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Voorwoord

Onafhankelijk, deskundig en zorgvuldig
Het vraagstuk waarvoor de toenmalige staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het
Adviescollege levenslanggestraften (ACL) in 2016 in het leven riep, is niet alleen uiterst
indringend maar ook buitengewoon veelzijdig. Aan dat laatste wil het beeldmerk van het
Adviescollege uitdrukking geven.
Die veelzijdigheid klinkt ook door in dit eerste Tweejaarbericht. Het gaat in op het
ontstaan van het Adviescollege en op de reden hiervan, op de opdracht, samenstelling,
taken en werkwijze ervan, op de reeds uitgebrachte adviezen, op werkbezoeken,
kennismakingen en communicatie.
Achter de woorden in dit Tweejaarbericht gaat een wereld schuil van dikwijls
aangrijpende gesprekken en grondige overwegingen. Achter het besluit tot instelling
van het Adviescollege kwam een grote hoeveelheid werk voort om uit te denken, af te
stemmen en in te regelen hoe het College te werk dient te gaan en zijn samenwerking
met de omgeving vorm dient te krijgen.

Want het ACL wil met adviezen en met de voorbereiding ervan zoveel mogelijk recht
doen; aan levenslanggestraften en aan slachtoffers en nabestaanden, aan de
samenleving, aan de taken en criteria van en de expertise binnen het Adviescollege, aan
wat naar voren komt op hoorzittingen, aan kennis van de zaken die voorliggen,
afkomstig van deskundigen, van medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen, van
het Pieter Baan Centrum, Slachtofferhulp Nederland en Reclassering Nederland, aan alle
andere relevante onderzoeken, dossiers, rapportages en overige informatie.

Sinds juni 2017 is het Adviescollege operationeel en functioneert het op basis van de
ontwikkelde werkprocessen. Het doet hier ervaring mee op en verbetert deze processen
waar nodig. Bovenal brengt het adviezen uit aan de minister voor Rechtsbescherming.
In de afgelopen twee jaar legden we hiervoor een solide fundament. Dat was
ondenkbaar zonder de constructieve inzet van vele mensen in, bij en rond het
Adviescollege, zowel op het ministerie van Justitie en Veiligheid als in tal van
instellingen, binnen en ook buiten de rechtspleging. Graag zeg ik allen hiervoor dank.
Het geeft ons vertrouwen om ook in de komende jaren de kernbegrippen van het
Adviescollege waar te maken: onafhankelijk, deskundig en zorgvuldig.
Rieke Samson, voorzitter
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1. Inleiding

Het Adviescollege Levenslanggestraften (ACL) is een onafhankelijk College dat de
minister voor Rechtsbescherming adviseert over het al dan niet starten met reintegratieactiviteiten door levenslanggestrafte gedetineerden als zij 25 jaar in detentie
verblijven. Na het eerste advies voorafgaand aan het besluit van de minister voor
Rechtsbescherming over het aanbieden van re-integratieactiviteiten bij 25 jaar detentie
brengt het Adviescollege ook vervolgadviezen uit. Per individueel geval wordt het
moment van vervolgtoetsing bepaald. Het ACL informeert de minister tevens bij de
ambtshalve gratieprocedure die na 27 jaar detentie plaatsvindt over het verloop van de
resocialisatie- en re-integratieactiviteiten.

Ontstaansgeschiedenis
De toenmalige staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft het ACL bij besluit van 25
november 2016 1 ingesteld, nadat uit (inter-)nationale jurisprudentie was gebleken dat
de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf in Nederland niet voldeed aan
de vereisten die artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
(EVRM) stelt. Ook levenslanggestraften moeten een perspectief op vrijlating houden, zo
stelt het Europees Hof. Dat betekent dat een levenslange gevangenisstraf op enig
moment moet worden herbeoordeeld, waarbij de vraag centraal staat of zich zodanige
veranderingen aan de zijde van de veroordeelde hebben voltrokken en zodanige
vooruitgang is geboekt in zijn of haar rehabilitatie dat er met de voortzetting van de
tenuitvoerlegging van de straf geen legitieme strafdoelen meer worden gediend.

