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AMSTERDAM. De bekendmaking dat Volkert van der Graaf zich vestig in Apeldoorn 
betekent een ondermijning van het strafrecht.

Privacydeskudige mr. drs. Bart van der Sloot van de Universiteit van Amsterdam (UvA) wijst 

erop dat het strafrecht de functie heeft om ex-gedetineerden een tweede kans te geven. „Met 

het openbaar maken van zijn verblijfplaats komt deze functie onder druk te staan.” 

De ex-gedetineerde kan op deze manier niet met een schone lei beginnen, stelt Van der Sloot, 

maar wordt steeds herinnerd aan zijn verleden. „Hij is hiermee voor het leven gebrandmerkt, 

net als in de middeleeuwen.”
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De UvA-onderzoeker maakt zich zorgen om mogelijke precedentwerking na de 

openbaarmaking van de woonplaats van Van der Graaf. „In dit geval gaat het publieke belang 

boven het privébelang van Van der Graaf. Ik ben echter bang dat een andere burgemeester 

straks bij drie moorden op minder bekende personen ook kan besluiten de verblijfplaats maar 

bekend te maken. Als ik Van der Graaf was, zou ik naar de rechter stappen.”
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