Zitting 1965-1966 - 8 6 1 1
Onderbreking van de executie van de gevangenisstraf
van Willi Paul Franz Lages
BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE
's-Gravenhage, 9 juni 1966.

Nr. 1

Hierbij moge ik te uwer kennis brengen, dat bij mijn beschikking van 8 juni 1966 de executie van de gevangenisstraf
van Willi Paul Franz Lages, geboren 5-10-1901 te Braunschweig, Dld., met toepassing van artikel 46 van de Beginselenwet
gevangeniswezen werd onderbroken. Een afschrift van deze beschikking gaat hierbij.
Willi Lages werd bij sententie van het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam dd. 20-9-1949 ter zake van oorlogsmisdrijven
tot de doodstraf veroordeeld. Bij Koninklijk besluit van 23-91952 werd deze straf bij wege van gratie verwisseld in een
levenslange gevangenisstraf.
Sedert enige weken openbaarden zich bij veroordeelde ernstige ziekteverschijnselen, welke opname en verpleging in het
Centraal Ziekenhuis van het Gevangeniswezen te Vught op 18
mei jl. noodzakelijk maakten. Na opname aldaar en ingesteld
specialistisch onderzoek werd een hartaandoening geconstateerd.
Naast die hartaandoening deden zich nog ernstige complicaties
voor waardoor ieder vervoer medisch niet verantwoord werd
geacht. In het verloop van de ziekte deed zich dezer dagen een
zodanige wijziging voor in de algemene toestand, dat een vervoer naar een ziekenhuis in Duitsland onder medische begeleiding niet meer uitgesloten werd geacht. Ik heb toen gemeend,
gelet op de overigens zeer zorgelijke gezondheidstoestand,
vorengenoemde beslissing te moeten nemen met de bepaling,
dat de executie kan worden onderbroken op het tijdstip, waarop
de behandelend geneeskundige vervoer naar elders medisch toelaatbaar acht. Dit tijdstip werd op hedenmorgen bepaald. Per
ambulance is veroordeelde naar de grens vervoerd, alwaar hij
in Duitse medische verzorging werd overgenomen.
De Minister van Justitie,
SAMKALDEN.
MINISTERIE VAN JUSTITIE
Hoofdafdeling Publiekrecht
Afdeling Strafrechtstoepassing
Onderafdeling Gratie
Nr. R 63/63/2

Aan
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal

De Minister van Justitie,
Gezien de verzoekschriften om gratie en om executieonderbreking voor Willi Paul Franz L a g e s , geboren 5 oktober
1901, te Brunswijk (Dld.), thans gedetineerd, veroordeeld bij
sententie van het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam d.d. 20
september 1949 tot de doodstraf, welke bij Koninklijk besluit
van 23 september 1952 nr. 1, werd verwisseld in levenslange
gevangenisstraf;
Gezien de ingekomen inlichtingen omtrent de ernstige ziekte
van betrokkene;
Overwegende dat er termen aanwezig zijn de tenuitvoerlegging van bovengenoemde gevangenisstraf te onderbreken:
Gelet op artikel 46 van de Beginselenwet Gevangeniswezen,
Stb. 1961, nr. 596;
Besluit:
de tenuitvoerlegging van voornoemde levenslange gevangenisstraf, in afwachting van de beslissing op het gratieverzoek,
te onderbreken op het tijdstip dat de behandelend geneesheer
van het Centraal Ziekenhuis van het Gevangeniswezen te Vught
transport van betrokkene medisch toelaatbaar acht, doch voor
ten hoogste drie maanden.
's-Gravenhage, 9 juni 1966.
De Minister van Justitie,
SAMKALDEN.
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