Jurisprudentie Hoge Raad
De Hoge Raad heeft op 6 juli 2017 in een tussenarrest geoordeeld dat het Nederlandse
systeem ten aanzien van de levenslange gevangenisstraf op dat moment geen
mogelijkheid tot herbeoordeling had die voldeed aan de eisen die daaraan moeten
worden gesteld, waardoor oplegging van de straf in strijd was met het EVRM 2.
Bij arrest van 19 juli 2017 oordeelde de Hoge Raad vervolgens dat mede gelet op de
getroffen regelingen het Nederlandse recht, in het bijzonder het Besluit Adviescollege
Levenslanggestraften (Besluit ACL), de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van
gedetineerden en de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting) thans voorziet in een
zodanig stelsel van herbeoordeling op grond waarvan in de zich daarvoor lenende
gevallen kan worden overgegaan tot verkorting van de levenslange gevangenisstraf, dat
oplegging van een levenslange gevangenisstraf op zichzelf niet in strijd is met art. 3
EVRM. Als op enig moment zou komen vast te staan dat een levenslange gevangenisstraf
ook onder vigeur van het nieuwe stelsel van herbeoordeling in de praktijk nooit wordt
verkort, zal dat worden meegenomen bij de alsdan te beantwoorden vraag of de
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 25 november 2016, houdende de instelling
van een Adviescollege levenslanggestraften (Besluit Adviescollege levenslanggestraften), gepubliceerd op
1 december 2016 in de Staatscourant onder nummer 65365.
2 ECLI:NL:HR:2016:1325.
1
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oplegging dan wel de verdere tenuitvoerlegging van deze straf verenigbaar is met art. 3
EVRM 3 .
Relatie advisering ACL en herbeoordeling via ambtshalve gratieprocedure
In het arrest van de Hoge Raad van 19 december 2017 staat onder meer dat bij de
herbeoordeling informatie moet worden betrokken over de ontwikkelingen van de
veroordeelde en de geboden mogelijkheden van resocialisatie. Ook dient het voor de
veroordeelde reeds ten tijde van de oplegging van de levenslange gevangenisstraf in
voldoende mate duidelijk te zijn welke objectieve criteria zullen worden aangelegd bij
de herbeoordeling, zodat hij weet aan welke vereisten zal moeten worden voldaan, wil
hij - op termijn - voor verkorting van de straf of (voorwaardelijke) invrijheidsstelling in
aanmerking komen.

De beslissing omtrent gratie is naar het oordeel van de Hoge Raad onlosmakelijk
verbonden met de advisering door het ACL omtrent het aanbieden van reintegratieactiviteiten, waarbij deze advisering als "het voortraject van de
gratieprocedure" is te beschouwen. De criteria die het ACL aanlegt, zoals opgenomen in
art. 4, vierde lid, van het besluit tot instelling van het Adviescollege
Levenslanggestraften, zijn daarom ook van belang voor de beslissing over
gratieverlening. Het komt bij de ambtshalve beoordeling van de mogelijkheid van
gratieverlening of de beoordeling van een nadien ingediend verzoek tot gratieverlening
aan op de vraag of gelet op het gedrag en de ontwikkeling van de veroordeelde
gedurende zijn detentie, en in aanmerking genomen de overige in art. 4, vierde lid,
Besluit ACL genoemde criteria verdere tenuitvoerlegging van de levenslange
gevangenisstraf niet langer is gerechtvaardigd. Vanwege deze samenhang tussen
enerzijds de in de gratieprocedure toepasselijke maatstaf en anderzijds de advisering
door het Adviescollege, verschaft art. 4, vierde lid, Besluit ACL voor de veroordeelde ook
in voldoende mate inzicht in de objectieve criteria die worden aangelegd bij de
procedure van herbeoordeling, aldus de Hoge Raad.
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2. Samenstelling

