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Schriftelijke vragen aan de burgemeester door het raadslid H. Keereweer (PvdA) inzake Benno L. 

(ingekomen op 21 februari 2014). 

 

1. Is Benno L. een pedofiel;  Een pedoseksueel of een  zededelinquent die de kans kreeg en 

nam om zich aan jonge kinderen  te vergrijpen, maar daarvoor andere motieven had dan zijn 

seksuele geaardheid? (E.e.a. schijnt van belang te (kunnen) zijn  in kader van 

behandelbaarheid en recidive-kans). 

In discussies over pedofilie maakt men ook wel een onderscheid tussen pedofilie als het 'verlangen 

naar seksueel contact' met kinderen en pedoseksualiteit als het 'daadwerkelijk hebben van seks' met 

kinderen. Dit onderscheid wordt echter in het dagelijks taalgebruik en psychiatrische omschrijvingen 

niet en in de strafwetgeving veel genuanceerder gemaakt (slechts seksueel contact met kinderen en 

kinderporno zijn strafbaar, het verlangen daarnaar niet). Bovendien kent men naast pedofielen, die al 

dan niet pedoseksueel zijn, in de context van kindermisbruik ook de gelegenheidsplegers en de anti-

sociale plegers, dit zijn de in de vraagstelling genoemde zedendelinquenten.  

Bij L. is er sprake van pedofilie en pedoseksualiteit. 

2. Heeft dit een rol gespeeld in de besluitvorming van de burgemeester en in welke zin? 

Welk label van geaardheid L. heeft gekregen van deskundigen heeft niet meegespeeld bij de 

besluitvorming, omdat dit gegeven op zich niets zegt. Het gaat om een combinatie van factoren die de 

kans op herhaling vergroten of verkleinen. Ik heb mij daarin uitgebreid laten voorlichten door het 

Openbaar Ministerie. 

3. De burgemeester heeft diverse malen aangegeven dat de recidive-kans in het geval van 

Benno L. uiterst klein is. Hoe komt hij aan die wetenschap? Heeft hij schriftelijke rapportages 

over Benno L. verkregen waaruit dit blijkt? Door welke soort gedragswetenschappers c.q. 

door welke instituten zijn deze rapportages opgemaakt en van wanneer die dateren die 

rapportages? Is er in geval van Benno L. – na zijn vrijlating – sprake geweest van recidive? 

Er zijn schriftelijke rapportages van een psychiater en een psychologe, verbonden aan het Nederlands 

Instituut voor Psychologie en Psychiatrie (NIFP), daarnaast zijn er aanvullende rapportages vanuit de 

Rutgers Stichting, Novadic en een Forensische kliniek in Duitsland. Deze rapportages dateren van 

begin 2010. In de loop van de detentie van L. is er in 2012 een tweede maal  gerapporteerd door een 

psycholoog, ook verbonden aan het NIFP.  De genoemde onderzoekers geven aan voorstander te zijn 

van een korte intensieve behandeling in een forensische poli of dagkliniek en dat zij een opname in 

een instelling voor TBS op basis van het risicoprofiel onnodig en zelfs schadelijk achten. De kans op 

recidive bij L. wordt ‘laagmatig’ geschat. Op basis van deze rapportages heeft de rechtbank destijds L. 

veroordeeld tot een gevangenisstraf en geen TBS opgelegd. Sinds  de voorlopige in vrijheidstelling 

van L. in 2013 is er geen sprake geweest van recidive. 

4. Het besluit van de burgemeester is naar zijn zeggen uitgelekt en eerder dan verwacht. Wie 

c.q. welke instantie is verantwoordelijk voor dit uitlekken? Zijn er tegen  degene die gelekt 

heeft maatregelen genomen en zo ja, welke en zo nee, waarom niet? 

Het is mij niet bekend wat de bron is van de free-lance journalisten, die het artikel hebben geschreven 

dat zaterdag 15 februari is verschenen in de NRC. Op grond van de informatie waarover de 

journalisten beschikten acht ik het niet waarschijnlijk dat de informatie is verkregen vanuit de 

gemeentelijke organisatie.  

