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Auteursrecht voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet
1912 jo, het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985,
Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te
voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van
gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16
Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

Voorwoord

De penitentiaire capaciteit staat het laatste decennium volop in de belangstelling.
Veelal is dit naar aanleiding van een verwacht tekort aan capaciteit, hetgeen het
meest pregnant tot uitdrukking komt in het 'heenzenden' van verdachten. Politieke
besluitvorming heeft geleid tot een uitbreiding van de capaciteit, die zijn weerga in
de recente Nederlandse geschiedenis niet kent. In tien jaar tijd is het aantal cellen
verdubbeld, waarmee Nederland in de Europese ranglijst inmiddels tot de middenmoot behoort. Ook nu nog wordt geprognosticeerd dat er tot het jaar 2000 capaciteit
bij zal moeten komen om in de behoefte te kunnen voorzien.
De oorzaken voor het telkens weerkerende capaciteitsgebrek worden over het
algemeen gezocht in een toename van de geregistreerde criminaliteit, de ernstiger
wordende criminaliteit en de daarmee gepaard gaande langere vrijheidsstraffen.
Naast het bijbouwen van cellulaire capaciteit ter leniging van de nood, worden ook
alternatieven voor de vrijheidsstraf gezocht. Een van de meest gebruikte alternatieven is de taakstraf, voorheen dienstverlening. Nu is de taakstraf niet in de eerste
plaats bedoeld ter verlichting van de capaciteitsnood, maar langzamerhand wordt
dit alternatief ook gezien als legitiem instrument om het aantal ten uitvoer te leggen
detentiejaren terug te brengen of in ieder geval minder snel te laten stijgen.
Dit heeft geleid tot het instellen van het Interdepartementale Beleidsonderzoek
Taakstraffen. Begin 1996 heeft de ambtelijke Commissie Heroverwegingen aan een
werkgroep een dergelijke opdracht verstrekt. De belangrijkste taak van de werkgroep
betrof het schetsen van de voorwaarden waaronder, meer dan voorheen, de taakstraf
aangewend kon worden ter substitutie van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Als
afgeleide doelstelling kreeg de werkgroep tevens de opdracht mee een analyse te
maken van de ontwikkeling die de duur van en het volume aan opgelegde vrijheidsstraffen het laatste decennium heeft doorgemaakt. De werkgroep heeft aan het
WODC verzocht deze analyse te verrichten en het voorliggende rapport is daar het
resultaat van. Het rapport is tevens integraal opgenomen in de rapportage van de
werkgroep aan het kabinet.
Ten behoeve van het onderzoek werd een begeleidingscommissie ingesteld (zie
bijlage 1) die het onderzoek kritisch, opbouwend en stimulerend volgde. Een aantal
mensen verdient dank voor hun bijdrage aan het onderzoek. Onze collega's Henk
van de Bunt, Max Kommer en Eric Spaans vormden een 'leescommissie' en hebben
de nodige puntjes op diverse i's gezet. Pauline Secherling liet niet af de benodigde
literatuur aan te dragen en het manuscript werd geredigeerd door Marianne
Sampiemon. Ten behoeve van het onderzoek zijn op zeer korte termijn interviews
georganiseerd met vertegenwoordigers van de politie, het openbaar ministerie,
de zittende magistratuur en de advocatuur. Aan het slagen van de interviewreeks
hebben Vincent Sabee en Ruud Kouwenberg in niet geringe mate bijgedragen.
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Samenvatting

In dit rapport is aan de hand van diverse bronnen de ontwikkeling (van 1985 tot
en met 1995) geanalyseerd, die zowel de gemiddelde duur van onvoorwaardelijke
gevangenisstraffen heeft doorgemaakt als het volume van veroordelingen daartoe.
Omdat het product van deze beide fenomenen het aantal ten uitvoer te leggen
detentiejaren bepaalt, gaat het tevens om een analyse van de ontwikkeling in de
materiële behoefte aan detentiecapaciteit. Voor deze analyse wordt gebruikgemaakt
van drie, elkaar aanvullende benaderingen:
- literatuurstudie;
- analyse van ter beschikking staande statistieken;
- analyse van interviews met vertegenwoordigers van de politie, de staande en de
zittende magistratuur en de advocatuur.
Dat de materiële behoefte aan detentiecapaciteit het afgelopen decennium in een
stroomversnelling is geraakt, lijdt geen twijfel en mag als algemeen bekend worden
verondersteld. Was de behoefte aan detentiecapaciteit in 1985 nog gebaseerd op een
kleine 6.000 ten uitvoer te leggen detentiejaren, in 1995 was dit aantal toegenomen
tot bijna 11.000. Het aantal beschikbare cellen is in dezelfde periode evenredig
meegestegen.
De stijging van het aantal ten uitvoer te leggen detentiejaren is het product van de
gemiddelde duur van en het aantal veroordelingen tot een vrijheidsstraf. Aanvankelijk kon de stijging goeddeels toegeschreven worden aan een toename van de
gemiddelde duur van de opgelegde vrijheidsstraffen.
Tot en met 1985 zijn hier vooral de overtredingen van de Opiumwet debet aan. Dit
is eenvoudig te verklaren als reactie op een voor de Nederlandse samenleving betrekkelijk nieuw fenomeen als drugverslaving en de daarmee gepaard gaande illegale
activiteiten aan de handelszijde van het probleem. Na 1985 zien we voor andere
delictcategorieën eveneens een stijging van de gemiddelde strafduur. Vooral zedendelicten (van gemiddeld 250 dagen naar 500), gewelddelicten (van 280 dagen naar
470) en openbare-ordedelicten (van 78 naar 161) laten grote stijgingen zien.
Opiumwet- en vermogensdelicten vertonen in diezelfde periode een lichte daling.
Over het geheel genomen neemt de gemiddelde opgelegde duur van de vrijheidsstraf
toe van 133 naar 197 dagen.
Vanaf 1990 neemt ook het aantal veroordelingen tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf toe: van 21.000 in 1989 naar bijna 27.000 in 1995. Het totale aantal opgelegde
vrijheidsstraffen (voorwaardelijke en onvoorwaardelijke samengenomen) blijft
echter bij benadering stabiel; het aandeel onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen daarin
stijgt sterk. In 1990 stond tegenover elke onvoorwaardelijke vrijheidsstraf nog 1,5
voorwaardelijke, in 1995 was deze verhouding teruggelopen naar 0,8. Het zijn vooral
de Opiumwetdelicten, de gewelddelicten en de vermogensdelicten die in aantallen
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onvoorwaardelijke vonnissen het grootste deel van de toename voor hun rekening
nemen. De statistieken tonen aan dat parallel aan de toename van het aantal onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen, de stijging van de gemiddelde duur ervan afvlakt.
Er lijkt zich rond 1990 een trendbreuk voor te doen. Tot 1990 werd 82% van de stijging in het aantal opgelegde detentiejaren verklaard door de toenemende duur van
de vrijheidsstraffen en 18% door het stijgende aantal veroordelingen tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf; tussen 1990 en 1995 zijn deze percentages respectievelijk
44 en 56. Het volume van veroordelingen tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
stijgt dus sterk, terwijl de gemiddelde duur van de vrijheidsstraf vrijwel stabiel blijft.
Vooralsnog ziet het ernaar uit dat aan de toenemende behoefte aan celcapaciteit nog
geen eind is gekomen.
Het gebruik van (landelijke) gemiddelden bij de weergave van de ontwikkelingen
suggereert dat er binnen de ressorten en arrondissementen uniforme opvattingen
bestaan over de straftoemeting. Nadere analyse van de gegevens over de straftoemeting op arrondissementaal niveau levert echter een ander beeld op. Er blijken tussen
de arrondissementen (zeer) grote verschillen te bestaan zowel gerekend over het
totale aantal veroordelingen tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf als uitgesplitst
naar een aantal delictcategorieën. De landelijk gemiddelde duur van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen in 1995 was 197 dagen. Acht van de 19 arrondissementen wijken betrekkelijk weinig af van dit gemiddelde (van 20 dagen erboven tot 20
dagen eronder). De overige arrondissementen wijken veel sterker af; de maxima zijn
75 dagen méér en 55 dagen minder dan het gemiddelde. Voor een enkel arrondissement gelden speciale omstandigheden waardoor dit verklaard zou kunnen worden
(Haarlem bijvoorbeeld heeft Schiphol binnen de grenzen, waar relatief veel drugkoeriers worden opgepakt, die hoge straffen krijgen). Voor andere arrondissementen
is het echter onaannemelijk dat de criminaliteit in ernst zodanig varieert dat dit de
grote verschillen rechtvaardigt. Sommige arrondissementen zijn 'gewoon' strenger
(of milder) dan andere.
Dit is echter geen consistent gegeven in de tijd. Zaten diverse arrondissementen in
1994 nog ruim boven het landelijk gemiddelde; een jaar later zat een deel ervan er
even ruim onder. Het omgekeerde komt eveneens voor. Dezelfde variaties in strafduur zien we als gekeken wordt naar afzonderlijke delicten. Er wordt blijkbaar zeer
verschillend gedacht over welke straf bij welke delict past.
Welke oorzaken gevonden kunnen worden voor de hierboven geschetste ontwikkeling in de toepassing van de vrijheidsstraf, was onderwerp van de interviews.
Het aantal opgelegde en te executeren detentiejaren is de resultante van straftoemeting door de rechter. Deze straftoemeting vindt voornamelijk plaats in een wisselwerking tussen verdachte (of zijn vertegenwoordiger), het openbaar ministerie (OM)
en de zittende magistratuur (ZM), waarbij de laatste uiteindelijk de knoop doorhakt.
Het OM noch de ZM bevinden zich in een vacuum. Enerzijds maken zij deel uit van
de strafrechtsketen en zijn in die zin afhankelijk van wat eerder in die keten plaatsvindt. Zo verschijnt slechts een klein percentage van alle afgedane zaken voor de
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rechter. De strafrechtsketen kent een aantal filters die telkens alleen de zwaardere
zaken doorlaten: uiteindelijk werd in 1995 in niet meer dan 12% van alle afgedane
strafzaken (in eerste aanleg) een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd.
Anderzijds zijn OM en ZM onderhevig aan allerlei (maatschappelijke, politieke) processen en ontwikkelingen van buiten de strafrechtsketen, die hun oordeel (binnen
de wettelijke kaders) beïnvloeden. Zo kunnen ontwikkelingen in het criminaliteitsniveau en de reacties daarop van de publieke opinie ertoe leiden dat politiek en
bestuur aan criminaliteitsbestrijding een hoge prioriteit geven. Er worden dan
nieuwe strafbaarstellingen gedefinieerd, bepaald gedrag wordt. minder acceptabel
geacht en de strafdreiging voor bepaalde delicten wordt zwaarder. Het gevolg is dat
vaker vrijheidsstraffen worden opgelegd en dat onder bepaalde omstandigheden ook
zwaarder gestraft wordt. Onafhankelijk van de vraag of dit scenario zich ook feitelijk
afspeelt of afgespeeld heeft, kunnen op voorhand diverse mogelijke oorzaken
genoemd worden.
Wetswijzigingen die tot een verhoging van de maximumstrafdreiging voor
1
bepaalde delicten hebben geleid.
2 Toenemende aangiftebereidheid onder het publiek, waardoor het aantal zaken dat
ter kennis komt van de politie, stijgt.
3 Verandering in het opsporingsbeleid en keteneffecten van de capaciteits-/formatie-uitbreiding bij de politie.
4 Verandering in ernst, omvang en vorm van de criminaliteit.
5 Een veranderend oordeel bij de staande en de zittende magistratuur, waardoor
strafeis- en straftoemetingsbeleid strenger (punitiever) worden.
Deze thema's zijn aan de orde gesteld in ongeveer 40 interviews die gehouden zijn
met vertegenwoordigers van de politie, de staande en de zittende magistratuur en de
advocatuur. Per mogelijke oorzaak zal kort aangegeven worden welke resultaten
deze interviews hebben opgeleverd met een korte motivatie. Voor de uitgebreidere
argumentatie wordt verwezen naar hoofdstuk 4, waarin aan elk onderwerp een
aparte paragraaf is gewijd.
ad 1
Hoewel in de afgelopen tien jaar diverse wetswijzigingen hebben plaatsgevonden
die de maximumstraf voor een aantal delicten fors hoger hebben gesteld, heeft dit
geen substantiële verhoging van het aantal opgelegde detentiejaren teweeggebracht.
Hoewel dit op het eerste gezicht een wat paradoxale conclusie lijkt, zijn er twee
goede verklaringen voor. Ten eerste werden de maximumstraffen toch al niet of
nauwelijks opgelegd. Een verhoging ervan heeft dan nauwelijks effect, omdat de
'oude' maxima nog voldoende rek bieden om eventueel hoger te eisen en te straffen.
Ten tweede wordt de verhoging van de maximumstrafmaat vooral gebruikt om meer
dwangmiddelen toe te kunnen passen. Deze dwangmiddelen liggen in de sfeer van
het ruimer toepassen van preventieve hechtenis en inverzekeringstelling, telefoonen faxtaps, het afnemen - desnoods tegen de zin van de verdachte - van lichaamseigen materiaal om een DNA-profiel te verkrijgen, infiltratie, binnentreden en door-
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zoeken van woningen. In belangrijke mate gaat het om het verlenen van meer
armslag aan het OM bij het sluitend krijgen van de zaak.
Niettemin mogen de wetswijzigingen wel gezien worden in het licht van een toenemende punitiviteit (zie ad 5).
ad 2
Ook een stijging in de aangiftebereidheid is volgens de zegslieden nauwelijks van
enige importantie voor de druk op de penitentiaire capaciteit. De 'wig' tussen de
feitelijk voorkomende criminaliteit en de geregistreerde criminaliteit vinden we
vooral bij de minder ernstige delicten. Meer aangiftes zullen zich naar verwachting
dus vooral in deze categorie voordoen. Deze delicten leggen echter weinig gewicht
in de schaal bij de toename van het aantal te executeren detentiejaren. Veelal
worden ze uitgefilterd in de gang door de strafrechtsketen. Verschijnen dergelijke
delicten uiteindelijk wel voor de rechter, dan wordt volstaan met een korte of een
voorwaardelijke vrijheidsstraf. De aangiftebereidheid bij de zwaardere delicten
ligt traditioneel hoog. Hier is dus betrekkelijk weinig 'winst' te halen. Uit de statistieken blijkt dat de laatste jaren het overall aangiftepercentage varieert van 32
tot 37.
ad 3
Het opsporingsbeleid van en de formatie-uitbreidingen bij de politie resulteren
niet in substantieel meer zaken die ter afhandeling bij het OM terechtkomen. Hoewel de laatste tijd veel opsporingsaandacht uitgaat naar grensoverschrijdende
georganiseerde criminaliteit, is het 'rendement' van deze inspanningen in termen
van aantallen vervolgingen en strafopleggingen betrekkelijk gering. Er wordt weliswaar veel menskracht ingezet, maar onderzoeken duren lang en het aantal verdachten dat vervolgd kan worden, is vaak klein. Met betrekking tot gerealiseerde
formatie-uitbreidingen kan geconstateerd worden dat deze veelal niet plaats hebben
gevonden bij de opsporings- en handhavingsdiensten, maar meer bij de beheersdiensten. Budgetverhogingen werden (worden) vaak aangewend voor ondersteuning
van het politiewerk en materiële vernieuwing en vervanging: communicatie-apparatuur, automatisering, wagenpark en dergelijke. Het is evident dat dit (op korte
termijn) niet tot gevolg heeft dat het aantal opgespoorde delicten.belangrijk zal
stijgen.
ad 4
Hoewel de vorm waarin delicten zich voordoen, aan verandering onderhevig is,
blijkt ook dit geen belangrijke oorzaak voor de toename van het aantal ten uitvoer
te leggen detentiejaren te zijn. Bendevorming, verplaatsingseffecten (overvallen op
tankstations, supermarkten en woningen in plaats van op banken bijvoorbeeld),
jongere plegers, meer'brutaliteit' en onnadenkendheid, meer (buitenlandse) 'professionals', zijn weliswaar ontwikkelingen die plaatsvinden, maar de invloed hiervan
op de duur van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen en het aantal is beperkt. De
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stijging van de omvang van de criminaliteit heeft vooral plaatsgevonden in de jaren
zeventig en het begin van de jaren tachtig. Daarna, rekening houdend met de bevolkingsgroei, stabiliseerde de omvang van de criminaliteit zich. Ook dit is dus geen
goede verklaring voor het sterk stijgende aantal te executeren detentiejaren dat we
de laatste 11 jaar zien. Een belangrijke verschuiving in ernst van delicten is een
betere verklaring. Vooral gewelddadiger geworden criminaliteit leidt tot zwaardere
straffen. Deze observatie wordt bevestigd door de statistieken: de gewelddelicten
zijn verantwoordelijk voor de helft van de stijging in het aantal opgelegde detentiejaren in de laatste 11 jaar.
ad 5
Naar het einde van de strafrechtsketen vinden we een tweede plausibele verklaring
voor de stijging in het aantal opgelegde detentiejaren: het strafvorderings- en straftoemetingsbeleid. Zo'n tien jaar geleden zagen we de beginnende contouren van
een zich veranderend strafrechtsklimaat in Nederland. Het strafrechtsklimaat werd
punitiever. Voor vergelijkbare delicten worden strengere straffen opgelegd dan
vroeger. Deze verandering zette zich versneld voort in de afgelopen vier jaar. Deze
versnelling manifesteert zich vooral in het eerder opleggen van onvoorwaardelijke
vrijheidsstraffen en in minder gebruik van de voorwaardelijke vrijheidsstraf. Dit
punitievere klimaat vinden we niet alleen bij het OM en de ZM, maar ook bij de wetgeving, de politie en het sluitstuk van de strafrechtsketen, het gevangeniswezen.
De toename van het aantal ten uitvoer te leggen detentiejaren wordt dus vooral
veroorzaakt door twee factoren die samengevat kunnen worden als proportionaliteit
en punitiviteit. Het proportionaliteitsbeginsel houdt kortweg in dat de straf in redelijke verhouding dient te staan tot het delict: bij een ernstiger delict past een zwaardere straf; moord wordt zwaarder bestraft dan winkeldiefstal. In dit licht moet het
aandeel dat de ernstiger wordende geweldmisdrijven hebben in de toename van h
et aantal ten uitvoer te leggen detentiejaren, gezien worden. De toenemende punitiviteit daarentegen manifesteert zich (bij vergelijkbare ernst van het delict) in het
opleggen van een strengere straf dan voorheen; in 1995 werd bijvoorbeeld in een
arrondissement nog minimaal twee weken gevorderd voor een woninginbraak; eind
1996 was dit tarief verdubbeld. De relatieve bijdrage van de beide factoren aan het
geheel van de opgelegde vrijheidsstraffen is met de huidige kennis van zaken niet in
percentages uit te drukken.
Wel kan met betrekking tot de toenemende punitiviteit op een aantal maatschappelijke ontwikkelingen gewezen worden die hier de kiem voor hebben gelegd.
De beleidsnota Samenleving en Criminaliteit uit 1985 vormt het beleidsmatige
antwoord op een decennium van stijgende criminaliteit. Onder druk van de publieke
opinie en media stijgt de criminaliteitsbestrijding met stip op de politieke agenda.
De spreekwoordelijke tolerantie van de jaren zestig en zeventig wordt langzaamaan
vervangen door een 'nieuwe zakelijkheid'. Dit gaat gepaard met de cruciale notie dat
het niet in de eerste plaats 'de maatschappij' is die delinquent gedrag veroorzaakt,
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maar dat de mensen zelf verantwoordelijk dienen te worden gehouden voor hun
doen en laten. Deze persoonlijke verantwoordelijkheid voor onacceptabel gedrag
vertaalt zich achter de deuren van de rechtszaal in minder toegeeflijkheid bij de
vaststelling van een straf voor dat gedrag.
Een andere, hiermee samenhangende en parallelle ontwikkeling betreft de toenemende aandacht voor de slachtoffers van misdrijven. In de loop der tijd werden
regionale bureaus voor slachtofferhulp opgericht, werden binnen de politiekorpsen
functionarissen aangesteld die zich speciaal met slachtoffers gingen bezighouden en
op wetgevingsgebied kwam de Wet-Terwee tot stand. In dit verband moet de strafeis
die het OM formuleert, dan ook gezien worden als een zekere genoegdoening aan het
slachtoffer. Vooral voor delicten die de persoonlijke en huiselijke integriteit aantasten (verkrachting, diefstal met geweld, woninginbraak), heeft dat in het verleden
geleid tot een fors hoger strafgemiddelde.
Discussie en aanbevelingen
Na een decennium van sterk toenemende aantallen ten uitvoer te leggen detentiejaren en een evenredige groei van (kostbare) celcapaciteit, neemt het besef toe dat
aan de ongebreidelde stijging van het aantal ten uitvoer te leggen detentiejaren
eigenlijk een einde zou moeten komen. Enerzijds wordt gewezen op de enorme
kosten die de voortdurende uitbreidingen met zich meebrengen. Anderzijds wordt
er principieel stelling genomen tegen het toenemende gebruik van de gevangenisstraf als antwoord op criminaliteit. De gevangenisstraf dient vrijwel geen enkel
ander doel meer dan vergelding door leedtoevoeging. Gegeven de omstandigheden
waaronder de straf ten uitvoer wordt gelegd en het recidivepercentage, moet van de
gevangenisstraf als 'opvoedkundig' instrument weinig verwacht worden. Redenen
te over om te bezien welke mogelijkheden er zoal zijn om het gebruik van de gevangenisstraf terug te dringen.
Globaal kunnen daarbij twee strategieën worden onderscheiden: de 'voordeurstrategie' en de 'achterdeurstrategie'. De eerste strategie heeft als kenmerk dat het aantal
opgelegde detentiejaren afneemt. Er wordt naar gestreefd minder mensen op te
sluiten (volumevermindering) en/of minder langdurig op te sluiten (duurvermindering). De belangrijkste actoren bevinden zich bij deze strategie vooral bij de rechterlijke macht (OM en ZM). De 'achterdeurstrategie' behelst voornamelijk dat het aantal
eenmaal door de rechter opgelegde detentiejaren teruggebracht wordt. De uitvoering van een dergelijke strategie ligt bij het gevangeniswezen (de administratie).
Voor de verandering eens beginnend bij de achterdeur, kunnen we vaststellen dat er
diverse modaliteiten bestaan om de opgelegde vrijheidsstraf te bekorten of op een
andere manier dan door middel van (totale) vrijheidsbeneming,ten uitvoer te leggen.
Een gedetineerde die veroordeeld is tot meer dan zes maanden, komt in aanmerking
voor automatische vervroegde invrijheidstelling (VI) na ommekomst van twee derde
van zijn straf.' Deze grens is betrekkelijk arbitrair. Er zijn Europese landen die ofwel
standaard na de helft van de straf tot (voorwaardelijke) invrijheidstelling overgaan,
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ofwel de VI laten afhangen van de persoon van de dader en de aard van het delict.
Deze laatste variant kan ertoe leiden dat soms slechts een derde van de straf wordt
uitgezeten. De Nederlandse VI-regeling is blijkbaar geenszins een allerwegen
gevolgd voorbeeld.
Hier zit dus enige ruimte om het aantal ten uitvoer te leggen detentiejaren terug te
brengen. Tegelijkertijd moeten we ons daarbij afvragen in hoeverre hiervoor een
maatschappelijk/politiek draagvlak bestaat. Ook hebben we te maken met de
rechterlijke macht (OM en ZM), die ertoe over kan gaan om in eis en oplegging te
corrigeren voor een verdergaande VI-regeling. Dat is niet zonder precedent: nadat
bijvoorbeeld in de Bondsrepubliek Duitsland de vrijheidsstraf tot één maand geheel
vervangen was door een dagboetestelsel, zagen we aanvankelijk een teruggang in
het aantal opgelegde vrijheidsstraffen. Later werd deze trend omgebogen naar een
stijging: de rechterlijke macht was ertoe overgegaan langere straffen op te leggen om
te voorkomen dat zij gebonden was aan de boete als sanctie.
Er zijn talloze varianten te bedenken waarbij een deel van de vrijheidsstraf voorwaardelijk ten uitvoer wordt gelegd (al dan niet met reclasserings- en/of elektronisch
toezicht) of - zoals in de nieuwe penitentiaire beginselenwet is vastgelegd - gedeeltelijk in de vorm van een extramuraal penitentiair programma. De toepassingswaardigheid van deze en dergelijke achterdeurstrategieën ligt besloten in de maatschappelijke acceptatie en de geloofwaardigheid als sanctie ervan.
Zoals gezegd, zijn OM en ZM de belangrijkste actoren bij de voordeurstrategie. Over
het algemeen bepaalt de eis van de officier van justitie de marges waarbinnen de
rechter zijn uiteindelijke straf formuleert. Zoals onder meer uit dit onderzoek blijkt,
neemt de rechter ten opzichte van de officier in zekere zin een re-actieve positie in.
Om deze reden en vanwege het feit dat het OM onder de minister van justitie ressorteert, vormt het OM de 'natuurlijke' ingang om zowel het aantal vrijheidsstraffen als
de duur ervan terug te brengen.
Een probleem dat zich hier - blijkens dit onderzoek - voordoet, is dat het OM noch
de ZM zich direct verantwoordelijk voelen voor de druk op de penitentiaire capaciteit. Zij betogen dat hun verantwoordelijkheden op een ander terrein liggen, het
aanpakken van capaciteitsproblemen is in de eerste plaats een aangelegenheid van
de politiek en de administratie. Het hanteren van het straftoemetingsbeleid - in de
vorm van rekwireerrichtlijnen - als instrument om die problemen op te lossen, is in
de optiek van de rechterlijke macht een oneigenlijk gebruik van dat beleid.
Hierbij moet overigens opgemerkt worden dat de rekwireerpraktijk al geruime tijd
gebruikmaakt van landelijke richtlijnen; weliswaar niet met het oogmerk het beslag
op de penitentiaire capaciteit te verminderen, maar dat neemt niet weg dat voor
Opiumwetmisdrijven, overtredingen van de Wegenverkeerswet en steunfraude richtlijnen bestaan waarvan de officier gebruik dient te maken bij het formuleren van zijn