Het ACL bestaat uit een voorzitter met een juridische achtergrond en vijf andere leden:
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. Voor iedere discipline is tevens een plaatsvervangend lid
benoemd (artikel 2 Besluit ACL). Dit zijn allen deskundigen op wetenschappelijk niveau.
Ter ondersteuning heeft het ACL een secretaris, tevens hoofd van het bureau. Aan de
secretaris kunnen andere medewerkers worden toegevoegd (artikel 6 Besluit ACL). De
secretaris is geen lid van het College.
Voorzitter:
Secretaris:

Leden jurist:

Lid psychiater:
Lid psycholoog:
Lid wetenschap:

Plv. lid jurist:
Plv. lid psychiater:
Plv. lid psycholoog:
Plv. lid wetenschap:

mr. H.W. Samson – Geerlings
drs. I.P.S. Cornelis
mr. A.M. Rikken
mr. F.W.M. van Straelen
drs. R.J. P. Rijnders
drs. K.M. ten Brinck
prof. dr. mr. R.M. Letschert

mr. drs. W.M.C. van den Berg
dr. W.J. Canton
drs. A.J. de Groot
dr. mr. M.J.J. Kunst
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3. Taken en werkwijze van het
Adviescollege

Adviestrajecten
Het ACL adviseert de minister voor Rechtsbescherming in individuele zaken of een
levenslanggestrafte na 25 jaar detentie kan starten met activiteiten die zijn gericht op
een mogelijke terugkeer in de maatschappij (zogenaamde re-integratieactiviteiten),
waaronder verlof. Het ACL brengt vervolgadviezen uit en informeert de minister bij de
herbeoordeling na 27 jaar detentie (ambtshalve gratieprocedure) en overige
gratieprocedures over het verloop van de resocialisatie- en re-integratieactiviteiten van
de levenslanggestrafte.

Het ACL, dat met ingang van 1 maart 2017 is ingesteld en sinds 1 juni 2017 operationeel
is, brengt zijn onafhankelijke advies uit aan de minister voor Rechtsbescherming. Bij het
uitbrengen van een advies ontvangt het Adviescollege geen aanwijzingen van de
minister over de te hanteren methodiek, zijn oordeelsvorming en advisering.
Taken en criteria
Het ACL heeft als omschreven in artikel 4 van het Besluit ACL vier taken:
a.

Adviseren voor welke re-integratieactiviteiten een levenslanggestrafte in
aanmerking komt;
Het naar aanleiding van de start van een gratieprocedure informeren van de
minister over de voortgang van de resocialisatie- en re-integratieactiviteiten
van de levenslanggestrafte in die gevallen waarin het Adviescollege eerder
een advies heeft uitgebracht zoals bedoeld onder a;
Het op verzoek van de minister adviseren over het aanbieden van reintegratieactiviteiten;
Het informeren van de minister op zijn verzoek over de voortgang van de
resocialisatie en re-integratieactiviteiten van de levenslanggestraften in
andere gevallen dan bedoeld onder b.

b.
c.

d.

Bij zijn advisering hanteert het ACL de volgende criteria (artikel 4 Besluit ACL):
-

Het recidiverisico;
De delictgevaarlijkheid;
Het gedrag en de ontwikkeling van de levenslanggestrafte tijdens zijn detentie;
De impact op de slachtoffers en nabestaanden, en in de sleutel daarvan de
vergelding.

Het ACL is bevoegd kennis te nemen van alle gegevens en bescheiden die voor de
vervulling van zijn taak van belang zijn en heeft te allen tijde toegang tot alle
penitentiaire inrichtingen waar de levenslange gevangenisstraf ten uitvoer wordt
gelegd.
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Onderzoeken
In het adviseringstraject wordt in opdracht van het ACL door het Pieter Baan Centrum
van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) een
rapportage opgesteld over onder andere de delictgevaarlijkheid, recidiverisico en
delictbeleving. Ook Reclassering Nederland stelt een rapportage op gericht op
recidiverisico’s, mogelijkheden tot gedragsbeïnvloeding, risicomanagement en reintegratiemogelijkheden. Tot slot voert Slachtofferhulp Nederland een slachtoffer- en
nabestaandenonderzoek uit.