5. Welke maatregelen waren  genomen om dit uitlekken door personen die bij de besluitvorming 

van de burgemeester  betrokken waren c.q. die daarvan op de hoogte waren te voorkomen? 
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De medewerkers van de betrokken organisaties kennen vanuit hun professie een zwijgplicht met 

betrekking tot het delen van (persoons)informatie met derden. Daarnaast is ervoor gekozen een  zo 

klein mogelijk aantal personen per organisatie (Gemeente, Openbaar Ministerie, Politie en 

Reclassering Nederland) kennis te laten hebben over - de komst en het verblijf van L. in Leiden. 

6. Hoe heeft dit uitlekken toch kunnen gebeuren, terwijl geheimhouding zo’n essentieel 

onderdeel van het besluitvormingsproces was? Waarom kan c.q. mag Benno L. niet terug 

naar zijn oorspronkelijke woonplaats en waarom kan c.q. mag hij niet  -zoals hij lijkt te willen – 

naar Duitsland? Zijn er aan die verboden termijnen verbonden?  Zo ja,  door wie en hoe lang 

gelden die? Kunnen die termijnen wellicht verkort of ingetrokken worden en zo ja, door wie en 

op wiens verzoek c.q. vordering? 

Het is mij niet bekend hoe de informatie uiteindelijk toch bij de betrokken journalisten terecht is 
gekomen. 
Over het algemeen keren zedendelinqenten terug naar hun eigen woonplaats. L. mocht dat niet. In de 
voorwaarden van zijn voorlopige invrijheidstelling is opgenomen dat het L. is verboden om zich 
gedurende de proeftijd te bevinden binnen de grenzen van 12 Brabantse gemeenten, omdat daar zijn 
slachtoffers wonen en een confrontatie tussen L. en zijn slachtoffers zeer onwenselijk wordt geacht.  
L. mag gedurende zijn voorlopige invrijheidstelling niet in Duitsland wonen, omdat de voorwaarden die 
verbonden zijn aan de voorlopige invrijheidstelling vanuit het Openbaar Ministerie, niet gelden in 
Duitsland. De huidige voorwaarden bij de voorlopige invrijheidstelling gelden vanaf 1 januari 2014 voor 
de periode van 521 dagen. Het Openbaar Ministerie legt voorwaarden op, mede op advies van de 
reclassering. De reclassering houdt toezicht op die voorwaarden en geeft aanwijzingen waar 
betrokkene zich aan moet houden.  
De termijnen kunnen niet worden ingekort, omdat in Nederland  een opgelegde straf die 

onherroepelijk is, niet kan worden gewijzigd. De totale strafduur staat vast, alleen de periode van de 

voorlopige invrijheidstelling  (na 2/3 uitzitten van de straf tot aan de definitieve einddatum) kan korter 

of langer duren en is afhankelijk van de mogelijkheden van de persoon en het bijbehorende 

programma. 

Indien L. zijn voorwaarden gekoppeld aan de voorlopige invrijheidstelling overtreedt, kan dit leiden tot 

een terugplaatsing in een gevangenis voor een bepaalde periode en/of maximaal tot aan de 

definitieve einddatum. Dit wordt door de rechtbank bepaald. De rechtbank zal daarbij vermoedelijk 

rekening houden met de aard en de ernst van de overtreding. 

7. Waarom heeft de burgemeester niet  voor gekozen om voordat hij het besluit nam om Benno 

L. in Leiden toe te laten uw wethouders  daarover  (al of niet vertrouwelijk) te informeren? 

(aangevuld met de op 23-02 per mail gestelde vraag) Wij willen ook graag horen of in andere 

gevallen, die zich de afgelopen jaren in Leiden hebben voorgedaan, waarbij (ruim genomen) 

afgestrafte zedendelinquenten (weer) in Leiden kwamen wonen, de burgemeester zijn 

wethouders daarover (voordat er groen licht daarvoor gegeven werd of daarna), daarover 

heeft geïnformeerd? M.a.w. of in de zaak van Benno L. van bestaand beleid in zake het 

informeren van de wethouders is afgeweken of niet. En zo er van bestaand beleid werd 

afgeweken: waarom heeft de burgemeester dat gedaan? 

