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SAMENVATTING
Proces begeleiding levenslanggestraften Curaçao
Startpunt

Monitoring Reclassering
Uitvoering rehabilitatie en resocialisatie

ONHERROEPELIJK
VONNIS
LEVENSLANG

activiteiten binnen SDKK

Dossiervorming

Eventuele behandeling in geval van

Vervolg resocialisatie activiteiten binnen SDKK

psychische stoornis

Opstart re-integratieactiviteiten buiten SDKK

Contact Reclassering, gedetineerde en

Contact Reclassering, gedetineerde en

maatschappelijk werker (zo vaak als nodig)

maatschappelijk werker (zo vaak als nodig)
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JAAR 15-20
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+

JAAR 20

+
_

ELKE 5 JAAR

Heroverweging en nieuwe

Opstart perspectiefplan in nauwe

Opstart voorbereiding

Rapportage en advisering

samenwerking tussen cliënt, SDKK,

herzieningsprocedure

Reclassering over voorwaardelijke

uitspraak Hof over

psycholoog en Reclassering)

in vrijheidsstelling (o.a. op basis

voorwaardelijke in

Onderzoek door psycholoog/ psychiater om

van bevindingen psycholoog/

vast te stellen of er sprake is van een

psychiater en veiligheidsadviseur )

psychische stoornis, herhalingskansen voor

Uitspraak Hof over

het gepleegde strafbare feit vast te stellen

voorwaardelijke in vrijheidsstelling

en advies uit te brengen over eventueel

of gratie.

noodzakelijke behandeling.
Opstart activiteiten in SDKK.

vrijheidsstelling

KETENPARTNERS
Overzicht betrokken organisaties

OM

JUS

OM

2

CCR

SDKK

MIN JUS

CCvdR

SDKK

De Procureur Generaal

Het Ministerie van

Het Centraal College voor

De gevangenis is

dagvaardt de

Justitie is

de Reclassering draagt

verantwoordelijk

levenslanggestrafte

verantwoordelijk voor

zorg voor een objectieve

voor en regisseur

uiterlijk 6 maanden voor

beleid, invulling en

toetsing van het integrale

van alle activiteiten

de afloop van 20 jaren

bekostiging van

eindadvies ten aanzien

in de vergeldings- en

detentie. De

randvoorwaarden die

van tenuitvoer-legging en

resocialisatiefase

herzieningszitting door

de uitvoering van het

herroeping

(inclusief het maken

het Hof vindt zo kort

resocialisatietraject van

van (levenslange) straffen

van rapportages).

mogelijk na de 20-

levenslanggestraften

en bekijkt of alle

en het thuisfront en werkt

noodzakelijke en wettelijk

samen met de

verplichte stappen zijn

maatschappelijk werker

gevolgd.

van de gevangenis aan de

jaarsdatum plaats.

mogelijk maken.

RECL

PSY

SLH

RECLAS-

MAATSCHAP

SLACHT-

SERING

De forensisch psycholoog

OFFERHULP

Reclassering begeleidt de
levenslanggestraften
vanaf het onherroepelijk
vonnis bij het opstellen
van een resocialisatieplan,
het bespreken van dit
plan met de gedetineerde

uitvoering ervan.

en/of psychiater onderzoekt
de gedetineerde op het
aanwezig zijn van eventuele
gedrags-stoornissen, maakt
een behandelingsplan op
en rapporteert
voorafgaande aan de
herzieningszitting over de
actuele situatie,
doorgemaakte
ontwikkelingen en het
perspectief ten aanzien van
terugkeer in de
samenleving.

Houdt bij het verloop van
het resocialisatietraject de
impact op de slachtoffers en
nabestaanden en hun
standpunten ten aanzien
van vergelding in de gaten.

3 FASES RESOCIALISATIE
LEVENSLANGGESTRAFTEN
3

Uitspraak Hof over

2

NA 15 JAAR
Opstart

1

REÏNTEGRATIEFASE
In de laatste fase worden

RESOCIALISATIEFASE
VERGELDINGSFASE
De lengte van deze fase

STARTPUNT

varieert per gestrafte en

Onherroepelijk vonnis

Deze fase is gericht op

levenslang gestrafte

duurt maximaal 15 jaar.
persoonlijke groei en
rehabilitatie van de
gestrafte en bestaat uit
activiteiten zoals zinvolle
dagbesteding, onderwijs
en intramurale arbeid.