De leden van het ACL hebben te allen tijde toegang tot de strafinrichtingen waarin de
levenslange gevangenisstraf ten uitvoer wordt gelegd. Het ACL betrekt alle relevante
onderzoeken en dossiers bij de voorbereiding van het advies, zoals het volledige
detentiedossier, eventuele medische gegevens, het strafdossier, Pro Justitia rapportages,
gratiedossiers, informatie over dan wel van slachtoffers en nabestaanden.
Verder houdt het ACL hoorzittingen met slachtoffers en nabestaanden en de
levenslanggestrafte en voert het ACL gesprekken met deskundigen en andere personen
wier ervaringen of expertise van belang kunnen zijn voor de taakuitoefening van het
Adviescollege.

Na de hoorzittingen en gesprekken beraadslaagt en besluit het ACL in een vergadering
over het uit te brengen advies. In elk advies geeft het ACL ook aan binnen welke termijn
het College een vervolgadvies zal uitbrengen.
Collegevergaderingen
Het Adviescollege komt gemiddeld twee à drie keer per jaar plenair bijeen. De agenda
wordt door de voorzitter samen met de secretaris voorbereid.

Tijdens de plenaire collegevergaderingen wordt de algemene gang van zaken binnen het
college besproken. Zo is in de afgelopen periode veel aandacht besteed aan de
vormgeving van de interne werkprocessen op het gebied van de inhoudelijke advisering,
logistiek, administratie en bedrijfsvoering. Deze processen zijn gerealiseerd, maar zullen
in de loop van de tijd nog worden geoptimaliseerd. Ook zijn tijdens de vergaderingen
onderwerpen als externe communicatie en strategie van het ACL besproken.
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4. Uitgebrachte adviezen

Het ACL heeft de afgelopen periode na een zorgvuldige en intensieve voorbereidings- en
onderzoeksfase adviezen uitgebracht in twee individuele zaken van levenslanggestrafte
gedetineerden. In een derde zaak wordt het advies op zeer korte termijn aan de minister
aangeboden.
In de zaak van levenslanggestrafte 1 is in maart 2018 een eerste advies uitgebracht. In
het kader van het monitoren van de voortgang en ontwikkeling wordt iedere vier
maanden een vervolgadvies aan de minister voor Rechtsbescherming aangeboden. In
alle vier adviezen is positief geadviseerd ten aanzien van verlofverlening. De minister
heeft op het advies van maart 2018 een besluit genomen.

In de zaak van levenslanggestrafte 2 is in december 2018 een eerste advies aangeboden
aan de minister voor Rechtsbescherming, waarin is aangegeven zes maanden na het
besluit van de minister een vervolgadvies te zullen uitbrengen. In het advies is positief
geadviseerd ten aanzien van het toelaten van de levenslanggestrafte in de reintegratiefase, maar (nog) negatief ten aanzien van verlofverlening. De minister heeft
onlangs een besluit genomen in deze zaak, waarbij het advies op de belangrijkste punten
niet is overgenomen.
In de zaak van levenslanggestrafte 3 wordt het eerste advies op korte termijn
uitgebracht.

Na kennisname van de besluiten van de minister heeft het ACL met enige zorg
vastgesteld dat het Besluit ACL blijkbaar voor meerdere uitleg vatbaar is.
Algemene bevindingen naar aanleiding van de adviestrajecten
-