De eerste keus was natuurlijk om de vestiging vertrouwelijk te houden en in het kader daarvan het 

aantal mensen dat kennis droeg van de casus tot het minimale te beperken. Die keus om het 

vertrouwelijk te houden heb ik gemaakt omdat ik voorzag dat bij een open discussie de 

maatschappelijke onrust zo groot zou worden dat vestiging niet meer mogelijk zou zijn en het 

probleem weer doorgeschoven zou moeten worden. Hiernaast speelde ook de veiligheid van L. zelf 

een rol, evenals de wens om de slachtoffers en hun ouders niet opnieuw met alle discussies te 

confronteren. Dit kan immers leiden tot nieuwe onrust en mogelijk zelfs psychische schade, zo deelde 

een van de ouders mij mee. 
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Over overige, meestal terugkerende, zedendelinquenten krijg ik sinds maart 2011 in de regel een 

melding in het kader van de BIJ (Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen), zodat eventueel 

maatregelen getroffen kunnen worden in het kader van de openbare orde. Over deze meldingen wordt 

het College niet geïnformeerd. De casus L. is echter in zoverre anders, dat hij niet terugkeert naar 

Leiden, maar in Leiden een nieuwe woonplaats vindt en bovendien landelijke bekendheid geniet. Dat 

maakt de vraag over al dan niet informeren van het College in dezen legitiem. Tijdens de 

raadsvergadering van donderdag aanstaande ga ik graag in op de ontwikkeling van mijn opvattingen 

in dezen. 

8. Waarom heeft de burgemeester  er niet  voor gekozen om voordat hij het besluit nam om 

Benno L. in Leiden toe te laten de raad of alleen de fractievoorzitters daarover  (al of niet 

vertrouwelijk)  te informeren? 

Omdat ik het aantal personen dat kennis droeg van deze casus tot een minimum wilde beperken. 

9. Waarom heeft de burgemeester  er niet  voor gekozen om voordat hij het besluit nam om 

Benno L. in Leiden toe te laten de buurtbewoners in de directe omgeving van de uitgekozen 

woning voor Benno L. daarover  (al of niet vertrouwelijk)  te informeren? 

Ik geloof dat het vertrouwelijk informeren van buurtbewoners, waarbij het nog de vraag is waar de 

grens moet worden getrokken, eigenlijk niet goed mogelijk is. Men kan van burgers niet verwachten 

dat deze gevoelige informatie geheim wordt gehouden, zeker niet als mensen grote moeite hebben 

met het feit op zich. Geheim houden zou hen te zeer beperken in hun burgerrechten, bijvoorbeeld als 

ze tegen de vestiging in het geweer zouden willen komen. Daarnaast zou de vraag kunnen worden 

gesteld of een open discussie gevoerd had kunnen worden alvorens tot vestiging over te gaan. Ik heb 

nadrukkelijk geworsteld met deze vraag. Van nature zou ik de voorkeur hebben gegeven aan een 

open benadering van dit vraagstuk. Maar het maatschappelijk klimaat leek mij niet rijp voor zo'n 

beladen discussie en ik voorzag dat daardoor het vraagstuk niet opgelost zou kunnen worden. 

Daarnaast speelden, zoals eerder gesteld, aspecten rond de veiligheid van L zelf en de consequenties 

voor de slachtoffers en hun gezinnen een rol.  

10. Welke maatstaven zijn aangelegd en door wie om tot een  keuze te komen van een  buurt om 

Benno L. te huisvesten? 

