wat gebeurt er als het Adviescollege een negatief advies uitbrengt? 

 
Dan verandert er niets voor de gedetineerde in kwestie. Het Adviescollege geeft bij het advies 

aan op welke termijn een nieuwe beoordeling plaats zal vinden. Overigens zal, ondanks een 

negatief advies van het Adviescollege, uiterlijk na twee jaar de ambtshalve herbeoordeling 

plaatsvinden. 

 

 
13. Hoe zit het met slachtoffers en nabestaanden? 

 
Het feit dat een levenlanggestrafte vrij kan komen kan voor slachtoffers en nabestaanden erg 

moeilijk zijn. Hun belangen worden dan ook nadrukkelijk meegewogen in de adviezen van het 

Adviescollege Levenslanggestraften. Ook zullen zij hulp krijgen van gespecialiseerde 

organisaties als hier behoefte aan is. Hoewel het moeilijk is, schrijven nationale en 

internationale wetten voor dat in een humane samenleving ook levenslanggestraften een kans 

moeten krijgen om te herstellen en ooit weer terug te keren in de maatschappij. Overigens 

betekent dit zeker niet dat de levenslanggestraften dan ook per definitie ooit vrij zullen 

komen.  
 

 
 
14. Wat is de herbeoordeling? 

 
Tijdens de herbeoordeling in de vorm van de gratieprocedure zal beoordeeld worden na 27 

jaar of de straf nog een legitiem doel dient. Het OM, ZM en het Adviescollege adviseren de 

minister. Bij een positief besluit is het de Koning die uiteindelijk gratie verleent. 

 

 
15. Hoe zwaar wegen de adviezen van OM en ZM? 

 
De adviezen van het OM en ZM wegen net zo zwaar als in een reguliere gratieprocedure, 

waarbij het advies van ZM zwaarder weegt. (Gerechtshof Den Haag- Dogan) 

 

 
16. Is de herbeoordeling hetzelfde als een gratieprocedure? 

 
Ja, met dat verschil dat een gratieprocedure tot nu toe alleen werd gestart op verzoek van 

een gedetineerde. In dit geval start de procedure hoe dan ook ongeveer twee jaar nadat de 

gevangene voor het Adviescollege is verschenen. De levenslang gestrafte hoeft daarvoor geen 

speciaal verzoek in te dienen. 

 

 
17. Wat is gratie? 

 
Gratie is vermindering, verandering of kwijtschelding van een straf of maatregel die de 

rechter heeft opgelegd. Gratie wordt alleen verleend als het bijdraagt aan een rechtvaardige, 

menselijke en doelmatige uitvoering van de straf. Gratie is mogelijk als de straf van de 

veroordeelde onherroepelijk is en nog niet volledig is ondergaan. Dit betekent dat er geen 

mogelijkheid meer is voor de veroordeelde om in beroep te gaan. Gratie is geen vorm van 

herberechting of beroep. Er wordt dus niet opnieuw gekeken naar de uitspraak van de 

rechter. 

 

 

18. Wie verleent gratie? 

 
Zijne Majesteit de Koning verleent gratie bij Koninklijk Besluit, maar de minister van 

Rechtsbescherming is degene die beslist. Een gedetineerde kan een gratieverzoek indienen bij 

de minister. De minister is dan verplicht advies te vragen aan de rechter en het Openbaar 

Ministerie. Na deze adviezen besluit de minister of hij wel of geen gratie wil verlenen. Bij een 

positief besluit legt de minister een gratievoorstel voor aan de koning, die dit voorstel altijd 

volgt. 

  



 19. Wat zijn redenen om iemand gratie te geven? 

 
Gratie kan worden verleend wanneer duidelijk is dat de straf geen legitiem doel meer dient. 

Dat wil zeggen: het doel dat met de straf werd beoogd is bereikt en verder straffen heeft dus 

geen zin meer. Daarbij is het wel van belang dat iemand geen gevaar meer vormt voor de 

samenleving. Ook sterk veranderde levensomstandigheden kunnen een reden zijn om gratie 

te verlenen. Het gaat dan om ernstige (terminale) ziekte. 

 
 
20. Wat gebeurt er als de herbeoordeling leidt tot gratie? 

 
Krijgt de gedetineerde gratie, dan gaat het om gratie onder voorwaarden. Denk aan 

begeleiding, toezicht door de reclassering, contact- en / of gebiedsverboden, etc. 

 

 
21. Wat als de herbeoordeling niet leidt tot gratie? 

 
Krijgt de gedetineerde geen gratie, dan buigt het Adviescollege zich opnieuw over de persoon 

in kwestie en zal opnieuw advies uitbrengen over het al dan niet continueren of uitbreiden van 

de activiteiten gericht op terugkeer. 

 

 
22. Kan een gedetineerde ook zelf gratie aanvragen? 

 
Een gedetineerde kan op elk moment nadat hij onherroepelijk is veroordeeld tot levenslang 

zelf gratie aanvragen.  