-

Bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wordt veel aandacht besteed aan de
beleidswijziging en de consequenties daarvan bij de tenuitvoerlegging van de
straf in de penitentiaire inrichtingen. Zo worden de dossiers van de
levenslanggestrafte gedetineerden geordend zodat deze goed kunnen worden
aangeleverd bij het Adviescollege als een adviestraject start. Ook zijn vanuit het
hoofdkantoor van DJI informatiebijeenkomsten georganiseerd voor mensen in
het veld die met de doelgroep te maken hebben.
Er is een goede samenwerking met de organisaties aan wie het ACL rapportages
vraagt.
Functionarissen zijn bereidwillig om op verzoek van het ACL mondeling
informatie te verschaffen over de casus, in aanvulling en toelichting op de
schriftelijke stukken die het ACL heeft. Verder valt de professionaliteit en de
bevlogenheid van de medewerkers en deskundigen op. Voor de leden van het
ACL zijn de hoorzittingen en gesprekken zeker van toegevoegde waarde op het
dossier.
9

-

-

-

-

Bij betrokkenen (zowel functionarissen van verschillende organisaties als
advocaten en de levenslanggestraften als slachtoffers en nabestaanden) bestaan
nog onduidelijkheden over de uitvoeringspraktijk, nu het beleid ten aanzien van
de levenslange gevangenisstraf is gewijzigd. Er is behoefte aan (openbare)
informatie en duidelijkheid over het gehele proces, van de start van de detentie
tot en met de gratieprocedure.
Slachtoffers en nabestaanden vinden het belangrijk dat zij worden gehoord
tijdens het adviestraject, maar het ACL heeft ook geconstateerd dat het voor hen
belastend kan zijn. Herinneringen worden opgehaald en het adviestraject zorgt
voor allerlei emoties en heeft duidelijk impact op de slachtoffers en
nabestaanden. De informatie die slachtoffers en nabestaanden verschaffen aan
het ACL is evenwel zeer waardevol.
De adviestrajecten zijn voor de leden van het ACL en de secretaris
(arbeids-)intensief. Het gaat om zeer complexe zaken en de dossiers zijn
omvangrijk. De multidisciplinaire samenstelling van het Adviescollege is
essentieel voor een zorgvuldige advisering aan de minister voor
Rechtsbescherming.
Het ACL vindt het belangrijk dat de levenslanggestrafte passende mogelijkheden
moet kunnen worden aangeboden als re-integratieactiviteiten aan de orde zijn.
Het is immers zo dat de levenslanggestrafte op het moment van de
herbeoordeling voldoende in de gelegenheid moet zijn gesteld om te werken aan
zijn rehabilitatie. De nieuwe regelgeving ten aanzien van de verlofmogelijkheden
voor deze specifieke groep gedetineerden is in de optiek van het ACL nog te
restrictief. Een verlof inclusief overnachting op enig moment, als de re-integratie
in een verder gevorderd stadium is, zou wat het ACL betreft tot de mogelijkheden
moeten behoren.
Ook slachtoffers en nabestaanden hebben recht op een serieus vormgegeven reintegratietraject van de levenslanggestrafte middels een volledig en volwaardig
verlofpakket waarbij nauwkeurig toezicht gehouden kan worden en indien nodig
ingegrepen kan worden.
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5. Werkbezoeken en
kennismakingsgesprekken

Werkbezoeken
Het ACL hecht er aan ieder jaar een aantal werkbezoeken af te leggen bij relevante
organisaties zoals een forensische kliniek of een penitentiaire inrichting om zich op de
hoogte te stellen van de praktijk van en actuele ontwikkelingen bij de tenuitvoerlegging
van straffen en maatregelen.
Daarom is het ACL op bezoek geweest bij de volgende instanties:
December 2017:

Februari 2018:
Juni 2018:
Februari 2019:
Februari 2019:

Pompe Stichting, Langdurige Forensisch
Psychiatrische Zorg (LFPZ), Zeeland
Penitentiaire Inrichting Dordrecht
Penitentiaire Inrichting Zuyderbos
Dienst Vervoer en Ondersteuning,
Zoetermeer
Forensisch Psychiatrisch Centrum en
Forensisch Psychiatrische Kliniek
Kijvelanden, Poortugaal