1

Voor straffen van zes tot twaalf maanden geldt dat de eerste zes maanden geheel worden uitgezeten en
van het restant eenderde deel.
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strafeis. Niettemin bestaan er tussen de arrondissementen grote verschillen in strafoplegging. Er lijkt in tijd, noch tussen arrondissementen, noch naar delict sprake te
zijn van consistentie in strafvordering. Blijkbaar wordt er verschillend gedacht over
de vraag welke straf bij welk delict past. Nog afgezien van de fundamentele vraag
naar rechts(on)gelijkheid, biedt dit gegeven aanknopingspunten en redenen om te
streven naar harmonisering van de straftoemeting. In het kader van deze discussie
ligt het voor de hand een harmonisering te bepleiten die ertoe zou moeten leiden
dat er consistent kortere vrijheidsstraffen geëist worden, zowel in de tijd, als naar
arrondissement2 als naar delict. Op logische gronden is het niet goed aannemelijk
te maken dat het noodzakelijk is dat het ene arrondissement zoveel zwaarder straft
dan het andere, noch dat een straf van twaalf jaar beter zou zijn dan een van tien
jaar. Een relevant hulpmiddel hierbij zou kunnen bestaan uit het computergestuurde straftoemetingsmodel (BOS: Beslissing Ondersteunend Systeem) waarmee sinds
begin 1996 geëxperimenteerd wordt. Dit model definieert - gegeven het delict en de
dader - de grenzen waarbinnen de strafeis zich zou moeten bewegen. Hiermee
wordt ook beter voorspelbaar welk beslag gelegd wordt op dure en schaarse gevangeniscapaciteit.
Deze benadering is weliswaar een methode om de gemiddelde duur van de straffen
te verminderen (voor het ene arrondissement wat meer en voor het andere wat
minder), het aantal opgelegde straffen blijft hiermee goeddeels ongemoeid.
Een voordeurstrategie die aan dit probleem aandacht besteed, is van een geheel
andere orde en bestaat uit het limiteren van het aantal beschikbare cellen. Op basis
van dit onderzoek kunnen daar weinig uitspraken over worden gedaan. Er zijn echter ervaringen met deze strategie in de VS en recentelijk ook in Canada en Zweden.
Vooral de in Minnesota, Oregon en Washington gebruikte sentencingguidelines zijn
illustratief in dit verband. Deze staten zijn er gedurende een periode van vijf tot tien
jaar in geslaagd om de groei van de gevangenispopulatie sterk te vertragen. Nog
steeds hebben deze drie staten aanmerkelijk minder gedetineerden per capita dan
het gemiddelde voor de VS. Een belangrijk kenmerk van dergelijke guidelines is de
rechtstreekse koppeling aan beschikbare celcapaciteit. Dreigt de omvang van de
populatie de capaciteit te overtreffen, dan worden de guidelines zodanig aangepast
dat er minder of minder lange vrijheidsstraffen worden opgelegd. De feitelijke omvang van de criminaliteit doet er in dit model dus niet zo vreselijk veel toe; het zijn
de prioriteiten in het straftoemetingsbeleid die variëren. Indien bijvoorbeeld een
ernstig delict als roofoverval substantieel vaker voorkomt, dan kan besloten worden
hiervoor meer cellen te reserveren. Gegeven de gefixeerde capaciteit echter, zal aan
andere - minder ernstig geachte - delicten een kleiner contingent cellen toegewezen
moeten worden. In de praktijk wordt dit opgelost door hiervoor stelselmatig minder
lange straffen op te leggen, ofwel door een andere - niet-vrijheidsbenemende -

2

Zij het dat dit voor de strenge arrondissementen in meerdere mate het geval zou moeten zijn dan voor
de minder strenge.
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sanctie te gebruiken. Voorwaarde bij de toepassing van een dergelijk beleid is dat er
een geavanceerd informatiesysteem beschikbaar is, opdat alert gereageerd kan
worden op veranderende omstandigheden.
Uiteindelijk bleken de guidelines niet bestand tegen de publieke en politieke druk
om strenger te straffen, maar dat neemt niet weg dat het primaat van de capaciteit
bij het straftoemetingsbeleid een waardevol en werkbaar middel kan zijn. Wat de
omvang van een dergelijke gemaximeerde celcapaciteit dan zou moeten zijn, is een
rechtsfilosofisch, cultureel, politiek èn praktisch vraagstuk van Gordiaanse proporties. Die Knoop zullen we dus niet hier pogen te ontwarren.
De les die we in ieder geval uit de geschiedenis van de sentencing guidelines kunnen
leren, is dat er voldoende publiek en politiek draagvlak moet bestaan, wil een dergelijke benadering op de langere termijn succesvol zijn.
Bij het beoordelen van de strategieën dienen we ons af te vragen welke voor- en
nadelen eraan kleven. De voordeurstrategie (het verminderen van het aantal opgelegde detentiejaren) kiest als ingang het rekwireerbeleid. In deze optie worden
minder (lange) vrijheidsstraffen opgelegd. Dit is een structurele benadering die ook
op de langere termijn bruikbaar kan zijn. Een belangrijk nadeel is dat deze ingang
op tegenstand bij het OM zal stuiten. Bij voornamelijk gebruik van de achterdeurstrategie ('eerder eruit'), dreigt het gevaar dat de rechterlijke macht gaat corrigeren
voor het niet geheel ten uitvoer leggen van het vonnis; zie het voorbeeld van de
Bondsrepubliek Duitsland en sommige Nederlandse arrondissementen die de VI
verdisconteren in de opgelegde straf. Bovendien kan voorspeld worden dat vrijkomende detentieplaatsen door andere gedetineerden bezet gaan worden:3 'Prisons
fear empty space', zei eens iemand die dit probleem behandelde. De maximering
van het aantal beschikbare cellen is een benadering die de nadelen van de beide
andere goeddeels uitsluit en de verantwoordelijkheden ook legt waar zij 'horen'. De
vaststelling van het aantal cellen komt tot stand door middel van politieke besluitvorming, de bezetting ervan wordt bepaald door de rechterlijke macht en het beheer
door de administratie.
Waarschijnlijk zal een combinatie van de drie modaliteiten (richtlijnen die vooral de
langere straffen 'aftoppen', de achterdeurstrategie met toepassing van penitentiaire
programma's en verdergaande voorwaardelijke invrijheidsstelling, alsmede de
limitering van het aantal beschikbare cellen) per saldo het meeste soelaas bieden.

3

Dit is overigens te voorkomen door vrijkomende capaciteit consequent af te stoten.
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Inleiding

Dit rapport bevat de neerslag van (een deel van4) het onderzoek dat het WODC heeft
uitgevoerd als bijdrage aan het Interdepartementale Beleidsonderzoek Taakstraffen.
Het WODC-onderzoek beoogt een analyse te maken van de ontwikkeling die zowel
de gemiddelde duur van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen als het volume van de
veroordelingen daartoe, tussen 1985 en 1995 hebben doorgemaakt. Duur en volume
bepalen de behoefte aan celcapaciteit. Halverwege de jaren zeventig werd voor het
eerst gesignaleerd werd dat er een tekort aan penitentiaire capaciteit dreigde. Sindsdien bestaat er een toenemende druk op de celcapaciteit en het is beleidsmatig van
belang te weten welke ontwikkelingen hieraan ten grondslag liggen en waardoor
deze druk veroorzaakt wordt. De werkgroep die het beleidsonderzoek uitvoert, heeft
zich mede als doel gesteld de oorzaken van de capaciteitsdruk te achterhalen.
De vragen die in dit rapport beantwoord zullen worden, zijn:
1 Welke opvattingen en analyses omtrent de toename van de celcapaciteit kunnen
in de recente literatuur gevonden worden? Dit is van belang omdat dit richting
kan geven aan verdere analyses en stof biedt tot een discussie over mogelijke
verlichting van de druk op de penitentiaire capaciteit.
2 Hoe heeft het 'aanbod' van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen zich tussen 1985
en 1995 ontwikkeld? Deze vraag wordt via een aantal afgeleide vragen beantwoord.
a Welke ontwikkelingen zijn waar te nemen in het aantal onvoorwaardelijke
vrijheidsstraffen en de gemiddelde duur ervan?
b In welke aantallen te executeren detentiejaren resulteren deze ontwikkelingen?
c Wat is de bijdrage van de toename in duur en volume aan het totale aantal te
executeren detentiejaren?
d Hoe is de toename verdeeld over delict-, strafduur- en leeftijdscategorieën?
e Hoe zijn de aantallen te executeren detentiejaren geografisch verdeeld naar
urbanisatiegraad?
3 Hoe verhouden de arrondissementen zich onderling naar gemiddelde duur in de
opgelegde straffen?
4 Welke oorzaken zijn aan te wijzen voor de ontwikkelingen zoals die onder '2'
geconstateerd zijn? We richten ons daarbij op vijf niveaus:
a wetswijzigingen;
b aangiftebereidheid onder het publiek;

4

Over het andere deel van het onderzoek (scenario's met betrekking tot de substitutie van vrijheidsstraffen door taakstraffen) wordt elders verslag gedaan.
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c opsporingsinspanningen en formatie-uitbreidingen bij de politie;
d ontwikkelingen in criminaliteit;
e strafeis- en straftoemetingsbeleid.
De analyses bestaan uit een kwantitatieve en een kwalitatieve component. Voor de
kwantitatieve analyse is gebruikgemaakt van bestanden van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) over 1985, 1987 en 1989 en van het informatiesysteem
Rapsody Strafrechtsketen over 1994 en 1995. De tussenliggende jaren zijn helaas
niet voorhanden of incompleet. Niettemin geven de beschikbare jaren een betrouwbaar beeld van de bedoelde ontwikkelingen. De bestanden bevatten eerste-aanleggegevens5 over strafzaken die zijn ingeschreven bij het parket, en gegevens over de
afdoening van strafzaken door het openbaar ministerie (OM) en de rechtbanken. Zo
zijn we in staat om na te gaan welke cijfermatige veranderingen zich door de jaren
heen hebben voorgedaan. De basiseenheden waarmee gerekend wordt, zijn telkens
de aantallen veroordelingen tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, de (gemiddelde) lengte ervan en het daarmee gepaard gaande aantal te executeren detentiejaren. Tevens wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling hiervan per delict- en
strafduurcategorie alsmede aan arrondissementale verschillen.
Met de constatering dat zich een stijging in duur en volume heeft voorgedaan, zijn
we er echter niet. De vraag die zich onmiddellijk opwerpt, is waaraan deze stijging
dan toe te schrijven is. De cijfers geven daarover geen uitsluitsel. De beste manier
om daarachter te komen, is het doen van een strafdossieronderzoek. Omdat het
onderhavige onderzoek in beperkte tijd en met beperkte middelen verricht moest
worden, was een dergelijk dossieronderzoek niet haalbaar. Als alternatief is besloten
om interviews te houden met leden van de rechterlijke macht (openbaar ministerie
en zittende magistratuur), de advocatuur en de politie. In vijf arrondissementen
(Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Groningen en Utrecht) 6 is gesproken met in totaal
39 personen.
De interviews dienen licht te werpen op achterliggende factoren die van invloed zijn
op de ontwikkeling in duur en volume van de vrijheidsstraffen. Zo is het gemakkelijk
voorstelbaar dat capaciteitsuitbreiding bij de politie zijn weerslag kan vinden in het
aantal zaken dat aan het OM wordt aangeleverd, dat ernstiger of frequenter voorkomende criminaliteit kan resulteren in zwaardere strafvorderingen en meer vrijheidsstraffen, of dat een veranderend oordeel bij OM en zittende magistratuur (ZM)
leidt tot zwaardere straffen bij een gelijkblijvende ernst van de delicten. Aan deze en

