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Eis levenslang Baflo was lichtvoetig
OPINIE
STRAFEIS

3 Met welk gemak komen strafeisen
eigenlijk tot stand?
3 Levenslange gevangenisstraf eisen -
ons alternatief voor de doodstraf - is
geen spel

Alasam S. legt zich niet neer bij de gevangenis-

Door Rob Zijlstra

Alasam S. legt zich niet neer bij de gevangenis-

straf van 28 jaar die de rechtbank in Gronin-

gen hem op 5 maart oplegde. Hij gaat, zo werd

donderdag bekend, in hoger beroep.HetOpenbaar

Ministerie (OM) twitterde een week eerder zich

wel te kunnen vinden in de opgelegde straf, hoe-

wel die fors afwijkt vanwatwas geëist: levenslang.

Hoe serieus was die eis eigenlijk?

Wie levenslang krijgt opgelegd, zal sterven in de

gevangenis. Wie levenslang eist, het OM, doet dat

in volle overtuiging. Wie de allerzwaarste straf

passend en geboden vindt, zoals het in de rechts-

zaal heet, die twijfelt niet. Jemager op rekenendat

de aanklagers alles en allesmetdegrootstmogelij-

ke zorgvuldigheid hebben overwogen en vervol-

gens tot de conclusie zijn gekomendat ermaar één

mogelijke optie bestaat. Levenslang. Sinds de in-

voering vanhet huidigewetboek van strafrecht, in

1886, is deze straf inGroningen zesmaal geëist (en

vier keer opgelegd). Levenslang eisen is welhaast

een principiële keuze. Een weg terug is er niet.

In Groningen echter wel. De rechtbank oordeel-

de dat de levenslange gevangenisstraf inhumaan

is en daaromeen te zware sanctie voor de 27-jarige

verdachte Alasam S, hoe gruwelijk zijn misdaden

ook zijn. Okay, twitterde het OM, dan niet, 28 jaar

vinden we ook goed. Het OM vond het ook niet

nodig dit besluit toe te lichten. Een tweet mocht

voldoende zijn.

Wie van een zorgvuldig genomen besluit, een

ultiem besluit, afstapt, kan moed worden toege-

dicht. Je luistert naar wat een ander te zeggen

heeft, je denkt nog eens na en komt dan tot het

besef dat die ander gelijk heeft. En dat geef je dan

toe. Maar zo mooi is het hier niet.

Het gebeurt veel vaker dat de rechtbank een la-

gere straf oplegt dan dat het OMhad geëist en dat

een hoger beroep achterwege blijft. De motivatie

van de rechtbank kan de officier van justitie over-

tuigen dat vijf in plaats van de geëiste zeven jaar

celstraf acceptabel is.Wathierbij kanmeewegen is

dat een nieuw proces in hoger beroep met alle

spanningen die daar bij horen belastend kunnen

zijn voor slachtoffers en nabestaanden.

Rechtspraak is tot op zekere hoogte ook een spel

van geven en nemen. De officier van justitie eist

iets meer dan hij eigenlijk wil eisen, wetende dat

de rechters – die hij kent - vaker wel dan niet iets

lager uitkomen. Beetje overvragen om ergens in

het midden uit te komen. Zo hoort het wellicht

niet, maar het is wel de praktijk.

Maar de levenslange gevangenisstraf eisen –het

is ons alternatief voor de doodstraf - is geen spel.

Ik kan mij helemaal vinden in het besluit van de

rechtbank geen levenslang op te leggen aan Ala-

sam S. Maar het OM had echter wel in hoger be-

roep moeten gaan. Want wie voor het uiterste

kiest, moet daar voor staan. Nu valt niet te ontko-

men aan de indruk dat de eis tot levenslang licht-

voetig is genomen en niet in volle overtuiging.

Wanneer het waar is dat het OM in de zaak Baflo

lichtvoetig (luchtig, met speels gemak) te werk is

gegaan, dan is dat meer dan zorgelijk.

En bizar.Metwelk een gemak zouden strafeisen

in reguliere, veel minder beladen zaken dan Baflo,

tot stand komen? Wat zijdelings speelt, maar wel

een rol, is demanierwaarop.HetOM inGroningen

heeft niet de moeite genomen tekst en uitleg te

geven. Een tweet op twitter mocht volstaan. Een

groter contrast met het drama van ‘Baflo’ is bijna

niet denkbaar. NuAlasamS.wel in hoger beroep is

gegaan, komt er een nieuw strafproces. Het OM

moet dan, wetende dat het heeft ingestemd met

het oordeel van de rechtbank dat levenslang inhu-

maan is, opnieuw een strafeis formuleren.

Rob Zijlstra is rechtbankverslaggever van Dag-
blad van het Noorden (www.zittingszaal14.nl).

¬ Het OM in Groningen heeft in de zaak-Baflo niet de moeite gedaan tekst en uitleg te geven. Foto: GPD