Studiereis Noorwegen
Het ACL heeft van 21 tot en met 23 november 2018 een korte studiereis gemaakt naar
Oslo (Noorwegen) om te bestuderen hoe het Noorse gevangenissysteem is
georganiseerd en hoe het systeem van ‘forvaring’, naar het Nederlands vertaald
preventieve detentie, werkt. Aan deze preventieve detentie moet heel andere betekenis
worden gegeven dan aan onze preventieve hechtenis. ‘Forvaring’ is de zwaarste sanctie
binnen het Noorse rechtssysteem die wordt opgelegd aan daders die als bijzonder
gevaarlijk worden beschouwd en voor wie een reguliere gevangenisstraf onvoldoende is
om het leven, de gezondheid of de vrijheid van andere personen te beschermen. De
dader wordt wel toerekeningsvatbaar geacht voor het plegen van het delict.
‘Forvaring’ duurt voort tot het risico op een toekomstig serieus delict is gereduceerd,
indien nodig levenslang.
Het ACL heeft de eerste dag van de studiereis een presentatie gekregen van een zeer
ervaren forensisch psychiater over de ‘forvaring’. Daarbij werd onder meer aandacht
besteed aan de Noorse wet- en regelgeving, de criteria voor het opleggen van deze
sanctie, de duur van de ‘forvaring’, verlof en (voorwaarden bij) invrijheidstelling,
risicomanagement en de onderzoeken naar delictgevaarlijkheid en recidiverisico.
Vervolgens werd gediscussieerd over de tenuitvoerlegging van de levenslange
gevangenisstraf in Nederland en de tenuitvoerlegging van ‘forvaring’ met
vertegenwoordigers van OM en ZM en de directie van de Ila gevangenis.

11

Op 22 november 2018 werd het ACL ontvangen door de directie van de Ila Detention
and Security Prison, gelegen ten noorden van het centrum van Oslo. Dit is een
gevangenis met een hoog beveiligingsniveau waar ook tot ‘forvaring’ veroordeelden
worden gedetineerd. Gedurende de dag werden presentaties gegeven door
verschillende functionarissen die betrokken zijn bij de tenuitvoerlegging van ‘forvaring’.
Tevens werd een rondleiding verzorgd door de Ila gevangenis. Gesproken werd onder
meer over het import model, de gezondheidszorg in detentie, het personeel en hun
opleidingsniveau en – achtergrond en benodigde competenties, de onderdelen van het
dagprogramma en incidenten. Uitgebreid werd gediscussieerd over de
verlofmogelijkheden en voorwaarden waaronder dit kan plaatsvinden. De gevangenis
heeft de wettelijke verplichting om training en programma’s aan te bieden die gericht
zijn op gedragsverandering en het reduceren van de risico’s op recidive. Alles staat in
het teken van het breken met criminele gedachten en - gedragspatronen.

Wat het ACL is opgevallen is dat de focus van het gevangenispersoneel vanaf dag één is
gericht op de mogelijkheden en niet op de problemen van de gedetineerde, ook al zou de
straf in de praktijk levenslang kunnen duren. Vanaf het begin van de detentie wordt
geïnvesteerd in de beschermende factoren. De gedetineerden veroordeeld tot ‘forvaring’
kunnen een verzoek indienen om verlof of om toestemming om buiten de gevangenis te
werken. In de meeste gevallen kan dit worden toegestaan als aan criteria met betrekking
tot veiligheid wordt voldaan en twee derde van de minimum termijn die is opgelegd is
uitgezeten.
De laatste dag van de studiereis is een bezoek gebracht aan een project van het Rode
Kruis in het centrum van Oslo. Het project is gericht op gedetineerden aan het einde van
hun straf en ex-gedetineerden die hun weg in de vrij maatschappij weer moeten zien te
vinden. Deze groepen worden begeleid door ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en
personeel van het Rode Kruis, de reclassering en de gevangenis. De leden van het ACL
waren onder de indruk van de verschillende initiatieven die worden genomen en de
ondersteuning op verschillende gebieden die de (ex-)gedetineerden wordt geboden. Ook
hier viel op dat de nadruk ligt op het geven van vertrouwen en het verkennen van de
mogelijkheden, en niet op de risico’s en gevaren.
Kennismakingsgesprekken
De voorzitter maakt samen met de secretaris en in voorkomende gevallen met een
aantal leden namens het ACL kennis met de bestuurders en vertegenwoordigers van de
belangrijkste organisaties die met de tenuitvoerlegging van de levenslange
gevangenisstraf te maken hebben.
Tot nu toe is kennis gemaakt met onder meer (in willekeurige volgorde):
- De algemeen directeur van het NIFP;
- De directeur van Reclassering Nederland;
- De hoofddirecteur van DJI;
- De president van het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden;
- De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;
- De minister voor Rechtsbescherming;
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-

De secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid;
De directeur-generaal Politie Straffen en Beschermen;
Een delegatie van het Forum Levenslang;
De voorzitter en algemeen secretaris van de Raad voor Strafrechttoepassing en
Jeugdbescherming;
De voorzitter en secretaris van het Adviescollege Verloftoetsing Tbs.
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6. Communicatie

Website
Het ACL beschikt over een eigen website zodat organisaties in de strafrechtketen,
advocaten, slachtoffers en nabestaanden en overige belangstellenden kunnen worden
geïnformeerd over de samenstelling van het Adviescollege en de achtergrond van de
leden. Verder wordt inzicht gegeven in de taken en de werkwijze van het ACL.
Via de website kan contact worden gezocht met de secretaris van het ACL.
De website zal in 2019 nog verder worden ontwikkeld en aangevuld.

Er is een reglement voor de werkwijze opgesteld dat na goedkeuring van de minister
voor Rechtsbescherming op de website zal worden geplaatst. Ook zal een privacy
protocol worden gepubliceerd.

Interviews voorzitter ACL
De voorzitter van het ACL heeft een aantal interviews gegeven aan landelijke media: Zo
is op 9 maart 2018 een interview met haar gepubliceerd in Trouw. Verder heeft zij op
23 april 2018 in het NPO 1 radioprogramma Spraakmakers het Adviescollege toegelicht.
In het magazine DJIZien (2018/04) is een interview met haar en de secretaris van het
ACL verschenen.
Zie voor het bovenstaande:
https://www.adviescollegelevenslanggestraften.nl/nieuws-en-media/

Organisaties in de strafrechtketen
De secretaris van het ACL heeft de afgelopen periode geïnvesteerd in het opbouwen en
onderhouden van de werkrelaties met direct betrokken functionarissen van organisaties
als het NIFP, Slachtofferhulp Nederland, Reclassering Nederland, DJI, het Informatiepunt
Detentieverloop van het Openbaar Ministerie.
Het ACL was ook vertegenwoordigd bij overleggen georganiseerd de beleidsdirectie
Sanctietoepassing en Jeugd van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Bij deze
overleggen waren alle betrokken organisaties bij de tenuitvoerlegging van de
levenslange gevangenisstraf vertegenwoordigd. Doel van de overleggen was de
samenwerking in de keten en ieders verantwoordelijkheden te beschrijven en te borgen
door een ketenwerkproces op te stellen. Daarbij is vanuit het ACL de onafhankelijkheid
van het Adviescollege benadrukt.
Ook is tijdens de overleggen aandacht besteed aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming die 25 mei 2018 en is een Privacy Impact Assessment
uitgevoerd.
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Namens het ACL zijn presentaties gegeven over de werkwijze van het ACL:
- Tijdens informatiebijeenkomsten voor slachtoffers en nabestaanden;
- Aan leden van de afdeling Rechtspraak van de RSJ;
- Aan deelnemers van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht van de
rechtspraak;
- Tijdens informatiebijeenkomsten voor medewerkers van penitentiaire
inrichtingen, georganiseerd door het hoofdkantoor van DJI;
- Aan medewerkers van Reclassering Nederland die betrokken zijn bij dit
onderwerp.
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