L. heeft geen eigen middelen, geen eigen inkomen en leeft derhalve op bijstandsniveau. Er diende 

dus geput te worden uit de sociale woningvoorraad binnen Leiden, passend bij een eenpersoons 

huishouden. Mede gezien zijn leeftijd lag een seniorenwoning voor de hand. Daarnaast moest worden 

gekozen uit enkele binnen een bepaalde periode beschikbaar komende woningen. Omdat de kans op 

recidive door deskundigen als laagmatig wordt geschat en met de GPS-enkelband en diverse andere 

voorwaarden de kans dat L. opnieuw in de fout zou gaan uitermate klein is, heb ik 

omgevingskenmerken van minder doorslaggevende betekenis geacht. Afstand tot scholen en 

instellingen voor kinderen met een verstandelijke beperking en kinderspeelplaatsen waren geen 

bepalende factoren. Bij een open discussie, zo heb ik gemerkt, telt voor velen het emotionele aspect 

van die nabijheid echter wel. 

11.  Voldoet de Apollolaan e.o. aan al die maatstaven?  Zo nee, aan welke niet? Zo nee, waarom 

heeft de burgemeester  uiteindelijk dan toch voor deze buurt gekozen? 

Zie het antwoord onder vraag 10. 

12. Welke voorwaarden en door wie zijn er aan Benno L. zelf gesteld? Zijn er na het bekend 

woorden van de huidige verblijfplaats van Benno L. nog nadere voorwaarden aan hem c.q. 

zijn gedrag etc.  gesteld en zo ja, welke en  zo ja, door wie? 
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Er is zowel sprake van bijzondere voorwaarden opgelegd door het openbaar ministerie (OM) als van 
aanwijzingen die gegeven zijn door de Reclassering. 

L. staat onder streng toezicht van Reclassering Nederland. Door de reclassering en het OM zijn 
duidelijke voorwaarden verbonden aan de voorwaardelijke invrijheidstelling van L. De belangrijkste 
voorwaarden, aanwijzingen en afspraken zijn:  

L.: 

• moet medewerking verlenen aan het reclasseringstoezicht, waaronder huisbezoeken.  

• moet therapie blijven volgen, zodat recidive kan worden voorkomen. 

• moet te allen tijde telefonisch bereikbaar zijn voor de reclasseringsbegeleiders. 

• moet minimaal 1x per week persoonlijk contact hebben met zijn begeleiders van de 

reclassering. 

• moet zich melden zo lang en zo vaak de reclassering dat noodzakelijk acht zodat begeleiding 

en controle op het naleven van de bijzondere voorwaarde kan plaatsvinden. 

• moet zich houden aan de aanwijzingen en opdrachten van de reclassering. 

• draagt een enkelband met GPS-controle om naleving van de afspraken te kunnen 

controleren. 

• afspraak is dat meneer zich niet mag ophouden bij scholen en op speelplaatsen en het park 

achter het huis van meneer. 

• mag openbare zwemgelegenheden alleen bezoeken op uitdrukkelijk door de reclassering 

goedgekeurde tijdstippen en locaties. 

• moet toestemming vragen voor activiteiten bij sport-  en culturele verenigingen. 

• is verplicht om sollicitatiegesprekken te melden en moet voor het aangaan daarvan 

toestemming hebben van de reclassering. 

• is het verboden om betaalde dan wel onbetaalde werkzaamheden/activiteiten te verrichten 

waarbij hij in contact komt met minderjarigen.  

• is het verboden om zich binnen de grenzen van de 12 gemeenten te bevinden waar zijn 

slachtoffers wonen, met uitzondering van de snelweg. 

• moet zijn woning en woonlocatie gedurende zijn proeftijd in Nederland hebben, deze moet 

geschikt worden bevonden door de reclasseringsinstelling. Daarbij geldt ook dat L. niet mag 

wonen in een woning waar ook minderjarigen wonen. 

• mag slechts bezoeken aan het buitenland afleggen als de reclassering daar toestemming 

voor geeft
1
.  