NA 20 JAAR

De resocialisatiefase begint na
afronding van de
vergeldingsfase en bestaat uit
praktische werkervaringsmogelijkheden,
afgestemd op het gedrag en
de arbeidswensen van de
gestrafte.

werkervaringsmogelijkheden aangevuld met op
re-integratie gerichte intraen extramurale activiteiten
waaronder verlof. Deze
fase wordt uitgevoerd in
het laatste jaar
voorafgaande aan de
herzieningszitting.

herzieningsproces

voorwaardelijke in
vrijheidsstelling. Positieve
uitspraak betekent
terugkeer naar de
samenleving. Bij een
negatieve uitspraak na 5
jaar nieuwe
heroverweging.

3 FASES RESOCIALISATIE
LEVENSLANGGESTRAFTEN
ROL KETENPARTNERS
3

NA 20 JAAR

2
1
1

NA 15 JAAR

OM

Uitvoering
herzieningsprocedure

RECL

REÏNTEGRATIEFASE

OM

Opstart
Integraal eindadvies

herzieningsprocedure
SDKK

RESOCIALISATIEFASE

Invulling geven aan
JUS

RECL

ten aanzien van
terugkeer in de
samenleving

randvoorwaarden
PSY

VERGELDINGSFASE
JUS

STARTPUNT
OM

JUS

Invulling geven aan
randvoorwaarden

Communicatie

Opstellen

onherroepelijk vonnis

resocialisatieplan met

richting ketenpartners

RECL

cliënt en ketenpartners

RECL

Onderzoeken en
PSY

behandelen eventuele
gedragsstoornissen

RECL

Aanbieden praktische
SDKK

werkervaringsmogelijkheden afgestemd op client

PSY

Continuering en
afronding eventuele
behandeling

SDKK

Dossiervorming

resocialisatieplan met

Objectieve toetsing

cliënt en ketenpartners

CCR
PSY

Aanbieden praktische

resocialisatieplan met
cliënt en ketenpartners

dagbesteding, onderwijs
en intramurale arbeid

randvoorwaarden
Volgen en begeleiden

Aanbieden zinvolle
SDKK

Volgen en begeleiden

Invulling geven aan

SDKK

werkervaringsmogelijkheden buiten de
gevangenis

Impact slachtoffers en
SLH

nabestaanden

integraal eindadvies

STAPPENPLAN
PERSPECTIEF KETENPARTNERS

HERZIENINGSPROCES

Uitspraak Hof

_

AFWIJZING

Vanaf jaar 15 na onherroepelijk vonnis

+

Herhaling herzieningsproces
na 5 jaar

Terugkeer
naar samenleving, monitoring

OM

NA ONHERROEPELIJK VONNIS

OM

JUS

RECL

SDKK

RECL

2 MAANDEN
VOORAFGAANDE AAN
HERZIENINGSPROCES

Opvoeren (levenslang)gestraften op lijst
monitoringsgroep. Wekelijks overleg,
cliënt op de agenda naar behoefte
CCR

TOEKENNING

Toetsen
integraal eindadvies

CCR

PSY

6 MAANDEN
VOORAFGAANDE AAN
HERZIENINGSPROCES
15 JAAR NA

Opstellen integraal eindadvies

ONHERROEPELIJK VONNIS
OM

Opstart voorbereiding
herzieningsproces

ADVIESCOLLEGE
LEVENSLANGGESTRAFTEN

Onder voorzitterschap OM, per casus
kiezen ketenpartners een casemanager
OM

gericht op terugkeer in samenleving

RECL

CCR

Aanbieden van
resocialisatiemogelijkheden
binnen en buiten de gevangenis

HALFJAARLIJKS
BELEIDSOVERLEG

SDKK

SLH

Impact op slachtoffers en nabestaanden
Veiligheidsaspect cliënt zelf

OM

CCR

RECL

Toetsingscriteria:
Diagnostiek (persoon en delictcontext)
Inzichten in dynamiek cliënt

RECL

JUS

SLH

Resultaten en perspectief behandeling
Risicotaxatie en risicomanagement
Woon en werkperspectief

Recidiverisico
JUS

PSY

Incidenten

Adviescriteria:

Gedrag en ontwikkeling cliënt gedurende detentie
SDKK

SDKK

Criminogene factoren

Alle ketenpartners,
onder voorzitterschap
van Minister van Justitie

Delictgevaarlijkheid
PSY

RECL

RESOCIALISATIE

SDKK

PSY