5

6

De 'onherroepelijke' cijfers over de jaren 1994 en 1995 zijn (nog) niet beschikbaar, zodat wijzigingen
die in hoger beroep in vonnissen worden aangebracht, niet gebruikt kunnen worden voor de analyses.
Vergelijking van eerste-aanleg- en onherroepelijke cijfers uit eerdere jaren, wijst uit dat zich vooral in
het segment onvoorwaardelijke kortere straffen (minder dan zes maanden) veranderingen voordoen.
Dat wil zeggen dat zowel de duur van deze straffen als het aantal ervan afnemen; ze worden deels
omgezet in voorwaardelijke straffen en deels in taakstraffen.
Bij de keuze voor de arrondissementen hebben we ons laten leiden door onderzoek van Spaans (1994
en 1995). Zie voor een motivatie aldaar.
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dergelijke factoren wordt aandacht besteed bij het zoeken naar verklaringen voor de
stijging van zowel de gemiddelde strafduur als de toename in het aantal opgelegde
vrijheidsstraffen.
Het rapport is als volgt opgezet. In hoofdstuk 2 wordt een litératuuroverzicht
gepresenteerd dat betrekking heeft op eerdere publicaties waarin aandacht wordt
besteed aan de druk op de celcapaciteit. Hoofdstuk 3 belicht de kwantitatieve ontwikkeling van de duur- en volumecomponent van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen. In hoofdstuk 4 wordt - voornamelijk aan de hand van de interviews, maar ook
door middel van statistisch materiaal - ingegaan op mogelijke verklaringen voor
de resultaten van de kwantitatieve analyse uit hoofdstuk 3. Hoofdstuk 5 bevat een
discussie over wijzen waarop de druk op de penitentiaire capaciteit verlicht kan
worden. In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de in de laatste tien jaar totstandgekomen wetgeving die betrekking heeft op verhogingen van de maximumstrafdreiging voor bepaalde delicten en/of gedragingen die (op)nieuw strafbaar zijn
gesteld. De tabellen waarop hoofdstuk 3 is gebaseerd, staan in een losse tabellenbijlage.7

7

Als gevolg van afrondingen is het mogelijk dat de cijfers zoals weergegeven in de tabellen in hoofdstuk 3
en in de tabellenbijlage, niet exact optellen naar de vermelde totalen.
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Problemen rond de penitentiaire capaciteit staan vooral de laatste tien jaar in de
(wetenschappelijke, politieke en publieke) belangstelling. Dat betekent echter niet
dat die problemen in beleidsmatige zin al niet eerder zijn opgemerkt. In feite werden
de eerste capaciteitsproblemen al halverwege de jaren zeventig gesignaleerd, toen
bleek dat er een grote achterstand was in de tenuitvoerlegging van de zogenaamde
lopende vonnissen8 (Fiselier, 1996). Tevens tekent zich in die periode een verandering in de straftoemeting af, die mogelijk zou leiden tot een toename in de gemiddelde lengte van de opgelegde straffen. In de beleidsnota Taak en toekomst van het
Nederlandse gevangeniswezen (1982) wordt er melding van gemaakt dat de relatieve
en de absolute toename van de langere gevangenisstraffen grote gevolgen hebben
voor de beschikbare celcapaciteit. Ook de toenmalige staatssecretaris Korte-Van
Hemel komt in 1983 (Kamerstukken II, 1982-1983) tot de conclusie dat de druk op
de cellencapaciteit voor het grootste deel toegeschreven moet worden aan de sterke
toename van het aantal langere straffen. Tubex en Snacken (1994) merken op dat
hier tot 1986 vooral de overtredingen van de Opiumwet debet aan zijn.
Een uitbreiding van de cellulaire capaciteit begin jaren tachtig met 900 plaatsen was
niet voldoende om de stijging in behoefte op te vangen. Fiselier (1996) - aan wie dit
beknopte historische overzicht grotendeels is ontleend - constateert (met vele anderen) dat de beleidsnota Samenleving en Criminaliteit (1985) trendsettend is geweest
met betrekking tot de beleidsplannen op het gebied van de criminaliteitsbeheersing
en -bestrijding die sinds 1985 het licht hebben gezien. Blad (1994), zegt hier bijvoorbeeld over: '( ... ) maar we weten dat Samenleving en Criminaliteit de omslag naar een
[del expansionistische gevangenispolitiek heeft ingeluid (...)'.
Vanaf eind jaren tachtig verschijnen met grote regelmaat publicaties waarin de stijging van de behoefte aan penitentiaire capaciteit - en de daar onlosmakelijk mee
verbonden vragen rond ontwikkelingen in de criminaliteit, de strafvordering en de
straftoemeting - wordt geanalyseerd. Neutrale analyses van cijfermateriaal bieden
een onderbouwing van eerdere conclusies dat de stijging van het aantal te executeren detentiejaren in de jaren tachtig vooral het gevolg is van een toename in de gemiddelde duur van de gevangenisstraffen (Verhagen, 1989a en 1989b; Berghuis en
Van Hooff, 1990; CBS, 1990; Beyens e.a., 1993; Kommer, 1994; Berghuis, 1994; Tubex
en Snacken, 1994; Van Ruller en Beijers, 1995, Snacken e.a., 1995; Grapendaal, 1996a
en 1996b). Die stijging is vooral te vinden bij de langere straffen (de lange straffen

8

Lopende vonnissen behelzen onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen die niet aansluitend op de preventieve
hechtenis geëxecuteerd worden, dat wil zeggen niet onmiddellijk volgend op een verblijf in het huis van
bewaring.
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worden nog langer) voor een beperkt aantal delicten, die voor het overgrote deel te
maken hebben met een ernstige aantasting van de 'persoonlijke integriteit' (verkrachting, levensdelicten, diefstal met geweld). Hierin wordt de grotere maatschappelijke aandacht voor het slachtoffer van misdrijven gereflecteerd. Buruma (1994)
concludeert zelfs dat de toegenomen punitiviteit in Nederland 'ten nauwste samenhangt met een veranderde waardering van het slachtofferschap'. Ook Boutellier
(1993 en 1994) en Van Ruller en Beijers (1995) wijzen op de rol die de toegenomen
aandacht voor slachtoffers speelt in de strafvordering en straftoemeting.
Pas bij het beschikbaar komen van recenter statistisch materiaal (1991 / 1995) blijkt
dat niet alleen de gemiddelde duur van de langere vrijheidsstraffen toeneemt, maar
dat de laatste paar jaren ook het aantal onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen sterk
stijgt. Fiselier (1996) concludeert dat het niet alleen de stijging van de gemiddelde
strafduur is die tot capaciteitstekorten heeft geleid. Hij constateert ook een voortdurende groei van de instroom van subsidiair gehechten, die 'voor een belangrijk
gedeelte' de toename zou verklaren: 'In 1976 werden 1917 subsidiair gehechten
opgenomen uit de vrije maatschappij. Dat aantal bedroeg in 1980, 1985, 1990, 1991,
1992, 1993 en 1994 respectievelijk: 2266, 3064, 3792, 5246, 6078, 6295 en 4179.'
Daarnaast is de instroom van vreemdelingen (vreemdelingenbewaring ter fine van
uitzetting) in dezelfde periode minimaal met een factor acht toegenomen.
De conclusie dat deze ontwikkelingen belangrijk hebben bijgedragen aan het cellentekort, is op basis van deze gegevens voorbarig. Wat betreft de subsidiair gehechten,
dienen we op z'n minst over het aantal daarmee gepaard gaande te executeren
detentiejaren te beschikken. Over het algemeen is een subsidiair opgelegde vrijheidsstraf (zeer) kort. Als we aannemen dat het gemiddelde ervan op een week ligt, zou
het beslag op de capaciteit in 1985 op 60 plaatsen uitkomen en in 1994 op 80. Zelfs
als de gemiddelde duur van de subsidiaire hechtenis dubbel zo groot zou zijn, dan
nog gaat het in 1994 slechts om 160 detentiejaren. Op het totaal van de toen beschikbare 8000 cellen is dat natuurlijk te verwaarlozen als belangrijke factor.
Van Ruller (1981 en 1986) en Van Ruller en Beijers (1995) analyseren de ontwikkeling
van de aantallen gedetineerden in Nederland over een periode van 140 jaar. Zij
komen tot de conclusie dat zich in 1842 een consequent dalende lijn in het aantal
gedetineerden per 100.000 inwoners inzet. Waar zich pieken voordoen, zijn die
eenvoudig te verklaren, van incidentele aard en worden ze onveranderlijk gevolgd
door een scherpe daling van het aanbod. De pieken in het gedetineerdenaanbod
worden dan ook opgevangen door tijdelijke voorzieningen. In 1975 wordt het laagste
punt in deze ontwikkeling bereikt, waarna zich een stijging inzet die tot op heden
voortduurt en 'naar verwachting nog een onbekend aantal jaren zal doorgaan'. Het
grote verschil volgens Van Ruller en Beijers (1995) met de (kortstondige) historische
pieken in het aanbod en de huidige trend, is dat er heden ten dage een structurele
oplossing - in de vorm van grootscheepse nieuwbouw - gezocht en gevonden wordt:
'Dit laatste maakt een snelle daling binnen afzienbare tijd onwaarschijnlijk.' Bij de
verklaringen voor het sterk vergrote aanbod maken de auteurs onderscheid tussen
mechanismen en oorzaken. Tot de mechanismen behoren bijvoorbeeld de stijging
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van het aantal langere straffen en een (mogelijke) verdiscontering van de automatische vervroegde invrijheidstelling in de strafmaat. Als oorzaken noemen zij onder
andere het drugprobleem, de toename van de mobiliteit en de toestroming van
allochtonen, het strafklimaat in Nederland en de grotere aandacht voor het slachtoffer van misdrijven.
Over het algemeen wordt de conclusie gedeeld dat vooral het mechanisme (cf. Van
Ruller en Beijers, 1995) langere gevangenisstraffen dan voorheen op te leggen,
verantwoordelijk is voor het capaciteitsgebrek. Recentere gegevens (zie hoofdstuk 3)
laten zien dat ook het aantal onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen de laatste jaren
toeneemt.
Er kunnen diverse verklaringen aangevoerd worden voor de eenvoudig te constateren veranderingen in omvang en samenstelling van de penitentiaire bevolking.
Een belangrijke verklaring zullen we hieronder behandelen9: Er zou sprake zijn van
een toenemende algemene punitiviteit in Nederland.
In 1994 werd - naar aanleiding van een congres met dat onderwerp - een bundel
beschouwingen gepubliceerd met de titel'Hoe punitief is Nederland?' (Moerings,
1994). Een strikte definitie van een toename van punitiviteit luidt dat er bij gelijkblijvende ernst van delicten strenger dan voorheen gestraft wordt. Sommigen
(Vegter, 1993; De Jong, 1994; Tubex en Snacken, 1994; Fiselier, 1996) betrekken bij
de beoordeling van de vraag of er sprake is van een toenemende punitiviteit, ook het
regiem waaronder de gevangenisstraf ten uitvoer wordt gelegd. De beleidsnota
Werkzame Detentie (1994) en de daarin voorziene 'sobere regiems', het bestaan van
(tijdelijke) extra beveiligde inrichtingen, de relatieve vermindering van het aantal
personeelsleden en een toenemend vertrouwen op elektronica bij beveiliging in
plaats van sociale controle (Grapendaal en Kommer, 1988) duiden inderdaad op een
punitiever regiem in de penitentiaire inrichtingen. Anderen wijzen ook op veranderingen in het straf(proces)recht (Kommer, 1994) en de ruimere mogelijkheden om
gebruik te maken van dwangmiddelen (De Roos, 1994). Ook deze ontwikkelingen
duiden op een strenger wordend strafklimaat in Nederland.
Omtrent de kwestie of er strenger gestraft wordt bij gelijkblijvende ernst van delicten, bestaat geen eenstemmigheid. De diverse auteurs die zich over dit onderwerp
gebogen hebben - die overigens niet allemaal in de bundel van Moerings uit 1994
vertegenwoordigd zijn - komen niet tot gelijkluidende conclusies. Weliswaar is het
verleidelijk om de groei van de gevangenisbevolking toe te schrijven aan een algehele drang om strenger te straffen (Tubex en Snacken, 1994), maar deze benadering
is echter te oppervlakkig als we alleen al in aanmerking nemen dat slechts zo'n 10%
van alle ingeschreven strafzaken leidt tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf en
dat dat percentage niet noemenswaard is gestegen de afgelopen jaren. In vergelijking met 1961 is dit percentage zelfs gedaald van 22 naar de huidige 10 (Berghuis,
1994). Voor een groot deel wordt dit veroorzaakt doordat veel delicten met betrek-

9

Zie voor andere verklaringen hoofdstuk 4.
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king tot de Wegenverkeerswet vervangen zijn door transacties. Begin jaren tachtig
waren van de 20.000 veroordelingen tot een vrijheidsstraf er nog 6.000 wegens een
verkeersdelict, nu zijn dat er nog maar 2.000 (Verhagen, 1994).
Er lijkt wel sprake te zijn van een toenemende selectieve punitiviteit voor een aantal
delicten. Berghuis komt in het al eerder aangehaalde artikel tot de volgende conclusie. 'Nadere analyse (van de periode 1978 t/m 1993] leert, dat lang niet bij alle
delicten de gemiddelde strafduur systematisch en duidelijk is toegenomen. Zulks is
wel het geval bij een vijftal delictcategorieën: levensmisdrijven, verkrachting, diefstal met geweld/afpersing, gekwalificeerde diefstal artikel 311 Sr (vooral diefstal in
vereniging en/of met braak) en delicten van de opiumwet.' Hij baseert de uitspraak
dat er een selectieve toename van punitiviteit is, op het verschijnsel dat er langere
straffen dan voorheen worden opgelegd voor de bovenstaande delicten.10 Strikt
genomen kan op basis van alleen die waarneming niet besloten worden tot een
toegenomen punitiviteit; daarvoor dient ook vastgesteld te worden dat de ernst van
de delicten min of meer gelijk is gebleven.
Aan het begrip punitiviteit kunnen diverse dimensies onderscheiden worden. Het
gaat niet alleen om zwaarder straffen an sich. Als ook de delicten zwaarder worden,
dan wordt logischerwijze niets meer (maar ook niets minder) dan het proportionaliteitsbeginsel toegepast. Zwaarder straffen bij gelijkblijvende ernst van delicten is
een scherpere definitie van punitiviteit. Daarnaast gaat het ook om de omstandigheden waaronder de vrijheidsstraf ten uitvoer wordt gelegd, de mate waarin het
strafrecht bevoegdheden toekent aan politie en OM en om de vraag in hoeverre
gedragingen die aanvankelijk niet strafwaardig werden geacht, aan het Wetboek van
„Strafrecht worden toegevoegd. Op alle dimensies - de een meer dan de ander - lijkt
zich in de jaren negentig inderdaad een punitiever strafrechtklimaat ontwikkeld te
hebben. De veranderde omstandigheden in de huizen van bewaring en gevangenissen wijzen ook niet op een milder wordend detentieklimaat. Als we kijken naar nieuwe strafbare gedragingen en dwangmiddelen die ruimer kunnen worden toegepast,
dan valt op dat ook op dit terrein veranderingen hebben plaatsgevonden die op een
grotere punitiviteit wijzen. Voorbereidingshandelingen, productie en handel in
kinderpornografie, lidmaatschap van een criminele organisatie, uitbreiding van
telefoon- en faxtaps, ruimere mogelijkheden voor preventieve hechtenis, en het
afnemen van lichaamseigen materiaal voor een DNA-print zijn enkele voorbeelden
hiervan (De Roos, 1994). Kelk (1994) formuleert het aldus: 'Het gaat daarbij om
punitieve systemen als geheel, waarvan de sancties weliswaar de apotheose vormen
maar daar slechts een onderdeel van uitmaken. Ook de regels en de procedures,
alsmede de praktische toepassing ervan kennen hun eigen graad van repressiviteit.
Zo kan een strafproces meer of minder hard-punitieve elementen in zich dragen
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Voor Opiumwetdelicten constateert hij overigens een teruglopende gemiddelde duur van de straf in de
latere jaren van zijn analyseperiode. Dit is in overeenstemming met de resultaten van de analyses die in
hoofdstuk 3 gepresenteerd worden.
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(kwellend lange duur van termijnen, hardhandigheid van arrestaties, deplorabele
situaties op politiebureaus, grimmige toonzetting bij verhoren etcetera of niet) en
derhalve meer of minder repressief zijn, afhankelijk van de mate waarin de criminaliteitsbestrijding als monomaan doel vooropstaat dan wel waarin plaats is voor
andere waarden (tolerantie, mildheid, inlevingsvermogen).' De ontwikkelingen op
alle 'punitiviteitsdimensies' bij elkaar genomen, leiden tot de conclusie dat er
recentelijk een behoorlijk punitiever klimaat in de strafrechtsketen heerst dan een
tiental jaren geleden; zij het dat niet alle dimensies evenveel bijdragen aàn.de groei
van de penitentiaire bevolking.
Een verklaring voor de toegenomen behoefte aan celcapaciteit van geheel andere
aard, wordt verstrekt door Baerveldt (1995). Dit model lijkt sterk op dat van Beyens
e.a. (1993). Hij stelt de strafrechtsketen - te beginnen bij politie en te eindigen in de
gevangenis - samen met externe invloeden zoals politiek en publieke opinie, voor
als een verwerkingssysteem. Verdachten vormen de input van dit systeem en gevangenisstraffen de output. Dit verwerkingssysteem reageert min of meer onafhankelijk
van de feitelijke ontwikkelingen in aard, ernst en frequentie van de criminaliteit. De
belangrijkste beïnvloedende factoren liggen binnen het systeem zelf. Zo is het voorstelbaar dat onder invloed van de media en de publieke opinie, de politiek besluit
om van de bestrijding van ernstige vormen van criminaliteit een prioriteit te maken.
De politie reageert met grotere opsporingsinspanningen waardoor de input toeneemt. Het OM komt tegemoet aan de politieke en publieke druk om zwaardere
straffen te eisen, de rechters honoreren dit en het resultaat is dat er meer celcapaciteit nodig is. Omdat criminaliteitsbestrijding nu eenmaal prioriteit heeft, besluiten
regering en parlement om geld vrij te maken ter leniging van de capaciteitsproblemen: de cirkel van het verwerkingssysteem is gesloten. Een zij-effect is dat ook de
betrokken organisaties aan het begin van de keten (politie, OM en zM) versterkt
worden, wat op zichzelf weer een verhoging van de verwerkingscapaciteit tot gevolg
heeft, hetgeen weer meer veroordeelden oplevert. Kortom, hier wordt de strafrechtsketen voorgesteld als een systeem dat zichzelf niet alleen instandhoudt, maar zich
ook autonoom uitbreidt. Kommer (1995) formuleerde dit fenomeen aldus: ' (...)
politici, vertolkers van de publieke opinie en allen die werkzaam zijn in een van de
schakels van de strafrechtelijke keten, staan uiteindelijk als tovenaarsleerlingen naar
een dolgedraaid systeem te kijken.'
De vraag die Baerveldt (1995) niet beantwoordt, is of de publieke opinie zich wellicht
terecht zorgen maakt over een stijging van criminaliteit. Hij zegt slechts dat wij het
niet weten. Misschien neemt de (middel)zware criminaliteit wel degelijk grotere
vormen aan. Er zijn redenen om die vraag bevestigend te beantwoorden. In dat geval
komt de voorstelling van de strafrechtsketen als een autonoom systeem dat zichzelf
versterkt in een ander daglicht te staan. Van belang blijft natuurlijk dat aan publiek
en politiek een grote rol wordt toegedicht. In hoofdstuk 4 wordt hier ook aandacht
aan besteed.
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In de beschouwingen over het fenomeen van de toenemende gevangenispopulatie
kunnen grofweg twee benaderingen onderscheiden worden. De ene bestaat uit de
hierboven genoemde neutrale analyses van de cijfers. Over het algemeen worden de
ontwikkelingen in de strafvordering en straftoemeting en de gevolgen daarvan voor
de omvang van de penitentiaire bevolking als gegeven beschouwd. Als er al aandacht
wordt besteed aan mogelijkheden tot terugdringing van de gevangenisstraf, wordt
dit min of meer gratuit of als vanzelfsprekend meegenomen in het betoog, zonder
duidelijk te maken waarom dat nodig zou zijn; veel meer dan de zorg over de hoge
kosten ervan wordt niet uitgesproken. Hiermee wil niet gezegd zijn dat dit geen
legitiem argument is, alleen maar dat er meer argumenten zijn. Die vinden we in de
andere soort beschouwingen, die meer ideologisch bevlogen zijn.
Centraal staat daarbij de opvatting dat van de vele mogelijke doeleinden die aan de
gevangenisstraf verbonden kunnen zijn, er eigenlijk slechts twee overeind blijven
staan: de vergelding door middel van leedtoevoeging en het onschadelijk maken
van de veroordeelde voor de periode van zijn detentie. Overige doeleinden, zoals
resocialisering van de gedetineerden en criminaliteitsbestrijding door middel van
generale en specifieke afschrikking, hebben een (veel) minder ambitieuze inhoud
gekregen, of zijn van bescheiden effectiveit gebleken (o.a. Grapendaal, 1987; Franke,
1990; Mathiesen, 1990; Kommer, 1991; Franke, 1995).
Ook van de twee overblijvende doeleinden vraagt menigeen zich af of die bij nadere
beschouwing wel onverkort overeind blijven staan. Waar het om leedtoevoeging
gaat, kunnen vraagtekens gezet worden bij de hoeveelheid leed die toegevoegd
wordt (de lengte van de vrijheidsstraf) en of niet een zelfde effect bereikt kan worden
fret minder (Beyens e.a., 1993; Verpalen, 1994; Kommer, 1995). Met betrekking tot
onschadelijkmaking voor de periode van de opsluiting, is eigenlijk geen onderzoek
gedaan naar 'substitutie-effecten': iemand anders neemt de plaats in van de opgesloten dader. Dit zou vooral op kunnen treden op de markten van illegale goederen
en diensten zoals drug- en wapenhandel en heling (Fiselier, 1996). De zich in vele
varianten voordoende opmerking dat 'nog nooit iemand beter is geworden van een
gevangenisstraf', vat de afkeer van een ongebreidelde toepassing ervan samen.
Genoemde overwegingen hebben geleid tot voorstellen ter vermindering van de
behoefte aan celcapaciteit. De voorstellen bewegen zich op diverse terreinen:
- vermindering in toepassing van preventieve hechtenis en gevangenisstraffen
door middel van decriminalisering, depenalisering en alternatieve sancties
(Tulkens, 1990; Beyens e.a., 1993; Blad, 1994; Hartmann en Van Russen Groen,
1994; Tubex, 1994; Uit Beijerse en Van Swaaningen, 1994; Cornelisse, 1994;
Fiselier, 1996; Grapendaal, 1996b; enzovoort);