                                            

1
 http://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/voorwaardelijke-invrijheidstelling-van-de-heer-
l/2559/ 
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Deze voorwaarden, aanwijzingen en afspraken  zijn na bekendheid van de verblijfplaats van L. 
uitgebreid met twee aanvullende voorwaarden: 

• L. mag in Leiden niet in gesprek gaan met kinderen.  

• L. gaat omringd worden door een groep van goed getrainde vrijwilligers van het project COSA van 

Reclassering Nederland. Het is de bedoeling dat deze vrijwilligers L. uit zijn isolement  halen. Deze 

vrijwilligers zullen hem ook begeleiden bij zijn activiteiten buiten de deur in Leiden. Mocht hij zich 

(met zijn motor) buiten Leiden willen begeven, dan dient hiervoor van te voren toestemming te 

worden gevraagd bij de reclassering en wordt met de reclassering de route besproken.  

13. Wat zijn de sancties op overtreding door Benno L. van die voorwaarden, zowel vanuit Justitie 

als vanuit de burgemeester en moet Benno L. van de burgemeester Leiden bij de minste of 

geringste overtreding verlaten? (zie ook vraag 17 hierna). 

 

Indien L. zijn voorwaarden gekoppeld aan de voorlopige invrijheidstelling overtreedt, kan dit leiden tot 

een terugplaatsing in een gevangenis voor een bepaalde periode en/of maximaal tot aan de 

definitieve einddatum. Dit wordt door de rechtbank bepaald. De rechtbank zal daarbij vermoedelijk 

rekening houden met de aard en de ernst van de overtreding. In het geval dat L. in hechtenis 

genomen wordt, wordt de huurovereenkomst van zijn woning opgezegd. 

14. Heeft Benno L. zich voor  zijn komst naar Leiden aan al de voorwaarden vanuit justitie gesteld 

gehouden?  Zo nee, aan welke niet en hoe is daarop gereageerd c.q. zal daar nog op worden 

gereageerd? 

Nee, L. heeft voor zijn komst naar Leiden een procedurele fout gemaakt. Dat heeft geleid tot een 

tijdelijke terugplaatsing in een gevangenis. Er was hierbij geen sprake van recidive. Hij had een 

sollicitatie niet tijdig gemeld. Ook is er een keer sprake geweest van het niet correct en tijdig opladen 

van de enkelband. L. heeft zelf melding gemaakt van het niet functioneren van de enkelband bij de 

reclassering en is direct naar de dichtstbijzijnde neutrale plek gegaan (een klooster) om de enkelband 

op te laden. Dit leidde direct tot een alarm bij Reclassering Nederland. 

15. Heeft Benno L. zich na  zijn komst naar Leiden aan al de gestelde  voorwaarden gehouden?  

Zo nee, aan welke niet en hoe is daarop gereageerd c.q. zal daar nog op worden gereageerd 

door justitie en/ of de burgemeester? 

Ja, L. heeft zich aan alle voorwaarden gehouden en heeft ook volop bereidheid getoond mee te 

werken toen er aanvullende voorwaarden werden vastgesteld, na het bekend worden van zijn 

woonlocatie. 

16. Er is op de Apollolaan e.o. fors gedemonstreerd tegen de komst van Benno L. Er bestaat 

twijfel of de demonstranten wel alle in de buurt van de Apollolaan wonen. Heeft u daar 

inmiddels kijk op? Zo ja wat zijn uw bevindingen ter zake? 

Er zijn in totaal 4 demonstraties geweest. Voor donderdag 27 februari 2014 is nog een melding 

binnengekomen van een demonstratie op het Stadhuisplein. Op basis van gegevens van de politie 

kan ik volgende schets geven: 

1) Zondag 16/2: ca 16:00 – 17:30 uur, grote groep, vermoedelijk in belangrijke mate bestaande uit  

wijkbewoners, maar er waren ook mensen van elders aanwezig. Een groep van vijf mensen, waarvan één persoon in de wijk woont, gaf zich voor als woordvoerders. 

