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Alasam S. krijgt
zes jaar en tbszes jaar
Rob Zijlstra

Een groot aantal deskundigen, psy-
chiaters en psychologen, heeft zich
met Alasam S. beziggehouden, maar
geen van hen adviseerde tbs met
dwangverpleging. Toch besloot het
gerechtshof die maatregel op te leg-
gen. Volgens het hof kan niet wor-
den uitgesloten dat S. zonder een
‘strakke’ behandeling opnieuw ge-
weldsdelicten pleegt omdat hij psy-
chisch kwetsbaar is. Een klinische
behandeling is daarom noodzake-
lijk. Daarbij dient de maatschappij
maximaal, zo staat in het arrest, te-
gen S. te worden beschermd.

In het arrest staat verder dat het
hof het wenselijk vindt dat de tbs-be-
handeling al op korte termijn begint.
Komend voorjaar zit S. vier jaar vast
waarmee hij tweederde deel van de
nu opgelegde straf heeft uitgezeten.
Dat kan inhouden dat hij al over een
paar maanden kan worden overge-
plaatst naar een tbs-kliniek. Een tbs-
behandeling duurt gemiddeld ne-
gen jaar.

Het arrest betekent dat er een in-
gewikkelde situatie ontstaat. Alasam
S. heeft geen verblijfstatus (uitge-
procedeerd) en zal zodra het arrest
onherroepelijk wordt een zoge-
noemd ‘inreisverbod’ krijgen. Dat

GRONINGEN Van levenslang (eis)
naar 28 jaar (vonnis rechtbank),
van 22 jaar (eis in hoger beroep)
naar 6 jaar cel en tbs met dwangver-
pleging. Dat laatste kwam in ‘de
zaak’ Baflo als een verrassing.

jaar en
Advocaat Mathieu
van Linde spreekt
van een
‘polderarrest’

betekent dat hij niet meer welkom is
Nederland. De behandeling in de
tbs-kliniek zal dan ook niet gericht
zijn op een terugkeer in de Neder-
landse samenleving. Waar de behan-
deling zich dan wel op richt, is on-
duidelijk. Binnen het Openbaar Mi-
nisterie geldt de regel dat geen tbs
wordt geëist wanneer een verdachte
geen verblijfsstatus heeft.

Advocaat Mathieu van Linde – hij
stond Alasam S. bij – spreekt van een
polderarrest. Er zit volgens hem
voor iedereen wat in. De tbs-maatre-
gel kan betekenen dat S. vele jaren en
in principe de rest van zijn leven ach-
ter gesloten deuren moet doorbren-
gen. Hoewel het opleggen van de
tbs-maatregel ook Van Linde heeft
verrast, kan hij de redenering van
het hof wel volgen.

Alasam S. verkeerde volgens het
gerechtshof in een psychose toen hij
zijn vriendin Renske met een brand-
blusser doodsloeg. Die psychose was
dusdanig dat dit (doodslag) hem niet
kan worden toegerekend. Voor dit
feit werd hij daarom ontslagen van

rechtsvervolging (wel schuldig, geen
straf).

Twintig minuten nadat hij Renske
had gedood, kwam de confrontatie
met motoragent Dick Haveman die
hem wilde aanhouden. Volgens het
hof verkeerde S. ook op dat moment
in een psychose, maar niet zodanig
dat het neerschieten van Haveman
hem niet kan worden toegerekend.
Hier is sprake van verminderde toe-
rekeningsvatbaarheid. En dat geldt
ook voor het schieten op twee om-
wonenden en het bedreigen van de
agenten met het (leeggeschoten)
dienstwapen van Haveman. Een van
de omwonenden raakte hierbij ook
gewond. Deze man heeft recht op
een schadevergoeding van 6000 eu-
ro.

De fors lagere straf ten opzichte
van de eis van 22 jaar kan worden
verklaard doordat het Openbaar Mi-
nisterie anders dan het hof op het
standpunt staat dat S. volledig ver-
antwoordelijk is voor wat hij heeft
gedaan. Er werd geëmotioneerd ge-
reageerd nadat de straf was uitge-
sproken. Nabestaanden van Dick Ha-
veman spraken hun afschuw uit
over de in hun ogen lage celstraf.
Ook aanwezige politiemensen, di-
recte collega’s van Haveman, toon-
den zich ontdaan over de uitspraak.

Het Openbaar Ministerie legde
zich vorig jaar neer bij de uitspraak
van de rechtbank, maar Alasam S. te-
kenende hoger beroep aan. Beide
partijen kunnen nu naar de Hoge
Raad met het verzoek de uitspraak
van het hof te vernietigen (cassatie).
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