- verkorting van de opgelegde straf, door middel van zowel de eis en het vonnis als
een herziening van de regeling voor vervroegde invrijheidstelling (Tubex en
Snacken, 1994; Verpalen, 1994; Kommer, 1995; Fiselier, 1996; enzovoort);
- het leggen van een absoluut plafond in het aantal cellen (Kommer, 1995;
Grapendaal, 1996b; Tonry, 1996).
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De vraag is echter of dergelijke voorstellen op korte termijn zodanig te verwezenlijken zullen zijn dat ze een substantiële bijdrage kunnen leveren aan een vermindering van het cellentekort. Een bepalende factor hierbij is het heersende strafklimaat.
Hierboven hebben we geconstateerd dat dit klimaat (onder invloed van publiek en
politiek) de laatste jaren in de gehele strafrechtsketen behoorlijk punitiever is
geworden. Dit heeft geleid tot zowel langere vrijheidsstraffen als tot meervrijheidsstraffen. Dat in deze punitieve 'tijdgeest' bij het ter perse gaan van dit onderzoeksverslag nog geen kentering is gekomen, blijkt uit een recent onderzoek (Kommer en
Van Gils, 1996). In dit onderzoek is, naast een media-analyse naar berichtgeving
over het cellenprobleem, via een bevolkingsenquête de mening gepeild van het
publiek omtrent het capaciteitsprobleem. Dit leverde als conclusies op dat'een
besluit om de celcapaciteit (aanmerkelijk) uit te breiden op brede steun zal mogen
rekenen' alsmede dat er'(...) naast steun voor alternatieve sancties, een sterke voorkeur voor (langdurige) gevangenisstraffen [is]'. Hoewel alternatieve sancties dus wel
op enige sympathie kunnen rekenen, lijkt het zwaartepunt in de mening van het
publiek toch vooral te liggen bij vrijheidsstraffen als meest voor de hand liggende
sanctie op ernstig ongewenst gedrag. Voorstellen die terugdringing van de vrijheidsstraf beogen, zullen daarom vooralsnog (per definitie) sceptisch bejegend worden.

3

Ontwikkeling in duur en volume van
de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen sinds 1985

In dit hoofdstuk wordt de vraag behandeld, waaruit de (stijging van de) behoefte aan
detentiecapaciteit bestaat. Hierbij wordt onder andere aan de orde gesteld hoe strafzaken worden afgedaan door de officier van justitie en de rechter, welke zaken in
een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf resulteren, welke delicten het meest bijdragen
aan de (stijging van de) behoefte aan detentiecapaciteit en eventuele verschillen
tussen de arrondissementen wat betreft straftoemeting. Celcapaciteit ten behoeve
van vreemdelingenbewaring wordt buiten beschouwing gelaten.
Bij gebrek aan bruikbaar cijfermateriaal over onherroepelijk geworden vonnissen,
maken we gebruik van eerste-aanlegcijfers". Het gevolg hiervan is dat zowel de feitelijk uit te zitten detentiejaren als het uiteindelijke aantal opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen hoogstwaarschijnlijk lager zullen zijn dan de hier gepresenteerde cijfers. Voorts is het niet mogelijk gebleken met de beschikbare bestanden
de tijd te berekenen die in voorlopige hechtenis wordt uitgezeten door de verdachten die uiteindelijk geen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf kregen opgelegd. We gaan
er overigens vanuit dat het aantal detentiejaren dat hiermee is gemoeid, zeer gering
is.
De behoefte aan celcapaciteit wordt gedefinieerd als de optelsom van door de rechter (in eerste aanleg) opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen. Steeds wordt
aangegeven wat het aantal vonnissen met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is,
de gemiddelde duur van het onvoorwaardelijke deel van de vrijheidsstraf en het
bijbehorende aantal ten uitvoer te leggen detentiejaren. Het aantal detentiejaren is
gecorrigeerd voor vervroegde invrijheidstelling (VI): straffen tot een half jaar worden
geheel uitgezeten; voor straffen van een half jaar tot een jaar geldt dat het eerste half
jaar geheel wordt uitgezeten en het restant voor eenderde deel; straffen langer dan
een jaar worden voor tweederde deel uitgezeten (artikel 15 WvSr.). Overigens geldt
dit niet voor tuchtschoolstraffen en jeugddetentie (tuchtschoolstraffen kunnen niet
voor een langere periode dan een half jaar worden opgelegd en jeugddetentie kent
geen wettelijke grond voor VI). Waar in de hiernavolgende tekst wordt gesproken
over 'detentiejaren', wordt de feitelijk uit te zitten tijd bedoeld, dus exclusief VI.
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Vergelijking van eerste-aanlegcijfers en onherroepelijke cijfers uit 1990 (CBS) wijst uit dat het aantal bij
onherroepelijk vonnis opgelegde detentiejaren 13% lager is dan het aantal in eerste aanleg opgelegde
detentiejaren. In het bijzonder de korte vrijheidsstraffen worden omgezet in voorwaardelijke straffen of
werkstraffen.
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Eerst zal een ruwe vergelijking worden gemaakt van de jaren 1985 en 1995 in het
aantal door het OM en de rechter in eerste aanleg afgedane zaken en de daarbij
opgelegde straffen. Vervolgens worden gedetailleerde uitsplitsingen gemaakt naar
delict, detentiejaren, aantallen vonnissen en de duur van de opgelegde onvoorwaardelijke gevangenisstraffen.
3.1

Afdoeningsgegevens van strafzaken

In deze paragraaf wordt in grote lijnen beschreven hoe strafzaken worden afgedaan
door OM en ZM. Er wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de verschillende
wijzen van afdoening in de periode 1985-1995 en aan de ontwikkeling van voorwaardelijke en onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen. Ten slotte worden enkele delictcategorieën nader bekeken.
Lang niet alle strafzaken worden afgedaan door de rechter. Evenmin leiden alle strafzaken tot een vrijheidsbenemende veroordeling of een andere sanctie. Slechts een
klein percentage van alle ingeschreven zaken wordt uiteindelijk bestraft met een
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Elke zaak passeert een aantal filters, waardoor
een deel van de zaken het eindstation van de strafrechtsketen niet haalt. In totaal
is in 1995 slechts in 12% van alle afgedane strafzaken een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd. De overige zaken resulteerden in een sepot of een transactie
of leidden tot een ander soort straf/maatregel, bijvoorbeeld een boete, een werkof leerstraf of ontzegging van de rijbevoegdheid.
Tabel 1 geeft een overzicht van de afdoeningswijze in de jaren 1985 en 1995. (De
tabellen 1 t/m 4 van de tabellenbijlage bevatten overzichten waarin de gegevens
over 1985 en 1995 gedetailleerder worden weergegeven.) In tien jaar tijd heeft zich
een stijging van 34% in het aantal (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen voorgedaan: van 20.119 in 1985 naar 26.935 in 1995. We zullen later nog zien dat dit niet
een geleidelijke ontwikkeling is geweest, maar dat de stijging zich sprongsgewijs
heeft voorgedaan: tot 1991 blijft het aantal redelijk stabiel, daarna neemt de stijging
in aantal een serieuze aanvang.
Figuur 1 laat zien dat de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf in de periode 1990-1995
relatief steeds vaker werd opgelegd ten opzichte van de voorwaardelijke vrijheidsstraf. Was de verhouding in 1990 nog 1 : 1,5, in 1995 was zij 1 : 0,8 (de deels voorwaardelijke, deels onvoorwaardelijke buiten beschouwing gelaten). Het totale aantal
vrijheidsstraffen is dan ook minder snel gestegen dan het aantal onvoorwaardelijke
vrijheidsstraffen.
Lang niet alle delicten worden in gelijke mate afgedaan met een onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf (tabellenbijlage, tabellen 1 t/m 3). In tabel 2 is een overzicht gegeven
van de kans dat een bepaald delict afgedaan wordt met een vrijheidsstraf. Plegers
van Opiumwetdelicten zijn zowel in 1985 als in 1995 het meest frequent veroordeeld
tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf: respectievelijk 22% en 34% van alle (door
OM en rechter) afgedane Opiumwetzaken resulteerde in een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf. Plegers van gewelddelicten volgen met 16% en 21% als 'goede'
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Tabel 1:

Afdoeningsgegevens 1985 en 1995
1985

1995

187.129

226.447

door het OM

96.355

119.503

door de rechter in eerste aanleg

90.774

106.944

schuldigverklaringen met straf*
waarvan vrijheidsstraffen
waarvan onvoorwaardelijk

82.712

98.901

44.368

40.296

20.119

26.935

boetes
waarvan onvoorwaardelijk

55.757
53.860

48.733
46.150

950

13.720

15.245

14.427

8.741

8.676

afgedane strafzaken

dienstverleningen
ontzeggingen rijbevoegdheid
waarvan onvoorwaardelijk

De straffen en maatregelen kunnen in combinaties voorkomen (bijvoorbeeld voorwaardelijke vrijheidsstraf en
ontzegging van de rijbevoegdheid), waardoor het totaal van straffen en maatregelen meer is dan het aantal
schuldigverklaringen met straf. Ook kan dit grotere aantal te maken hebben met het feit dat in één zaak meer
delicten kunnen worden vervolgd. Zo werd in twee zaken met een zedendelict de rijbevoegdheid ontzegd. Hier
moet een tweede delict in het spel geweest zijn.

Figuur 1:

Ontwikkeling voorwaardelijke en onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen,
1990-1995
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tweede. Voor economische delicten werd en wordt het minst gegrepen naar de
vrijheidsstraf als sanctie (0% en 1%).
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Tabel 2:

Percentage van door OM en ZM afgedane strafzaken leidend tot een
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, per delict

delictgroep

1985

1995

Opiumwetdelicten
gewelddelicten
vermogensdelicten
zedendelicten
Vuurwapenwet
openbare orde / openbaar gezag
Wegenverkeerswet
economische delicten

22

34

16
13

21
18

18

17

12

10

6
8
0

6
3
1

totaal

11

12

3.2

Duur, volume en aantal te executeren detentiejaren van 1985 t/m 1995

Zoals is opgemerkt, neemt de stijging van het aantal te executeren detentiejaren
halverwege de jaren zeventig een aanvang. Hoe deze stijging zich over de laatste tien
jaren precies heeft voorgedaan, laten de figuren 2 t/m 4 zien. Het aantal detentiejaren is de laatste tien jaar bijna verdubbeld (5.861 in 1985 tegen 10.939 in 1995).
Enerzijds komt dit door een toename van het aantal onvoorwaardelijke gevangenisstraffen, vooral de laatste zes jaar (van 20.119 in 1985, 21.052 in 1989 naar 26.935 in
1995), anderzijds is er een stijging van de gemiddelde lengte van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf (van 133 dagen in 1985 naar 197 dagen in 1995). Afgaande op de
jaren 1994 en 1995 lijkt de ontwikkeling van de gemiddelde duur zich te stabiliseren,
bij een voortdurende stijging van het aantal (tabellenbijlage, tabellen 7 en 8). In het
aantal detentiejaren is de tijd die op grond van de VI-regeling niet uitgezeten wordt,
niet meegerekend (in 1995 in totaal 3.582 jaren).

Een interessante vraag is, welke relatieve bijdrage de gemiddelde duur en het aantal
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen leveren aan de stijging van het aantal te executeren detentiejaren. Analyse van de gegevens wijst uit dat de stijging van het aantal
opgelegde jaren onvoorwaardelijke vrijheidsstraf in de periode van 1985 t/m 1995
voor 41% is toe te schrijven aan de stijging van het aantal onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen en voor 59% aan de stijging van de gemiddelde duur (figuur 5).
Nu is er bij geen van beide fenomenen sprake van een gelijkmatige en gelijk opgaande groei. Van 1985 t/m 1989 was het vooral de stijging van de gemiddelde duur van
de vrijheidsstraf die de grootste bijdrage leverde. In de periode na 1989 zien we dat
de volumegroei de belangrijkste bijdrage levert.12 De stijging van het aantal detentie-

12

Uit andere bron (Grapendaal, 1996a) blijkt dat de feitelijke 'knik' rond het jaar 1991 zit, maar terwille
van de systematiek wordt hier gebruikgemaakt van het jaar 1989; van 1989 tot 1991 zet de trend van
stijgende gemiddelde duur bij gelijkblijvend aantal vonnissen zich door.
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Figuur 2:

Aantal in eerste aanleg opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen,
1985-1995
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Figuur 5:

Relatieve bijdrage van duur en volume aan de stijging van de celcapaciteit
in de perioden 1985-1989 en 1989-1995
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jaren tussen 1985 en 1989 wordt voor 82% veroorzaakt door een stijging van de
gemiddelde duur van de straf en voor 18% door een stijging van het aantal onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen. Als we vervolgens hetzelfde doen voor de periode van
1989 t/m 1995, dan blijken deze percentages voor duur en volume respectievelijk
44% en 56% te zijn. Het relatieve aandeel van de lengte van de straffen neemt dus in
de loop van de jaren af, terwijl dat van het volume sterk toeneemt.
3.3

Duur, volume en aantal te executeren detentiejaren van 1985 t/m 1995,
naar delictgroepen en duurcategorieën

De hiervoor geconstateerde stijging van de gemiddelde duur van de straf en in het
aantal vonnissen loopt voor de verschillende delictgroepen sterk uiteen (tabellenbijlage, tabellen 7 t/m 9). Tabel 3 laat zien dat bij de zedendelicten de stijging van het
aantal detentiejaren voor het overgrote deel wordt veroorzaakt door een toename
van de gemiddelde strafduur. Bij de vermogens- en de Opiumwetdelicten is juist de
stijging van het aantal onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen de oorzaak van de stijging
van het aantal detentiejaren. De gemiddelde strafduur daalt hier zelfs. De verkeersdelicten vormen een verhaal apart: deze delictgroep laat als enige in absolute zin
een daling van opgelegde detentiejaren zien. In 1995 zijn deze delicten vooral afgedaan met een boete of een ontzegging van de rijbevoegdheid (994 onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen, 16.489 onvoorwaardelijke boetes en 7.848 onvoorwaardelijke
ontzeggingen van de rijbevoegdheid; zie tabellenbijlage, tabel 2).
De delictgroepen geweld, Opiumwet en vermogen maken veruit het grootste deel
uit van het aantal detentiejaren (zowel in 1985 als in 1995 gezamenlijk 87%). Omdat
de gemiddelde strafduur voor vermogensdelicten relatief laag is (drie maanden), is
de betekenis van deze delictgroep voor het aantal detentiejaren (30%) niet zo groot
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Tabel 3:

Ontwikkeling in duur en volume van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen
tussen 1985 en 1995, naar delict'

delictgroep

gewelddelicten

zedendelicten
Opiumwetdelict

vermogensdelicten
openb. orde/gezag
Vuurwapenwet

Wegenverkeerswet
overige strafzaken

totaal

aantal onvoorwaardelijke
vrijheidsstraffen
1985
1995
2.680

4.502

13%

17%

437

519

2%

2%

1.697

3.030

8%

11%

9.862

15.468

49%

57%

1.231

1.248

6%

5%

369

499

2%

2%

3.676

1.095

18%

4%

167

574

1%

2%

20.119

26.935

100%

100%

68%

19%
79%

57%
1%
35%

-70%
244%

34%

gemidd. duur onv.
vrijh.straf in dagen
1985 1995 +/-

aantal detentiejaren

280

1.522

4.058

26%

37%

231

492

4%

5%

1.332

2.219

23%

20%

2.215

3.324

38%

30%

225

427

4%

4%

250
401

94
78
47

24
42

133

471

501
375

91
161
88

33
176

197

68%

101%
-7%
-3%
108%
87%

38%
325%

48%

1985

1995

44

109

1%

1%

23

195

4%

1%

60

215

1%

2%

5.861

10.939

10044

100%

+/167%

113%
67%

50%
90%
147%

-59%
260%

87%

De databestanden van 1994 en 1995 bevatten een grote groep zaken waarvan de aard van het delict onbekend
is (respectievelijk 8% en 9%). Omdat dit een drukkend effect heeft op het aantal bekende delicten, zijn deze
onbekende delicten naar rato verdeeld over de andere categorieén. Het aantal detentiejaren is niet gelijk aan
het product van het aantal onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen en de gemiddelde duur. De oorzaak hiervan is
dat in het aantal detentiejaren de VI in mindering is gebracht.
Toename.