2) Dinsdag 18/2: ca 19:30 – 21:00 uur, een groep van maximaal ca 80 personen, grotendeels 

jongeren op fietsen en brommers, uit andere delen van Leiden, alsmede uit Leiderdorp, Den Haag, 
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Rotterdam en Zoetermeer. 

3) Woensdag 19/2: ca 19:30-20:00 uur, een groep van maximaal 40 personen, waarvan ca 15-20 van 

een motorclub, per auto en motor. Nadat was medegedeeld dat er een samenscholingsverbod gold, is 

de demonstratie beëindigd. Woensdag is ook een lawaaidemonstratie gestart vanaf De Waard, deze 

is tegengehouden. Het ging hierbij om een initiatief van een inwoner van Leiden van buiten de wijk.  

4) Zaterdag 22/2: ca 16:30 – 17:45 uur, uiteindelijk zo’n 200 personen, waarvan het merendeel uit 

andere delen van Leiden of van buiten de stad kwam. Tijdens de demonstratie is de Voorschoterweg 

korte tijd afgesloten geweest. Enkele kleine groepjes wilden na afloop de wijk in gaan, deze groepjes 

zijn tegengehouden. 

5) Donderdag 27/2: ca 19.15 – 20.00 uur. Indicatie van hoeveelheid demonstranten is nog niet te 

geven. Initiatiefnemers zijn afkomstig uit de gemeente Nieuwegein. 

17. Kan de burgemeester besluiten dat Benno L. Leiden weer moet verlaten? Heeft hij daartoe de 

bevoegdheid? Is die bevoegdheid door afspraken met derden (wie?) beperkt en zo ja, in 

welke zin? Zo ja in welke gevallen? 

Ik heb afgesproken met het Openbaar Ministerie dat ik, wanneer de openbare orde en veiligheid van 

bewoners aan de Apollolaan (inclusief L. zelf) niet gewaarborgd kan worden, kan besluiten dat L. 

Leiden moet verlaten. 

18. Is er in de besluitvorming speciale aandacht geweest voor social media mede ook gelet op de 

rapportage van de commissie Cohen inzake Haren en zo ja in welke zin? 

In de planvorming voorafgaand aan de komst van L. naar Leiden is rekening gehouden met het 

scenario van het bekend worden van het verblijf van L. Uiteraard is daarbij nagedacht over de rol van 

de (sociale) media daarin. Mede daarom is er na het bekend worden van de aanstaande publicatie in 

NRC, snel openheid van zaken gegeven. In de praktijk zien we overigens een verandering in het 

gebruik van sociale media. Omdat sociale media als Facebook en Twitter kunnen worden 

geobserveerd, wordt af en toe vooral gebruik gemaakt van media die berichten vertrouwelijk 

verspreiden, zoals WhatsApp. 

19. Welke overlegmomenten zijn er voorzien en hoe worden die ingericht met (welke?) 

buurtbewoners; scholen  etc. indien zou worden besloten dat Benno L. in Leiden mag blijven? 

In de afgelopen periode hebben de volgende bijeenkomsten plaatsgevonden: 

- 3 bijeenkomsten met buurtbewoners 

- 2 bijeenkomsten met schooldirecties 

- 3 bijeenkomsten met ouders van kinderen op scholen en instellingen in de buurt 

Daarnaast heb ik nog diverse kleine overleggen gehad met groepen en individuen.  

Er staat nog een bijeenkomst voor ouders met kinderen op scholen en instellingen in de buurt gepland 

voor diegenen die afgelopen week niet in de gelegenheid waren aanwezig te zijn.  

Voorafgaand aan de persverklaring van afgelopen vrijdag zijn de directe omwonenden en 

buurtbewoners van L. per brief geïnformeerd over het besluit. 

Er zijn bewoners die zich hebben aangemeld voor een klankbordgroep vanuit de wens om regelmatig 

in contact en gesprek te blijven met de gemeente/burgemeester. Op dit moment wordt hieraan 

invulling gegeven en worden ook relevante partners, zoals scholen, wijkmanagement, Maatschappelijk 

werk, betrokken. 