als men zou verwachten op grond van het aantal vonnissen met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf (in 1995 57% van het totaal).
De gewelddelicten zijn verantwoordelijk voor de helft van de stijging van opgelegde
detentiejaren in de periode van 1985 t/m 1995. Overigens betreft het in meer dan de
helft van de gevallen diefstal met geweld. Het aantal opgelegde vrijheidsstraffen voor
dit delict is in tien jaar verdubbeld. Voor economische delicten worden weinig vrijheidsstraffen opgelegd. Veel vaker worden boetes opgelegd en het wederrechtelijk
verkregen voordeel ontnomen.
In het rapport van de Commissie Heroverweging instrumentarium rechtshandhaving (1995), de `Commissie-Korthals Altes', wordt ook aandacht besteed aan de
duur en het volume van de vrijheidsstraffen. De conclusie van de commissie is dat
het totale aantal door de rechter opgelegde vrijheidsstraffen in de afgelopen jaren
niet sterk is gewijzigd, maar dat de duur van de gevangenisstraf daarentegen is toe-

.f.,.
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genomen. 'Van 1982 af is de tendens waarneembaar dat steeds minder korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen worden opgelegd en steeds meer lange.'
Onze analyse (zie ook tabellenbijlage, tabel 10) laat echter een ander beeld zien. Uit
figuur 2 en tabel 3 blijkt het aantal onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen wel degelijk
een stijging van betekenis te vertonen (in de periode 1985 t/m 1995 met 34%). Dat
neemt niet weg dat de conclusie omtrent de stijging van de gemiddelde duur bevestigd wordt.
In tabel 4 is aandacht besteed aan veranderingen door de jaren heen in de verschillende duurcategorieën. De tabel laat duidelijk zien dat ook de genoemde daling van
het aantal korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen niet eenduidig in de cijfers teruggevonden wordt. Van de korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen (t/m zes maanden) vertoont alleen de categorie t/m twee weken een absolute daling van het aantal
detentiejaren. Het aantal vrijheidsstraffen t/m zes maanden stijgt in de periode 1985
t/m 1995 met 25%. Het bijbehorend aantal detentiejaren stijgt zelfs met 41%.
Hoewel het aantal detentiejaren voor vrijheidsstraffen langer dan zes maanden veel
sterker is gestegen (met 122%), mag - mede in het licht van de opmars van de taakstraffen - de stijging van de korte vrijheidsstraffen niet verwaarloosd worden. Overigens zou het aantal detentiejaren in de categorie t/m zes maanden waarschijnlijk
veel groter geweest zijn wanneer de taakstraf er niet geweest zou zijn. In 1995 werden 13.720 werkstraffen door de rechter opgelegd (over taakstraffen zoals overeengekomen tussen de officier van justitie en de minderjarige verdachte zonder tussenkomst van de rechter, zijn geen cijfers beschikbaar). Door gebruikmaking van het
gegeven 'aantal uren werkstraf' en de tabel die het OM gebruikt bij de omrekening
van het aantal maanden vrijheidsstraf naar het aantal uren werkstraf (Werkgroep
Harmonisatie onbetaalde arbeid ten algemenen nutte, 1993), kan worden berekend
dat deze 13.720 werkstraffen gelijk staan aan 2.286 detentiejaren. Wanneer we ervan
uitgaan dat 50% van de taakstraffen wordt opgelegd voor delicten die anders niet
met een onvoorwaardelijk vrijheidsstraf zouden zijn afgedaan13, mogen we aannemen dat het aantal detentiejaren in de categorie t/m zes maanden zonder het
bestaan van de taakstraf 4.664 in plaats van 3.478 zou bedragen.
De categorieën drie t/m zes maanden en zes t/m negen maanden maken een merkwaardige ontwikkeling door. Terwijl men zou verwachten dat de eerste categorie
zou dalen door toedoen van de grote groei in het aantal taakstraffen en de tweede
categorie meestijgt met de andere duurcategorieën, blijkt echter het tegendeel: het
aantal onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen van drie t/m zes maanden stijgt met 48%,
terwijl de categorie zes t/m negen maanden daalt met 33%. Enigszins speculerend,
kan hiervoor wellicht een verklaring worden gevonden in de (vaak genoemde) toenemende werkdruk bij de meervoudige kamer. Hierdoor zouden voor de politie-

13

Spaans (1995) schrijft dit toe aan het fenomeen van de 'aanzuigende werking'. Hiermee wordt bedoeld
dat een groot deel van de taakstraffen (50%) opgelegd wordt voor delicten die anders met een voorwaardelijke vrijheidsstraf zouden zijn afgedaan. In feite wordt hier de taakstraf oneigenlijk gebruikt, omdat
de taakstraf uitdrukkelijk bedoeld is ter vervanging van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf.
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Tabel 4:

Ontwikkeling in aantal te executeren detentiejaren per duurcategorie
aantal detentiejaren
1985
%
abs.

duur

1995
abs.

%

t/m 2 weken

183

3

149

1

2 weken t/m 1 maand

285

5

352

3

1 t/m 3 maanden

881

15

1.362

12

3 t/m 6 maanden

1.111

19

1.615

15

6 t/m 9 maanden

538

9

357

3

9 maanden t/m 1 jaar

439

8

947

9

1 t/m 2 jaar

1.018

17

2.361

22

2 t/m 4 jaar

673

12

2.002

18

langer dan 4 jaar

692

12

1.796

16

5.818

100

10.939

100

totaal

rechter steeds meer strafzaken komen die gezien de ernst van het delict eigenlijk
door de meervoudige kamer behandeld zouden moeten worden. Omdat de politierechter geen straffen van meer dan zes maanden kan opleggen, ontstaat een verschuiving van de categorie zes t/m negen maanden naar de categorie drie t/m zes
maanden.
In de tabellen 11 en 12 van de tabellenbijlage zijn deze gegevens verder gespecificeerd naar delict- en duurcategorieën met betrekking tot de opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf in 1995.
3.4

Verschillen in strafmaat tussen arrondissementen

In de voorgaande paragrafen is de ontwikkeling van de straftoemeting geschetst.
Naast variatie van de gemiddelde strafduur in de tijd en tussen de verschillende
delicten, is het ook interessant te bezien of en hoe de 19 arrondissementen qua
gemiddelde strafduur van elkaar verschillen. Worden gelijke delicten in Nederland
op gelijke wijze bestraft? Is het ene arrondissement punitiever dan het andere?
De figuren 6a en 6b geven over respectievelijk 1994 en 1995 de arrondissementen
weer met hun gemiddelde afwijking van de landelijk gemiddelde strafduur.
Links van de verticale 0-as staan de arrondissementen die relatief kort straffen,
rechts de arrondissementen die relatief lang straffen (in de tabellen 15 t/m 18 van de
tabellenbijlage zijn de arrondissementsrechtbanken meer gedetailleerd met elkaar
vergeleken).
De gemiddelde strafduur blijkt tussen de verschillende arrondissementen behoorlijk
te verschillen. In 1995 is de gemiddelde afwijking van het landelijk gemiddelde 15%.
De verschillen tussen de arrondissementen worden voor een deel veroorzaakt door
de variatie in de samenstelling van het delictenpakket. Zo valt bijvoorbeeld op dat
Haarlem relatief veel Opiumwetzaken heeft (afkomstig van Schiphol). Omdat deze
zaken vaak zwaar bestraft worden, is het niet zo verwonderlijk dat Haarlem al jaren
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Figuur 6a:

Gemiddelde afwijking van de landelijk gemiddelde duur van vrijheidsstraffen (199 dagen), per arrondissement, in 1994 (N=25.660)
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Figuur 6b:

Gemiddelde afwijking van de landelijk gemiddelde duur van vrijheidsstraffen (197 dagen), per arrondissement, in 1995 (N=26.935)
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Figuur 6c:
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Gemiddelde afwijking van de landelijk gemiddelde duur van vrijheidsstraffen voor diefstal met braak (116 dagen), per arrondissement, in 1994
(N=2.595)
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Figuur 6d:

Gemiddelde afwijking van de landelijk gemiddelde duur van vrijheidsstraffen voor diefstal met braak (113 dagen), per arrondissement, in 1995
(N=2.459)
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in de hoogste regionen verkeert wat betreft de gemiddelde strafduur. Als we de
Opiumwetdelicten buiten beschouwing laten, blijkt Haarlem een middenpositie in
te nemen. Overigens zijn de Opiumwetdelicten van sterke invloed op het overall
gemiddelde van de strafduur.
Het ligt voor de hand om de arrondissementen te vergelijken op delictsniveau. Het
probleem hierbij is echter dat de aantallen, vooral bij de minder voorkomende delicten, klein worden en dat toevallige omstandigheden een grotere rol gaan spelen. De
figuren 6c en 6d presenteren een vergelijking van de arrondissementen voor het
relatief veel voorkomende delict diefstal met braak. Nadere analyse wijst uit dat de
gemiddelde afwijking van de landelijk gemiddelde strafduur voor dit delict 17%
bedraagt. Voor het delict eenvoudige diefstal is de gemiddelde afwijking 15%.
In hoeverre de grote verschillen tussen de arrondissementen veroorzaakt worden
door verschillen in strafvorderings- en straftoemetingsbeleid of door verschillen in
aard en ernst van de delicten, is met de beschikbare gegevens niet vast te stellen.
Hiervoor is een dossieronderzoek noodzakelijk.
3.5

Stedelijkheid

Het mag geen verbazing wekken dat een groot deel van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen in de arrondissementen met de drie grote steden worden opgelegd (zie
figuur 7 en de tabellenbijlage, tabel 15): 21% in Amsterdam, 15% in Rotterdam en
10% in Den Haag). Natuurlijk heeft dit te maken met het simpele feit dat deze arrondissementen meer inwoners dan andere arrondissementen tellen, maar een nadere
analyse met gebruikmaking van het begrip 'stedelijkheid' maakt duidelijk dat er ook
na correctie voor het aantal inwoners (adressen) relatief meer vrijheidsstraffen
worden opgelegd in de stedelijke arrondissementen. Stedelijkheid wordt gedefinieerd als het gemiddelde aantal adressen per vierkante kilometer per gemeente.
Het CBS hanteert vijf klassen:
- zeer sterk stedelijk (meer dan 2.500 adressen per km2);
- sterk stedelijk (1.500-2.500 adressen per km2);
- matig stedelijk(1.000-1.500 adressen per km2);
- weinig stedelijk (500-1.000 adressen per km2);
- niet stedelijk (minder dan 500 adressen km2).

In figuur 8 zijn de totalen aan vrijheidsstraffen weergegeven voor de vijf stedelijkheidsklassen en het is eenvoudig te zien dat, gecorrigeerd voor het aantal inwoners,
de zeer sterk stedelijke gebieden een veelvoud aan vrijheidsstraffen kennen. Vrijwel
elk delict blijkt, ook gecorrigeerd voor het aantal inwoners, het meest in de zeer
sterk stedelijke gemeenten voor te komen (waarbij de stedelijkheid van de plaats
waar het delict is gepleegd in beschouwing is genomen). Het aantal onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen per 100.000 inwoners is in de zeer sterk stedelijke gemeenten
ruim acht keer zo hoog als in de niet-stedelijke gemeenten: ruim 400 vrijheidsstraffen per 100.000 inwoners, tegenover 50 in de niet-stedelijke gebieden. Het algemene
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Figuur 7: Aantal detentiejaren per arrondissement
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beeld dat criminaliteit in de grote steden aanmerkelijk vaker voorkomt dan elders,
wordt door deze gegevens bevestigd.
3.6

Leeftijd

Veruit het grootste deel van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen betreft gevangenisstraffen voor strafrechtelijk meerderjarigen: 10.733 detentiejaren; slechts 2% van
de detentiejaren werd in 1995 opgelegd aan minderjarigen. Jeugddetentie maakte
in 1995 nog een zeer bescheiden deel uit van het sanctiebeleid, wat te verklaren is
uit het feit dat deze sanctievorm nog erg jong is (wettelijk geregeld op 1 september
1995).
In tabel 13 van de tabellenbijlage zijn de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen uitgesplitst naar delict- en leeftijdscategorieën. Minderjarigen zijn relatief sterk vertegenwoordigd in de delictgroep gewelddelicten (inclusief zedendelicten). 'Ouderen'
(boven de 25 jaar) zijn relatief iets sterker vertegenwoordigd bij de Opiumwetdelicten. Van de opgelegde detentiejaren wordt 58% opgelegd aan schuldig verklaarden
met een leeftijd tussen 22 t/m 35 jaar. In 1995 kregen 1.265 minderjarigen in eerste
aanleg een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd (0,7% van alle onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen).
De vraag of bepaalde leeftijdscategorieën in de laatste tien jaar relatief veel of juist
weinig hebben bijgedragen aan de stijging van het aantal detentiejaren, valt niet
eenduidig te beantwoorden. Het totaalbeeld is stabiel gebleven. Per delictgroep zijn
wel verschuivingen zichtbaar (zie tabellenbijlage, tabel 14): opvallend is dat de
stijging van het aantal detentiejaren voor zedendelicten volledig door ouderen wordt
veroorzaakt. Hetzelfde beeld zie we bij de openbare-ordedelicten. Bij de drugdelicten zien we dat jong en oud meer gaan meedoen: namen de leeftijdscategorieën 12
t/m 21 jaar, en ouder dan 46 jaar in 1985 nog 10% van de detentiejaren voor Opiumwetdelicten voor hun rekening, in 1995 is dit percentage 19.
3.7

Samenvatting

In dit hoofdstuk is een kwantitatieve analyse gemaakt van de in eerste aanleg opgelegde, onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen in de periode 1985 tot en met 1995. Uit
deze analyse blijkt dat in 1995 26,935 onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen zijn opgelegd (= 12% van alle in eerste aanleg afgedane strafzaken) met een gemiddelde duur
van 6,5 maanden. Hiermee is een volume van 10.939 te executeren detentiejaren
gemoeid (de praktijk van de VI is hierin verdisconteerd). Aangenomen mag worden
dat er in hoger beroep nog detentiejaren van afgaan (in 1990 was sprake van een
vermindering van 13%, cijfers voor 1995 zijn niet bekend). Zowel het aantal onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen als de gemiddelde strafduur zijn van 1985 tot 1995 fors
toegenomen (met respectievelijk 34% en 48%). Het aantal te executeren detentiejaren is in deze periode dan ook met 87% gestegen. Het gaat hier overigens in hoofdzaak om gevangenisstraffen; tuchtschoolstraffen en jeugddetentie maken slechts 2%
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van het geheel uit. De groei van het aantal detentiejaren is in de periode 1985-1995
voor 59% aan de toename van de gemiddelde duur van de vrijheidsstraffen toe te
schrijven en voor 41% aan het stijgende aantal onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen.
De stijging van het aantal detentiejaren wordt tot 1991 vooral door de toenemende
gemiddelde strafduur veroorzaakt. In de periode daarna vlakt de stijging van de
strafduur af en is het meer de toename van het aantal onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen dat bijdraagt aan de groeiende behoefte aan detentiecapaciteit. In vergelijking met 1994, heeft in 1995 voor het eerst sinds vele jaren zelfs een (zeer lichte)
daling plaatsgevonden in de gemiddelde duur van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf; het aantal onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen bleef echter stijgen.
Er zijn grote verschillen in de wijze waarop de onderscheiden delictcategorieën
worden bestraft. Verdachten die in 1995 schuldig zijn bevonden aan het plegen van
een harddrugdelict, een misdrijf tegen het leven, diefstal met geweld of een verkrachting hadden de grootste kans (70% tot 72%) om een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
opgelegd te krijgen. Economische delicten en verkeersdelicten worden daarentegen
veel vaker bestraft met een onvoorwaardelijke boete (met respectievelijk 84% en
88%), terwijl bij valsheidsmisdrijven de werkstraf de meest voorkomende straf is (in
44% van de gevallen).
In 1995 werd het grootste deel van de detentiejaren opgelegd voor drie delictcategorieën: gewelddelicten (37%), vermogensdelicten (30%) en Opiumwetdelicten (20%).
Dit beeld was in 1985 overigens aanzienlijk anders. Vooral het aandeel van de
gewelddelicten is enorm toegenomen (van 26% in 1985 naar 37% in 1995). Deze
delictgroep is verantwoordelijk voor de helft van de stijging van het aantal detentiejaren; van de algehele toename van ruim 5.000 detentiejaren komen er ruim 2.500
voor rekening van deze delictcategorie. De categorie diefstal met geweld is hier
voornamelijk debet aan. Voor een verkeersdelict wordt steeds minder vaak een
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd.
_
Ook de stijging van de gemiddelde duur van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
(van 4,5 naar 6,5 maanden) wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de gewelddelicten (inclusief zedendelicten). De gemiddelde opgelegde vrijheidsstraf in deze
categorie steeg van ruim 9 maanden in 1985 naar 15 maanden in 1995. Voor Opiumwet- en vermogensdelicten zien we een geringe daling van de gemiddelde strafduur.
De meeste detentiejaren zijn te vinden in de categorie een t/m zes maanden (2.977
detentiejaren) en in de categorie langer dan een jaar (6.159 jaren). Opmerkelijk is het
feit dat het aantal detentiejaren in de duurcategorie zes t/m negen maanden daalt
met 33% terwijl de categorie drie t/m zes maanden stijgt met 48%. Hoewel we
hierover geen definitief uitsluitsel kunnen geven, bestaat een mogelijke verklaring
hiervoor wellicht uit de toenemende werkdruk bij de meervoudige kamer. Steeds
meer strafzaken die gezien de ernst van het delict in aanmerking komen voor een
straf van langer dan een half jaar, komen hierdoor voor de politierechter (die geen
straffen van meer dan 6 maanden kan opleggen). Hierdoor ontstaat een verschuiving
van de categorie zes t/m negen maanden naar drie t/m zes maanden.
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Vergelijking tussen de 19 arrondissementen leert dat er grote verschillen bestaan in
de gemiddelde strafduur. Het arrondissement met de hoogste gemiddelde strafduur
straft in 1995 1,9 keer zo hoog als de laagste. Voor een deel zijn de verschillen te
verklaren door een gevarieerd aanbod van delicten, maar ook binnen een bepaalde
delictcategorie blijken de arrondissementen onderling fors te verschillen. Het lijkt
erop dat sommige arrondissementen voor bepaalde delicten structureel hoger
straffen dan andere. Overigens blijkt dit beeld ook in de loop der tijd niet erg stabiel
te zijn: een arrondissement dat in 1994 tot de 'strengere' behoorde, kan in 1995 tot
de 'mildere' behoren.
Ten slotte dient het zeer sterke verband tussen stedelijkheid (van de locatie waar het
delict werd gepleegd) en het aantal opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen
vermeld te worden. Gemeenten met een grote bevolkingsdichtheid hebben (gecorrigeerd voor het aantal inwoners) acht keer zoveel opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen als gemeenten met een kleine bevolkingsdichtheid.
De analyses bevestigen in grote trekken de conclusies van hoofdstuk 2, zij het dat ze
gedetailleerder en op meer recente gegevens gebaseerd zijn.

4

Achtergronden van de ontwikkeling
in duur en volume van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen

In hoofdstuk 4 hebben we geconstateerd dat het aantal te executeren detentiejaren
in de afgelopen tien jaren beduidend is gestegen. Voor een deel bestaat die stijging
uit een toename van de gemiddelde strafduur, voor een ander deel (meer recentelijk) uit een toename van het volume van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen. In
dit hoofdstuk zal voornamelijk aandacht besteed worden aan factoren die ten grondslag liggen aan deze stijging van het aantal ten uitvoer te leggen detentiejaren. Op
voorhand kan een aantal van die factoren worden opgesomd:
wetswijzigingen die tot een verhoging van de maximumstrafdreiging voor bepaal1
de delicten hebben geleid;
2 een toenemende aangiftebereidheid, waardoor het aantal zaken dat ter kennis
komt van de politie, stijgt;
3

veranderingen in het opsporingsbeleid bij de politie (andere prioritering, intensivering, werkwijze, organisatie), waardoor er meer en/of andere zaken bij het
OM komen;

keteneffecten van de capaciteits-/formatie-uitbreiding bij de politie;14
veranderingen in ernst, omvang en aard van de criminaliteit,
een veranderend oordeel bij staande en zittende magistratuur waardoor strafeis
en straftoemetingsbeleid strenger (punitiever) worden.
Voor een groot deel bestaat dit hoofdstuk uit de presentatie van de resultaten van
de gesprekken die in vijf arrondissementen gevoerd zijn met politiefunctionarissen,
advocatuur, officieren van justitie en rechters. In tabel 5 is weergegeven hoe de gesprekken zijn verdeeld over de diverse disciplines en arrondissementen. We zijn er
niet in geslaagd om gesprekken te organiseren met de advocatuur in Den Haag, de
ZM in Den Haag en de politie in Amsterdam. Omdat uit de wel gevoerde gesprekken
een hoge mate aan consistentie blijkt in opvattingen en waarnemingen, is de kans
dat hierdoor vertekening optreedt, minimaal.
Zowel het aantal respondenten als het aantal arrondissementen waaruit zij geselecteerd zijn, is te klein om van een 'representatieve' steekproef te kunnen spreken.
Met enige nadruk moet hier dan ook vermeld worden dat de informatie uit de ge4
5
6

14

Het gaat hier in feite om de verhoging van de pakkans: hierdoor zal de celbehoefte waarschijnlijk
toenemen. Deze relatie is echter op de lange(re) termijn niet lineair, omdat het aannemelijk is dat een
verhoging van de pakkans weer een matigend effect heeft op de omvang van de criminaliteit (Cornelisse
en Luichjes, 1994).
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Tabel 5:

Verdeling van de gehouden gesprekken per discipline en arrondissement

discipline
openbaar ministerie
rechterlijke macht
politie
advocatuur
totaal

Groningen

Arnhem

Utrecht

Den Haag

Amsterdam totaal

2
2
2
5

1
2
2
1

1
3
3
2

3
0
2
0

3
4
0
1

10
11
9
9

11

6

9

5

8
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sprekken die in de volgende paragrafen gepresenteerd wordt, geenszins de pretentie
heeft een representatief beeld te schetsen van de meningen en ontwikkelingen binnen de diverse aan het woord komende beroepsgroepen. Het is zeker niet uitgesloten dat in andere arrondissementen of in de praktijk van andere vertegenwoordigers
van de beroepsgroepen, andere onderwerpen een rol spelen en andere nuances de
nadruk krijgen. Niettemin valt het op dat er omtrent onderwerpen als de invloed van
wetswijzigingen, de ernst en de omvang van criminaliteit,de strafeis en de straftoemeting een grote mate van consistentie bestaat. Dit mag onzes inziens worden
opgevat als een sterke indicatie dat het met betrekking tot deze onderwerpen elders
niet veel anders zal zijn. Deze consistentie kan tevens worden opgevat als aanwijzing
voor de betrouwbaarheid van de informatie. Dit betekent dat de opvattingen en
waarnemingen van de respondenten over het algemeen niet van commentaar worden voorzien; de uitspraken van de respondenten worden geacht de (hun) 'werkelijkheid' weer te geven.
Als er sprake is van een letterlijk citaat uit een van de gesprekken, dan wordt dit tot
uitdrukking gebracht door aanhalingstekens en (meestal) het inspringen van de passage. De overige passages waarin informatie uit de gesprekken wordt weergegeven,
komen naar vorm en taalgebruik geheel voor rekening van de auteurs. Natuurlijk is
de inhoud en strekking van de gesprekken intact gelaten, maar het is onvermijdelijk
dat in de samenvattingen geparafraseerd wordt.
Voor het onderwerp 'wetswijzigingen' heeft de directie Wetgeving van het ministerie
van justitie een lijst gemaakt van de wetswijzigingen in de afgelopen tien jaar die
betrekking hebben op de (mate van) strafbaarstelling. In veel gevallen zijn het verhogingen van de maximumstrafdreiging voor bepaalde delicten, in sommige een
verlaging en in andere gevallen zijn het toevoegingen van strafbare gedragingen (zie
bijlage 2).
Waar het mogelijk is, zullen uitspraken van respondenten naast beschikbaar relevant statistisch materiaal worden gelegd. Niet met de bedoeling om hen te controleren, maar om hun uitspraken in een breder kader te plaatsen: ontwikkelingen binnen bepaalde arrondissementen of politieregio's kunnen afwijken van de landelijke
trend.
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Invloed van wetswijzigingen

In de afgelopen tien jaren heeft een flink aantal wetswijzigingen plaatsgevonden die
ofwel hebben geleid tot een verhoging van de maximumstrafdreiging van bepaalde
delicten, ofwel tot de toevoeging van sommige handelingen aan bestaande delicten,
ofwel tot geheel nieuwe strafbaarstellingen. Voorbeelden van het eerstgenoemde
zijn: een verhoging van de strafmaxima voor productie en handel in kinderpornografie, fraude met reisdocumenten, discriminatie op grond van ras, geslacht of
seksuele gerichtheid en verontreinigingen van het milieu. Aan de Opiumwet zijn
voorbereidingshandelingen ter overtreding van de wet toegevoegd. Geheel nieuwe
delicten hebben bijvoorbeeld betrekking op het auteursrecht, commercieel draagmoederschap, computercriminaliteit en de ingevoerde partiële identificatieplicht.
De enkele verlagingen van het strafmaximum die zijn gevonden, kunnen in dit
verband als verwaarloosbaar worden aangemerkt.
De belangrijkste vraag is natuurlijk in hoeverre nieuwe en/of veranderde wetgeving
heeft bijgedragen aan de druk op de penitentiaire capaciteit. We hebben geprobeerd
om die vraag langs twee wegen te beantwoorden. In de eerste plaats is de vraag aan
de orde gesteld in de gevoerde gesprekken. Ten tweede wordt aan de hand van de
selectie wetswijzigingen die in bijlage 2 in extenso is opgenomen, bezien welke
delicten mogelijkerwijze relevant zijn in dit verband.
De conclusie van deze exercities is dat er van wetswijzigingen geen merkbare invloed te bespeuren valt op de toename van het aantal te executeren detentiejaren.
Hoewel dit op het eerste gezicht een wat paradoxale conclusie lijkt, zijn er minstens
twee goede verklaringen voor. Ten eerste blijkt uit de interviews dat de maximumstraffen toch al (bijna) niet werden opgelegd. Een verhoging ervan heeft dan nauwelijks effect, omdat de 'oude' maxima nog voldoende speelruimte bieden om eventueel hoger te eisen en te straffen. Ten tweede wordt - naar de mening van vrijwel
alle betrokkenen - de verhoging van de maximumstrafmaat vooral gebruikt om meer
dwangmiddelen toe te kunnen passen. In de praktijk zien we dan ook - vooral volgens de gesproken officieren van justitie, maar advocaten en rechters bevestigen dit
desgevraagd - dat er niet zozeer gebruikgemaakt wordt van de nieuw ontstane mogelijkheid voor sommige delicten om straffen te eisen die boven het oorspronkelijke
maximum liggen, maar dat vooral in de fase die voorafgaat aan de feitelijke zitting,
meer dwangmiddelen worden aangewend. Deze middelen liggen in de sfeer van het
ruimer toepassen van preventieve hechtenis en inverzekeringstelling, telefoon- en
faxtaps, afnemen - desnoods tegen de zin van de verdachte - van lichaamseigen
materiaal om een DNA-profiel te verkrijgen (cf. De Roos, 1994), infiltratie, binnentreden en doorzoeken van woningen. In belangrijke mate gaat het om het verlenen
van meer armslag aan het OM bij het sluitend krijgen van de zaak. Van deze dwangmiddelen is er één die potentieel het risico in zich draagt om structureel meer beslag
op de detentiecapaciteit te leggen: het ruimer toepassen van de preventieve hechtenis. De beschikbare gegevens laten echter niet toe om precies te berekenen of, en zo
ja met welke proportie het gebruik van de preventieve hechtenis gestegen is.
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In de selectie van de wetswijzigingen zijn er drie aan te wijzen waarvan enige specifieke invloed te bespeuren valt. Op het totaal nemen deze delicten een ondergeschikte positie in; de relatieve invloed op het totale aantal vrijheidsstraffen en detentiejaren is dus minimaal. Dit zijn de wet van 9 oktober 1991 (Stb. 520) met betrekking
tot de bestrijding van heling, de wet van 19 mei 1988 (Stb. 276) met betrekking tot
misdrijven jegens internationaal beschermde personen en de wet van 10 september
1986 (Stb. 464) omtrent de overdracht van de tenuitvoerlegging van strafvonnissen
door en aan Nederland. Het precieze effect op de detentiecapaciteit van de eerste
twee wetten (Stb. 520 en 276) valt moeilijk vast te stellen, omdat de statistische gegevens van deze specifieke delicten niet afgesplitst kunnen worden. Door de ratificatie
van een aantal verdragen is een wet in werking getreden die de overdracht van de
tenuitvoerlegging van strafvonnissen mogelijk maakt (Stb. 464). Dat wil zeggen dat
buitenlanders die in Nederland veroordeeld zijn de mogelijkheid hebben gekregen
om de straf in hun eigen land uit te zitten. Vice versa geldt dit ook voor Nederlanders
die in een buitenlandse cel zitten. Gegevens van het CBS wijzen uit dat er een aanzienlijk grotere stroom Nederlanders terugkomt dan dat er buitenlanders vertrekken. In 1995 keerden 131 Nederlanders uit buitenlandse cellen (vooral uit Duitsland
en Spanje) terug naar Nederland om hun - eventueel naar Nederlandse maatstaven
aangepaste - strafrestant uit te zitten. Omgekeerd vertrokken er 36 (vooral naar
Duitsland, Turkije en Engeland). Netto heeft de Wet op de Overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS) in 1995 dus 95 extra gedetineerden opgeleverd. Vaak
gaat het om delicten als drugsmokkel, waarvoor hoge straffen worden opgelegd. Het
aantal hiermee gemoeide detentiejaren laat zich niet precies uitrekenen, omdat niet
bekend is wat de strafrestanten waren. Als we het gemiddelde van de in Nederland
opgelegde straf voor Opiumwetdelicten aanhouden (zie hoofdstuk 3), zou het gaan
om ongeveer 100 detentiejaren.15 Op het totaal van de te executeren detentiejaren in
1995 (10.939) is dit niet bijzonder veel.
De conclusie is dat wetswijzigingen van de afgelopen tien jaar tot op heden betrekkelijk weinig invloed hebben gehad op de stijging van het aantal te executeren
detentiejaren.
4.2

Aangiftebereidheid

Impressies uit de gesprekken
De registratie, de opsporing en de vervolging van veel delicten staan of vallen met de
bereidheid van het publiek om aangifte te doen. Deze invloed van aangiftebereidheid op de omvang van de geregistreerde criminaliteit vinden we vooral bij de wat
minder ernstige delicten, zoals fietsdiefstal, diefstal uit auto's en eenvoudige mis-

15

Weliswaar worden in het buitenland langere straffen voor deze delicten opgelegd dan in Nederland.
maar over het algemeen hebbende gedetineerden al een deel van hun straf uitgezeten en bovendien
voorziet de zogenaamde exequatorprocedure in een herziening van de straf tot Nederlandse proporties.
De schatting van 100 detentiejaren zal er dus niet zover naast zitten.
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handeling. De ernstige criminaliteit wordt vrijwel altijd geregistreerd; ook is het
ophelderingspercentage hier zeer hoog. Bovendien is er bij sommige -'slachtofferloze' - delicten16 per definitie pas sprake van een misdrijf als de politie deze proactief opspoort en (dus) registreert. Dit heeft als effect dat bij dit soort van delicten
de registratie vrijwel dekkend is. De 'wig' tussen feitelijk gepleegde criminaliteit en
de registratie ervan vinden we dus vooral bij de zogenaamde kleine criminaliteit.
Dat is in dit verband niet onbelangrijk, omdat het beslag op de detentiecapaciteit
vooral gelegd wordt door de langdurige vrijheidsstraffen die toegemeten worden
voor de zwaardere criminaliteit. Op voorhand kan dus aannemelijk gemaakt worden
dat (kleine) variaties in aangiftebereidheid betrekkelijk weinig effect zullen sorteren
op de behoefte aan penitentiaire capaciteit, ook al omdat de kleinere criminaliteit
in haar gang langs de strafrechtsketen voor een groot deel uitgefilterd wordt en
niet voor de rechter verschijnt. Ter herinnering: in paragraaf 3.1 werd vastgesteld
dat in 1995 van de ruwweg 225.000 afgedane zaken er slechts 27.000 uiteindelijk
resulteerden in een veroordeling tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Niettemin
speelt de aangiftebereidheid in de discussie over de vraag of de criminaliteit is
toegenomen, telkens een belangrijke rol. Daarom is er tijdens de gesprekken met de
politie expliciet aandacht aan besteed.
Volgens de verschillende politiefunctionarissen maakt de aangiftebereidheid geen
eenduidige ontwikkeling door: voor sommige delicten zien we een stijgende lijn,
voor andere een dalende. Bovendien is er binnen politieregio's geografische variatie
in de bereidheid om aangifte van een delict te doen: in verstedelijkte gebieden wordt
meer bereidheid gesignaleerd, in plattelandsregio's minder. De inschatting van de
politie is dat deze tegengestelde bewegingen elkaar vrijwel opheffen, dat wil zeggen
dat er geen duidelijke verhoging of verlaging van het aantal aangiftes valt te constateren.
Winst - in termen van aangiftebereidheid - valt vooral te behalen bij de minder ernstige delicten. Zoals gezegd, is voor ernstige delicten de aangiftebereidheid traditioneel hoog. Dat neemt niet weg dat er ook in sommige ernstigere categorieën soms
een toenemende aangiftebereidheid te vinden is. Vooral zedendelicten - vooral
incest - ondervinden de laatste tijd een stijging. Ook het aantal aangiftes van gewelddelicten die in de zedensfeer liggen (het'potenrammen'), neemt toe. Naar de overtuiging van de respondenten komen dergelijke delicten niet zozeer vaker voor dan
vroeger, maar is het veeleer de maatschappelijke aandacht en acceptatie die ervoor
zorgen dat men eerder naar de politie stapt.
Volgens diverse zegslieden heeft de reorganisatie van de politie ertoe geleid-dat de
fysieke bereikbaarheid van de politie buiten kantooruren is verminderd, vooral in de
gebieden buiten de steden. Politiebureaus werden gesloten of slechts beperkt opengesteld. Ook de aanwezigheid van politiemensen op straat is in bepaalde gebieden
verminderd. Deze factoren hebben er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de

16

Bijvoorbeeld rijden onder invloed en Opiumwetdelicten.
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aangiftebereidheid op het platteland is teruggelopen. Men is niet van zins om voor
een betrekkelijk gering delict 'uren' op een politiebureau te zitten, dat, als het tegenzit, ook nog relatief ver weg ligt. Soms wordt gepoogd dit euvel te bestrijden door
telefonische aangifte mogelijk te maken, maar hiervan wordt weinig gebruikgemaakt.
Recent onderzoek
Deze impressionistische en fragmentarische manier om ontwikkelingen in de aangiftebereidheid te beschouwen, verdient aanvulling van een meer kwantitatieve benadering. Zowel in slachtofferenquêtes (Enquêtes Slachtoffers Misdrijven, ESM) als
in politiestatistieken van het CBS (Enquêtes Rechtsbescherming en Veiligheid, ERV)
wordt aandacht besteed aan de aangiftebereidheid. Aangiftebereidheid wordt gedefinieerd als het percentage misdrijven waarvan aangifte gedaan wordt. Dit percentage
wordt berekend door de totale omvang van de criminaliteit met behulp van slachtofferenquêtes te schatten en dit te relateren aan politiestatistieken. Op basis van
deze gecombineerde bronnen komen Kester en Junger-Tas (1994) tot de conclusie
dat het percentage aangiftes in 1982 een dieptepunt bereikte: 30% van het aantal
misdrijven. Daarna is het percentage gaan stijgen, met als hoogtepunt 37% in 1992.
Een hoog aangiftepercentage (75) vinden we bij delicten als bromfiets- en autodiefstal en bij diefstal uit woonhuizen. Het is aannemelijk dat dit hoge percentage
mede veroorzaakt wordt doordat verzekeringsmaatschappijen pas tot uitkering overgaan als er een proces-verbaal kan worden overlegd. Veel minder hoge percentages
worden gevonden bij delicten als handtastelijkheden, diefstal uit de auto, vernielingen, exhibitionisme en overige diefstal (Kester en Junger-Tas, 1994).
Een andere bron is de politiemonitor (1993). Dit betreft een telefonische enquête
onder ruim vijftigduizend burgers van 15 jaar en ouder. Deze enquête komt op een
aangiftepercentage van 32 (SCP, 1994).
Tussen de beide aangiftepercentages zit een verschil van 5 procentpunten. Volgens
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is dit verschil waarschijnlijk te wijten aan
verschillen tussen de meetmethodes. Voor het vaststellen van het percentage aangiftes op het totaal is het nodig om te beschikken over het totale aantal gepleegde
misdrijven. Vanwege het 'dark number'17 moet dit aantal worden geschat. Om diverse redenen kunnen deze schattingen uiteenlopen.
Al met al bevindt het percentage aangiftes zich in 1992/1993 ergens tussen de 32 en
37. Het aangiftepercentage was in ieder geval tot en met 1992 stijgende. Hoe het
hiermee anno 1997 is gesteld, is niet bekend, maar de gesprekken duiden op een
stabiele aangiftebereidheid met variaties voor verschillende delicten. De invloed
hiervan op de behoefte aan detentiecapaciteit kan op basis van deze gegevens minimaal worden geacht.

17

Ook wel verborgen criminaliteit genoemd: de wig tussen geregistreerde en feitelijk gepleegde delicten.
Kester en Junger-Tas (1994) komen tot de slotsom dat het dark number in de periode 1980-1992 met
acht procentpunten is teruggelopen van 84% naar 76%.
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Opsporings- en capaciteitseffecten bij de politie

In de afgelopen jaren heeft er in opsporingsprioriteiten - en daarmee in de personeelsinzet - een beleidsverschuiving plaatsgevonden. Veel gesprekspartners wijzen
erop dat tot een aantal jaren geleden vooral de nadruk werd gelegd op de kleine criminaliteit (later werd dit de veel voorkomende criminaliteit genoemd), meer recentelijk is men zich gaan concentreren op de 'middelzware' criminaliteit. De aandacht
voor zware (georganiseerde) criminaliteit lijkt op een stabiel (relatief hoog) niveau
gehandhaafd te zijn.18 In concreto wil dit zeggen dat de politie (maar ook het OM)
meer dan voorheen aandacht heeft voor middelzware delicten als woninginbraken,
diefstal met geweld, overvallen, verkrachting, mishandeling. 'Kleinere' zaken als
fietsdiefstal, diefstal uit (en van) auto's, eenvoudige diefstal, eenvoudige mishandeling, bedreiging leiden minder vaak dan voorheen tot opsporing van een verdachte
van het misdrijf. Een politieman drukt het als volgt uit.
'Samen met een officier van justitie gaan we zitten om de aangiften en processen-verbaal door te nemen. We maken dan twee stapels; op de ene komen zaken
waar opsporings- en vervolgingstechnisch muziek in zit en op de andere de
zaken waar we verder geen moeite meer voor doen, omdat de inspanning niet
opweegt tegen het verwachte resultaat.'
Ondanks de grotere inspanning op dit terrein, lijkt het ophelderingspercentage van
deze 'middelzware' delicten niet spectaculair te stijgen. Men is er daarom niet zeker
van dat dit ook tot gevolg heeft dat er meer middelzware delicten door middel van
een dagvaarding voor de rechter verschijnen. Het verschijnsel dat een (beperkt)
aantal delictplegers verantwoordelijk is voor een groot aantal delicten (vaak gaat het
om drugverslaafden), doet zich in veel arrondissementen voor en is hier mede debet
aan. Meer en meer stelt de politie zich, na aanhouding van een dergelijke verdachte,
tevreden met 'spontaan' toegegeven delicten, zonder dat diepgaand verder wordt
verhoord over nog openstaande delicten. Dat dit het ophelderingspercentage niet
verhoogt, is evident (zie ook Berghuis, 1992; SCP, 1994). Bij inverzekeringstelling van
zo'n verdachte doet zich wel vaak het effect voor dat woning-, auto- of bedrijfsinbraken in bepaalde wijken drastisch dalen. Over het algemeen heeft dit laatste een
hogere prioriteit - vooral omdat het de onveiligheidsgevoelens doet afnemen - dan
het streven naar een sterk stijgend ophelderingspercentage.
De samenwerking tussen de politie en het OM is de laatste tijd sterk verbeterd. Dit
heeft onder andere geleid tot zogenaamde AU-projecten (Aanhouden en Uitreiken).
In Utrecht heet dit project DAMOKLES, wat staat voor Direct Afhoren, Meteen Oordelen, Korte Looptijd En Succes), in de politieregio Haaglanden HAU (Haaglanden Aanhouden en Uitreiken), in Groningen PAUWER, in Amsterdam-Amstelland HOPPER en

18

Het 'rendement' van de inspanningen (in termen van detentiejaren) is echter betrekkelijk gering, omdat
onderzoeken vaak jarenlang duren en met inzet van veel menskracht plaatsvinden. Als een zaak uiteindelijk sluitend wordt gekregen, levert het vaak slechts enkele verdachten op.
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in Arnhem gewoon AU. De strekking van dergelijke projecten is dat een verdachte de
dagvaarding op het politiebureau betekend krijgt. Tevens wordt nagegaan of er nog
andere delicten zijn waarvoor hij gesignaleerd staat. Is dit het geval, dan worden
deze gevoegd bij het eerste delict. Vaak gaat het om verdachten die bekend zijn bij
de politie, omdat zij regelmatig worden aangehouden voor wat kleinere delicten. Het
is geen uitzondering dat de delicten met opzet 'opgespaard' worden, zodat de verdachte met een, op één dagvaarding verzamelde, flinke hoeveelheid delicten voor de
rechter verschijnt. Dit heeft twee voordelen: het betekenen van de dagvaarding in
persoon op het politiebureau doet het aantal ongeldige dagvaardingen afnemen, en
het aantal delicten cumuleert tot een langere straf dan elk delict afzonderlijk, waardoor de dader 'langer van de straat is'. In sommige arrondissementen is het de praktijk dat er voor alle feiten gezamenlijk een langere straf geëist wordt dan de som van
de delicten afzonderlijk; in andere arrondissementen wordt een'kwantumkorting'
gegeven. De indruk bestaat dat deze tegengestelde bewegingen in de strafeis over
het geheel genomen per saldo niet leiden tot een gemiddeld langere strafduur. Als
in dit segment van de criminaliteit de gemiddelde strafduur per arrondissement
afzonderlijk bekeken zou worden, is het niet uitgesloten dat er een effect van deze
projecten gevonden wordt. Omdat we niet van alle arrondissementen weten welke
modaliteit (kwantumkorting, het geheel is meer dan de delen, of een rechte telling)
toegepast wordt, kunnen we deze berekening hier niet uitvoeren.
De laatste jaren heeft een capaciteitsuitbreiding van de politie plaatsgevonden. De
verwachting dat 'meer blauw op straat' zou kunnen (moeten) leiden tot meer processen-verbaal en meer zaken die aan het OM aangeleverd worden, ligt voor de hand.
De politiekorpsen zelf geven echter aan dat het effect van de formatie-uitbreiding op
de geregistreerde omvang van de criminaliteit beperkt is. Voor een groot deel komt
dit doordat de verhoging van het budget niet altijd gebruikt wordt voor personele
uitbreiding, maar voor materiële vernieuwing van het wagenpark, communicatiemiddelen, automatisering en dergelijke. Een tweede oorzaak wordt gevonden in de
selectieve inzet van nieuw aangeworven personeel. Over het algemeen vinden we
formatie-uitbreidingen eerder bij de beheerssecties (zoals parkeerbeheer) dan bij de
opsporingsdiensten. Dit leidt niet tot een toename van het aantal processen-verbaal.
Zelfs indien aangetoond zou worden dat de politiekorpsen een hoger aantal zaken
registreren (zie paragraaf 4.4) dan nog hoeft dit niet zichtbaar te zijn in het aantal
zaken dat door de rechter wordt afgedaan.
'Het is net een steen die je in het water gooit: dicht bij de bron zijn de rimpelingen in de cijfers duidelijk zichtbaar, maar naarmate we verder daarvan af
geraken - naar het einde van de strafrechtsketen toe - vlakken de rimpelingen
sterk af tot ze ten slotte niet of nauwelijks meer merkbaar zijn in het aantal
strafopleggingen.'
Ook hier kan weer gewezen worden op de filters in de strafrechtsketen die successievelijk telkens alleen de zwaardere delicten uitzeven totdat uiteindelijk niet meer
dan 12% van de strafzaken uitmonden in een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. De
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Commissie-Korthals Altes gebruikte hier bij monde van haar secretaris Kors (1996)
de adequate beeldspraak van een trechter met een nauwe hals.
Op de vraag of de politie (dat wil zeggen een politiefunctionaris die tevens hulpofficier is) bij inverzekeringstellingen rekening houdt met het cellentekort, is het
antwoord onverkort 'neen'. Inverzekeringstelling wordt geheel los gezien van het
capaciteitsprobleem. Het is nodig en dan gebeurt het, of het is niet nodig en dan
laat men het achterwege. De achtergrond van deze vraag is de mogelijkheid dat de
onderdelen van de keten inverzekeringstelling - preventieve hechtenis - vrijheidsstraf rechtstreeks met elkaar verband houden: de officier van justitie en/of de
rechter-commissaris zouden eerder geneigd zijn tot het vorderen en toewijzen van
voorlopigepreventieve hechtenis bij voorafgaande inverzekeringstelling en de
rechter zou eerder een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opleggen indien er sprake
is (geweest) van voorlopige hechtenis. Besluiten die op politieniveau genomen
worden, kunnen op deze manier direct bijdragen aan plaatstekorten in huizen van
bewaring en gevangenissen. De gesprekken wijzen uit dat de politie vindt hierin een
eigen verantwoordelijkheid te hebben. Beslissingen om tot inverzekeringstelling
over te gaan, worden genomen op basis van delicts- en persoonskenmerken en
onafhankelijk van de overweging dat zich capaciteitsproblemen zouden kunnen
voordoen ten gevolge van bepaalde beslissingen.
4.4

Veranderingen in aard, ernst en omvang en van de criminaliteit

Aard en ernst van de criminaliteit
Aard en ernst van criminaliteit zijn twee aspecten die gemakkelijk verward kunnen
worden. Met veranderingen in de aard van de criminaliteit wordt hier gedoeld op
het verschijnen van relatief nieuwe delicten binnen het bestaande criminele palet
(bijvoorbeeld mensenhandel) alsmede de 'vorm' waarin criminele activiteiten zich
voordoen (bijvoorbeeld een 'verplaatsingseffect' door succesvolle maatregelen om
bendevorming onder jongeren en bankovervallen tegen te gaan). Ernst heeft vooral
te maken met het gebruik van geweld en de omvang van de schade bij vermogensdelicten bijvoorbeeld.
'Nieuwe' delicten komen relatief dermate weinig voor dat zij nauwelijks van invloed
worden geacht op de omvang van de criminaliteit. Eigenlijk gaat het alleen om mensenhandel. Vooral sinds het uiteenvallen van de Sovjetunie en het verdwijnen van
het IJzeren Gordijn wordt een stijging geconstateerd van het aantal Oost-Europese
vrouwen dat gedwongen wordt prostitutie te bedrijven in Nederlandse steden. Ook
het tegen betaling 'importeren' van illegale vreemdelingen is een delict dat zich de
laatste tijd met enige regelmaat voordoet.
Met betrekking tot een verandering in de vorm waarin delicten zich voordoen, worden vele voorbeelden genoemd.
- Onder andere door succesvolle preventieve maatregelen om bankovervallen
tegen te gaan, doet zich een verplaatsingseffect voor. Er worden vaker supermarkten, postagentschappen, benzinestations en woningen overvallen. Zonder
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de andere delicten te willen bagatelliseren, wordt vooral het toenemende aantal
overvallen op mensen thuis een 'ergerlijk' verschijnsel genoemd.
- Bij het stijgende aantal minderjarigen (waaronder een groot aantal allochtone
jongeren) dat verhoord wordt voor een misdrijf, valt vooral op dat de delicten
vaak zo 'brutaal' en 'onnadenkend' zijn. 'Er wordt op klaarlichte dag een steen
door de ruit gegooid en ze gaan er met de buit vandoor.' 'Tegenwoordig draaien
ze hun hand niet meer om voor het beroven van een pizzabezorger en niet zelden wordt volkomen onnodig met een wapen gedreigd.'
- Diezelfde minderjarigen maken regelmatig deel uit van een groep delinquente
jongeren en soms kan er zelfs van bendevorming gesproken worden. 'We zien
jongetjes van 16 die bendeleider zijn en er soms zelfs een lijfwacht op nahouden.'
- Een politieman merkte bijna weemoedig op dat de 'ouderwetse beroepscrimineel' (met de nadruk op ouderwetse) aan het verdwijnen is. Daarvoor in de
plaats komen harde, nietsontziende en niet zelden buitenlandse, beroepscriminelen.
- De overlast van drugverslaafden zowel in termen van openbare orde als 'kleine'
vermogenscriminaliteit, neemt, vooral in steden, steeds onacceptabeler vormen
aan. Het meer agressief lastigvallen van voorbijgangers is daar slechts één voorbeeld van, 's nachts herrie maken in woonwijken een ander.
Deze ontwikkelingen leggen, naar de (unanieme) mening van de zegslieden, echter
weinig tot geen gewicht in de schaal bij de capaciteitsnood. Veel belangrijker in dit
opzicht is de toename van de delicternst. De criminaliteit is 'enorm' verhard, ze is
vooral gewelddadiger geworden. De levensdelicten hebben vaak te maken met
afrekeningen binnen 'het milieu'. Wapenbezit, zowel vuur-, steek-, als slagwapens,
wordt veelvuldig aangetroffen, ook onder minderjarigen.
'Het gemak waarmee naar een wapen gegrepen wordt, is onvoorstelbaar. Of het
nu gaat om onderlinge conflicten die beslecht worden met een wapen, om
wapengebruik bij het plegen van een ander delict of "zomaar".'
Een verontrustend verschijnsel is het 'zinloze' geweld. Misschien nog niet eens wat
betreft de omvang, maar wel de onvoorspelbaarheid ervan en de vaak ernstige letsels
die ermee gepaard gaan. Toevallige passanten worden het slachtoffer van volstrekt
buitenproportionele agressie. In Groningen was er enige tijd geleden zelfs een
hausse in 'studentjepesten'.
'Een groepslid dat meestal klein van postuur was, werd erop uitgestuurd om een
student te provoceren, of althans iemand van wie vermoed werd dat het een
student was. Als de student erop inging, verscheen plotseling de rest van de
groep en werd hij flink in elkaar getrapt en geslagen. Dat heeft regelmatig tot
ziekenhuisopname geleid. We hebben dat door intensief surveilleren de kop in
weten te drukken, maar dat ging op dat moment wel ten koste van andere
werkzaamheden.'
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Omvang van de criminaliteit
Respondenten vinden het erg moeilijk om in z'n algemeenheid antwoord te geven
op de vraag of de criminaliteit is toegenomen. Als iemand zich er al aan waagt, dan is
de indruk dat de omvang over de hele linie eigenlijk niet is toegenomen. Dat neemt
echter niet weg dat er per delictsoort variaties zijn waar te nemen. Uit de vorige
sectie bleek al dat men vooral een stijging van gewelddelicten constateert. Om dit
wat meer grond onder de voeten te geven, zullen we in het hiernavolgende enkele
highlights uit de terzake doende literatuur presenteren.
De totale omvang van de criminaliteit vertoont sinds 1985 geen belangrijke stijging
(Kester en Junger-Tas, 1994; SCP, 1994; Kester, 1995). Deze conclusie is gebaseerd
op een combinatie van slachtofferenquêtes en politiestatistieken. Politiestatistieken
laten zien dat zich tot 1985 een vrijwel ononderbroken stijging op alle terreinen
heeft voorgedaan. In 1985 treedt een voorlopige stabilisering op. In 1992 zien we een
kleine toename in de geregistreerde criminaliteit.19 Ook slachtofferenquêtes registreren geen belangrijke stijging van de kans slachtoffer te worden van een misdrijf.
Kester en Junger-Tas (1994) constateren dat de geregistreerde criminaliteit na 1984
met 1 procentpunt per jaar toeneemt. Gecorrigeerd voor de bevolkingsaanwas (elk
jaar 0,5-1%), wordt de relatieve groei nog kleiner. Wel zien we dat inwoners van de
grote steden vaker het slachtoffer worden van een misdrijf dan inwoners van kleinere gemeenten. Dit is in overeenstemming met de cijfers die in hoofdstuk 3 gepresenteerd zijn.
In figuur 9 is een vergelijking van het gemiddelde aantal van in de 25 politieregio's
ter kennis gekomen misdrijven over de periode 1991-1993 en die uit 1994 gepresenteerd. Hetzelfde is gedaan voor het aantal opgemaakte processen-verbaal en de
processen-verbaal die doorgestuurd zijn naar het OM (De Krosse, 1995).
In 1991, 1992 en 1993 kwamen gemiddeld 1.373.000 misdrijven ter kennis van de
politie. In 1994 waren dat er 1.506.000, een stijging van 10%. In het aantal processenverbaal zien we iets soortgelijks, zij het van kleinere omvang: een stijging van
1.225.000 naar 1.290.000, dit is 5%. Het aantal processen-verbaal dat vervolgens naar
het OM werd gestuurd om aldaar afgedaan te worden, was respectievelijk 173.000 en
176.00020; een stijging van slechts 1,7%. Waar we eerder met betrekking tot de strafrechtsketen opmerkten dat er vele filters ingebouwd zijn die ervoor zorgen dat het
aantal in eerste aanleg opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen 12% is van alle
afgedane strafzaken, kunnen we hier een zelfde systematiek waarnemen. Van de in
1994 ter kennis gekomen misdrijven bereikt slechts zo'n 11% het OM in de vorm van
een proces-verbaal.

19
20

Volgens het CBS is deze toename voornamelijk te danken aan een verbeterde registratie.
Dat dit getal aanmerkelijk lager ligt dan het aantal afgedane zaken dat voor 1994 in hoofdstuk 3 genoemd wordt, ligt aan het feit dat het hier processen-verbaal betreft en in hoofdstuk 3 dagvaardingen.
Vaak is in processen-verbaal sprake van meer daders, die elk een dagvaarding uitgereikt krijgen.
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Figuur 9:

Aantal ter kennis gekomen misdrijven, processen-verbaal en naar het OM
gestuurde processen-verbaal. Gemiddeld in de periode 1991-1993 en
over1994
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Dat het aantal ter kennis gekomen misdrijven tussen 1991 en 1994 met zo'n 10%
stijgt,21 wil nog niet noodzakelijkerwijze zeggen dat ook de feitelijke criminaliteit
met dat percentage gestegen is, noch dat dit gereflecteerd wordt in het aantal opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen. De zeer geringe stijging van het aantal
naar het OM gestuurde processen-verbaal duidt hierop: de metafoor van de steen die
in het water geworpen wordt, is ook in dit geval van toepassing (zie paragraaf 4.2).
Dat niettemin het aantal opgelegde onvoorwaardelijke gevangenisstraffen de laatste
jaren stijgt (tussen 1989 en 1995 met 28%), heeft waarschijnlijk meer te maken met
de toegenomen ernst van misdrijven en beleidsbeslissingen bij OM en rechterlijke
macht die leiden tot een grotere punitiviteit dan met een toename in de totale omvang van de criminaliteit (dit is het totale aantal gepleegde delicten). We komen op
dit laatste terug in paragraaf 4.5.
Samenvattend kan gesteld worden dat, van de drie factoren aard, ernst en omvang
van criminaliteit, eigenlijk alleen de toegenomen ernst in termen van toegenomen
geweld, substantieel bijdraagt aan de druk op de penitentiaire capaciteit. Dat zich
recentelijk een aanmerkelijke stijging in het aantal opgelegde onvoorwaardelijke
vrijheidsstraffen voordoet, is op zichzelf geen voldoende reden om tot de conclusie
te komen dat 'dus' de omvang van de criminaliteit wel gestegen zal zijn. Dat de
omvang van de criminaliteit niet noemenswaard is gestegen in de afgelopen jaren,

21

De meest recente cijfers laten overigens een teruggang zien in het aantal opgemaakte processen-verbaal.
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Geindexeerde vergelijking (1985=100)

200T

ter kennis gekomen misdr.
opgelegde detentiejaren na VI

80-h

- - - - opgelegde onv. vrijh.straffen
- - - - - • gem. duur gevangenisstraf
{

60 -}1985

1987

1989

1994

1995

blijkt afdoende uit de ter beschikking staande literatuur. Het is veeleer de toenemende ernst van criminaliteit die ertoe leidt dat meer delicten dan voorheen de grens
van 'strafwaardigheid' (in termen van onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming) overschrijden.
Ten slotte wordt - ter onderlinge vergelijking - in figuur 10 op basis van geïndexeerde gegevens (1985=100) de ontwikkeling van 1985 tot en met 1995 weergegeven van:
- het aantal opgemaakte processen-verbaal wegens een misdrijf door politie of
marechaussee (bron: CBS);

- het aantal in eerste aanleg opgelegde detentiejaren na aftrek van VI;
- het aantal in eerste aanleg opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen;
- de gemiddelde duur van de opgelegde vrijheidsstraffen.
Het meest saillante van deze vergelijking is dat het aantal ter kennis gekomen misdrijven voor het eerst sinds jaren daalt, terwijl zowel het aantal opgelegde detentiejaren als het aantal vonnissen tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf blijven stijgen. De toekomst zal moeten uitwijzen of de daling van de criminaliteit zich continueert en ook vertaald wordt in een daling van het aantal opgelegde detentiejaren.
Overigens blijkt uit figuur 10 tevens dat het aantal te executeren detentiejaren veel
sneller stijgt dan de omvang van de geregistreerde criminaliteit.
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Strafvordering en straftoemeting

Het resultaat van een strafproces vormt in engere zin de uitkomst van interacties
tussen verdachte, advocaat, officier van justitie en rechter(s). Deze interacties
culmineren in een eis van de officier en de uitspraak van de rechter. De unanieme
constatering van zowel de gesprekspartners (advocaten, officieren en rechters) voor
dit onderzoek, als auteurs buiten het kader van dit onderzoek, is dat zich vooral de
laatste paar jaren een duidelijke tendens naar strenger straffen aftekent. Factoren en
ontwikkelingen die bijgedragen hebben aan de totstandkoming van een dergelijke
tendens, zijn het onderwerp van deze paragraaf. Veranderingen in strafvordering en
straftoemeting vinden niet autonoom plaats, maar zijn de resultante van meer of
minder externe ontwikkelingen. In het hiernavolgende zal, in betrekkelijk willekeurige volgorde, aandacht besteed worden aan een aantal van die - maatschappelijke en
lokale - ontwikkelingen.
Maatschappelijke ontwikkelingen
Zonder te pretenderen hier een uitputtende beschrijving te geven van alle relevante
maatschappelijke ontwikkelingen die bijgedragen hebben aan de 'verharding' van
het Nederlandse strafrechtsklimaat, zullen we hier wijzen op een paar belangrijke en
deels met elkaar samenhangende ontwikkelingen die zich ongeveer parallel hebben
voorgedaan vanaf het begin van de jaren tachtig. Door veel gesprekspartners wordt
het verschijnen van de beleidsnota Samenleving en Criminaliteit (1985) gezien als
keerpunt in het denken over criminaliteitsbeheersing (zie ook Blad, 1994). Deze nota
vormt het beleidsmatige antwoord op een decennium van stijgende criminaliteit.
Dat deze stijgende criminaliteit geen idee-fixe is geweest, bewijzen de cijfers die in
paragraaf 4.4 aan de orde zijn geweest. Onder druk van de publieke opinie en media
(Brants en Brants, 1994) stijgt de criminaliteitsbestrijding met stip op de politieke
agenda. De spreekwoordelijke tolerantie van de jaren zestig en zeventig wordt langzaamaan vervangen door een'nieuwe zakelijkheid'. Dit gaat volgens diverse zegslieden gepaard met de cruciale notie dat het niet in de eerste plaats 'de maatschappij' is die delinquent gedrag veroorzaakt, maar dat de mensen zelf verantwoordelijk
dienen te worden gehouden voor hun doen en laten. Deze persoonlijke verantwoordelijkheid voor onacceptabel gedrag vertaalt zich achter de deuren van de rechtszaal
in minder toegeeflijkheid bij de vaststelling van een straf voor dat gedrag. De term
'tijdgeest' dringt zich hier op. Van Ruller en Beijers (1995) merken hierover op dat
het een geheimzinnig, rijkelijk mistig en wetenschappelijk onbruikbaar begrip is dat
echter wel degelijk bestaat en aan snelle veranderingen onderhevig kan zijn.
Een andere, parallelle, ontwikkeling betreft de toenemende aandacht voor slachtoffers van misdrijven (Boutellier, 1994; Buruma, 1994; Van Ruller en Beijers, 1995).
Regionale bureaus voor slachtofferhulp werden opgericht, binnen de politiekorpsen
werden functionarissen aangesteld die zich speciaal met slachtoffers gingen bezighouden, op wetgevingsgebied kwam de Wet-Terwee tot stand. Volgens sommige
officieren moet de strafeis die zij formuleren dan ook gezien worden als een zekere
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genoegdoening aan het slachtoffer. Voor diverse delicten heeft dat in het verleden
geleid tot een fors hoger strafgemiddelde.
De Commissie Lange straffen (1996), vat deze ontwikkelingen als volgt samen:
'Dit [toenemende gemiddelde strafduur] wordt onder andere veroorzaakt doordat de laatste jaren de aandacht is verschoven van de persoon van de dader en
diens resocialisering naar de daad en zijn gevolgen, waarbij de psychische gevolgen voor het slachtoffer een belangrijker plaats hebben gekregen binnen het
strafrecht en voorts doordat de samenleving minder tolerant is geworden ten
aanzien van misdrijven. Deze gewijzigde maatschappelijke opvatting heeft
invloed (gehad) op de strafmaat (...)'
Het is evident dat het OM noch de ZM zich in een maatschappelijk vacuum bevinden;
zij zijn onderhevig aan dezelfde processen die zich in de maatschappij voordoen.
De minder tolerant wordende maatschappij wordt gereflecteerd in de berichtgeving
van de media, die daarmee weer druk uitoefenen op regering en parlement. Het is
in dit verband opmerkelijk dat de verschillende grote politieke partijen min of meer
consensus bereikt hebben over de prioriteit die criminaliteitsbestrijding dient te
hebben. Dat werkt door in de strafrechtsketen.
De vraag hierbij welke partij binnen de magistratuur het voortouw neemt bij de
trend tot strenger straffen, is niet zo heel belangrijk. Wat dat betreft zijn OM en ZM
communicerende vaten. De rechters merken op dat zij in zekere zin 'volgzaam' of
'reactief' zijn: de strafeis bepaalt de marges waarbinnen de rechter zich met de strafmaat beweegt. Maar de eis komt over het algemeen ook niet uit de lucht vallen; daar
gaat een motivatie aan vooraf die overwegend gebruikmaakt van dezelfde argumenten als de rechter. Daardoor ontlopen eis en straf elkaar ook niet zo heel veel. De
(standaard)verschillen tussen vordering en strafmaat (meestal zit de rechter met
de uiteindelijke straf wat onder de eis van de officier; zie ook de Commissie Lange
straffen, 1996) hebben daarmee ook een soort rituele betekenis. Het OM kan zeggen:
'Wij willen tenminste dat er strenger gestraft wordt, maar de rechter wil niet mee.'
en de rechter: 'Wij zijn onafhankelijk en laten de persoon van de verdachte ook meewegen. We rennen niet mee met de meute.' Het nettoresultaat is voor beide partijen
veelal tamelijk voorspelbaar. Dat neemt echter niet weg dat rechters in sommige
gevallen een signaal proberen af te geven dat zij bepaalde straffen (veel) te hoog
vinden.
'Op een gegeven moment was het zo dat illegalen die voor het eerst opgepakt
werden, standaard drie maanden onvoorwaardelijk tegen zich geëist kregen, dat
vond ik wat al te gortig en in een paar opeenvolgende zaken ben ik toen ver
onder de eis gaan zitten. Dat signaal werd wel opgemerkt en de eisen gingen
naar beneden. Wat dat betreft heb je natuurlijk wel invloed, ook omgekeerd,
maar dat komt aanmerkelijk minder vaak voor.'
Vooral de officieren van justitie afficheren zich als crimefighters. Hierbij wordt wel
aangetekend dat dit vooral opgaat voor de jongere officieren (en rechters), de
oudere garde toont zich meestal wat milder. Men is het erover eens dat het OM het
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voortouw neemt bij veranderingen in de strafmaat. Over het algemeen vinden
officieren de tendens tot strenger straffen zowel gerechtvaardigd als onontkoombaar.
'De criminaliteit wordt ernstiger en daar passen zwaardere straffen bij.'
'De maatschappij verlangt strengere straffen, en wij honoreren dat verlangen.'
In het eerste citaat herkennen we de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel.
In paragraaf 4.4 hebben we gezien dat zich een ernstiger wordende (geweld)criminaliteit ontwikkelt. Dat hiervoor zwaardere straffen worden opgelegd, is in het licht
van de proportionaliteit alleen maar logisch. In het tweede citaat zien we de invloed
die maatschappelijke ontwikkelingen hebben op het beleid van het OM terug. Een
officier refereerde hierbij aan een lied(je) van Wim Kan: 'Ik vertolk, ik vertolk de
gevoelens van het volk.'
Bij de tendens tot grotere strengheid gaat het niet alléén om zwaardere straffen voor
ernstigere delicten. Ook voor vergelijkbare delicten wordt nu zwaarder gestraft dan
voorheen. Hier is sprake van een toenemende punitiviteit volgens de definitie zoals
die in hoofdstuk 2 is geformuleerd. Niet over de gehele linie, maar vooral voor
delicten binnen bepaalde categorieën en variërend per arrondissement. Berghuis
(1994) meldt dat in 1980 de gemiddelde strafduur voor verkrachting ruim 250 dagen
bedroeg; in 1993 waren dit er bijna 600. Van Ruller en Beijers (1995) merken hierbij
op dat het nauwelijks voorstelbaar is dat deze toename van de strafmaat toe te schrijven zou zijn aan het ernstiger worden van de gevallen. Volgens hen weerspiegelt
zich hierin ook een grotere betrokkenheid bij het slachtoffer. Woninginbraak is een
ander voorbeeld van 'privacy-schendende' delicten. In Groningen werd tot voor kort
minimaal twee weken gevorderd voor woninginbraak, recentelijk is dit verdubbeld.
Voor bedrijfsinbraken - die als minder bedreigend worden gezien - gold een 'minimumtarief' van één week, maar dit werd opgetrokken tot twee weken.
Het gaat niet altijd om de bredere maatschappelijke ontwikkelingen. Lokale omstandigheden kunnen ook een rol spelen. Zo worden openbare-ordedelicten en zakkenrollerij in Amsterdam strenger bestraft dan voorheen en ook strenger dan in andere
arrondissementen. De voornaamste reden hiervoor is dat zij zeer frequent voorkomen en daarom een bedreiging vormen voor de toeristische aantrekkelijkheid van
Amsterdam. De idee van generale preventie speelt hierbij een belangrijke rol: 'We
laten zien dat we het beu zijn.' Een andere lokale omstandigheid wordt door sommige advocaten gemeld en goeddeels bevestigd door politiefunctionarissen.
In twee arrondissementen gaat winkeldiefstal de laatste tijd opvallend regelmatig
gepaard met geweld. Niet omdat de daders op voorhand tot geweld overgaan, maar
omdat particulier bewakingspersoneel van de grotere winkelketens nogal eens ruw
-'om niet te zeggen provocerend' - optreedt bij aanhoudingen van daders. Dit kan
leiden tot een tegenreactie van de verdachte die in het proces-verbaal als gewelddadig wordt omschreven. Het OM legt op basis van dit proces-verbaal diefstal met
geweld ten laste. De vraag of het hier bewust 'beleid' betreft om potentiële winkeldieven af te schrikken, kon door de respondenten niet beantwoord worden.
Hoewel advocaten ook vinden dat zich tegenwoordig delicten voordoen die 'je je
vroeger niet kon voorstellen' en begrijpen dat daarvoor zwaardere straffen worden
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opgelegd, betreuren zij de toenemende punitiviteit en de algemene verharding van
de gang van zaken rond een strafproces. Officieren en advocaten staan vaak als
kemphanen tegenover elkaar.
'Vroeger gebeurde het regelmatig dat zaken na overleg tussen advocaat en officier werden aangehouden door de rechter om te zien hoe de verdachte zich zou
ontwikkelen. Dat is er nu niet meer bij, officieren reageren meestal afwijzend, er
moet onmiddellijk gestraft worden en de rechters gaan daarin mee.'
Ook lijkt het wel of er minder rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte; zowel bij de politierechter als bij de meervoudige kamer.
Als veroordeelden in appel gaan, lopen zij een zeker risico. De inmiddels gevleugelde uitspraak: 'appelleren is riskeren' stamt van het Haagse hof, dat door middel van
systematisch hogere straffen in appel, het aanspannen van hoger beroep probeerde
te ontmoedigen. Hier wordt naar de mening van de advocaten een verkeerde prioriteit gesteld en de individuele persoon het slachtoffer gemaakt van overwegingen die
niets met de zaak te maken hebben. Nu geldt dit niet zonder onderscheid voor elke
rechter. In NRC Handelsblad van 7 november 1996 vertelt de Haagse advocaat mr.
Spong dat hij zo'n twee weken voordat de behandeling in hoger beroep plaatsvindt,
informeert bij de griffie naar de samenstelling van de strafkamer. Als hij het vermoeden heeft dat dit een 'weinig barmhartig gezelschap' is, dan geeft hij zijn cliënt het
advies het hoger beroep alsnog in te trekken. Ook in NRC Handelsblad wordt in de
woorden van de betrokken advocaat de volgende casus beschreven.
'Een man had zijn vriendin doodgeschoten omdat zij de relatie wilde beëindigen. Vervolgens had hij geprobeerd zichzelf van het leven te beroven. Dit mislukte, maar hij raakte wel vrijwel geheel verlamd. Tijdens de terechtzitting werd
één jaar voorwaardelijk geëist; er volgde een veroordeling tot één jaar onvoorwaardelijk. De man ging in hoger beroep. Voor het Hof werd vervolgens twee
jaar onvoorwaardelijk geëist. De uiteindelijke straf bedroeg vier jaar onvoorwaardelijk omdat het Hof recht wilde doen "(...) aan de geschokte rechtsorde (...)
waarbij slechts ten dele rekening kan worden gehouden met de fysieke inconveniënten van de verdachte".'
Volgens de advocaat is dit exemplarisch voor de zich verhardende strafrechtspraktijk.
Daarnaast vragen veel advocaten zich af of het OM in zijn telkens hoger wordende
strafvordering wel rekening houdt met de vraag wat het effect daarvan is.
'Dat langer straffen recidive zou voorkomen, is allang achterhaald. Straf is
voornamelijk wraak. Veel officieren zien als voordeel van langer straffen dat de
crimineel een paar jaar van de straat is.'
Strafmaatoverleg
Zoals we in hoofdstuk 3 aan de hand van recent cijfermateriaal hebben aangetoond,
bestaan er tussen de arrondissementen grote verschillen in straftoemeting. Dit
bevestigt uitspraken van respondenten dat er tussen de arrondissementen weinig tot
geen afstemming bestaat, noch binnen de staande, noch binnen de zittende magi-
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stratuur. Tussen de arrondissementen bestaat uniformiteit in straffen hoegenaamd
niet. Een uitzondering hierop vormen de landelijke richtlijnen met betrekking tot
overtredingen van de Wegenverkeerswet, steunfraude (zie ook Commissie Lange
straffen, 1996) en in mindere mate Opiumwetdelicten. Binnen veel arrondissementen bestaat wel een al dan niet geïnstitutionaliseerd strafmaatoverleg. Soms is dit
overleg casuïstisch georiënteerd, dat wil zeggen dat een individuele officier per zaak
zelf beoordeelt of hij overleg pleegt met collega's over de eis die hij zal formuleren.
Andere arrondissementen kennen een meer structureel strafmaatoverleg. Volgens de
meerderheid van de officieren heeft dit overleg een strafmaatverhogende werking.
Een advocaat kon dit geheel onderschrijven.
'Op maandag werd er tegen een cliënt van mij één week geëist wegens een
bedrijfsinbraak, dinsdag was er bij het OM strafmaatoverleg, op woensdag
verdedigde ik een andere cliënt die exact hetzelfde delict had gepleegd en die
hoorde door dezelfde officier twee weken eisen, toen brak m'n klomp.'
De magistratuur en het capaciteitsprobleem
In veel literatuur die mogelijkheden ter leniging van de capaciteitsnood bestudeert,
wordt op enig moment de bal toegespeeld aan de (staande en/of zittende) magistratuur (bijvoorbeeld Beyens e.a., 1993; Kommer, 1995; Fiselier, 1996). Het gaat dan
meestal om een structurele vermindering van de strafeis of de opgelegde straffen.
Voorgestelde percentages van 20 en hoger zijn daarbij geen uitzondering. Deze percentages kunnen bereikt worden door algemene richtlijnen of via wetswijzigingen.
Aan dit onderwerp is ook aandacht besteed in de interviews.
Door de meeste respondenten uit de magistratuur wordt de gedachte verworpen dat
de officier en/of de rechter medeverantwoordelijk gemaakt zou moeten worden voor
de beheersing van de capaciteitsnood. Straftoemeting kent haar eigen, onafhankelijke, dynamiek en dat moet zo blijven.
Rechters voeren aan dat zij individuele zaken beoordelen, dat wil zeggen dat zij
idealiter een rechtvaardige strafmaat proberen te vinden die 'past' bij dit delict, deze
dader en dit tijdsgewricht. Op microniveau passen zij de proportionaliteit van de
straf ten opzichte van het delict toe. Veel minder zorgen maken zij zich over macroeffecten van een toenemende punitiviteit op de penitentiaire capaciteit. De bepaling
van de strafmaat vindt geheel onafhankelijk van capaciteitsproblemen en VI plaats.
De suggestie dat de langere straffen ook wel eens mede het gevolg zouden kunnen
zijn van een 'correctie' voor de VI-praktijk, wordt door elke rechter ontkend. Wel
geven zij aan dat de executierechter een middel zou kunnen zijn om, nadat er vonnis is gewezen, mogelijkheden in te voeren die de feitelijk uit te zitten tijd reduceren. De (on) beschikbare celcapaciteit is dan slechts één overweging temidden van
vele andere om de eenmaal opgelegde straffen te modificeren. Zodoende kan er een
bredere context geschapen worden waarbinnen het capaciteitsprobleem een plaats
kan krijgen. Hoewel de rechters de cellenproblematiek een serieus te nemen probleem vinden, achten zij het toch meer de taak van het OM om oplossingen aan te
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dragen (Commissie Lange straffen, 1996); als zij al vinden dat de magistratuur zich
hiermee bezig zou moeten houden.
Over het algemeen volgen officieren dezelfde lijn: het vorderen van preventieve
hechtenis, noch de gevorderde duur van de vrijheidsstraf worden beïnvloed door
problemen van executieve aard: 'Dit zijn problemen voor de administratie, niet voor
het OM.'

Desgevraagd kan de meerderheid van de geïnterviewde officieren zich wel vinden in
de suggestie van een executierechter. Met betrekking tot het verrekenen van de VI in
de strafvordering, zegt vrijwel elke officier dat ook dat hen in feite niet aangaat; dit
is, net als het capaciteitsprobleem, een kwestie voor de administratie.
In twee arrondissementen zeggen de officieren dat de 30% strafvermindering per VI
verdisconteerd wordt en leidt tot een hogere strafeis. Merkwaardig genoeg behoren
deze arrondissementen niet tot de elf zwaarst straffende (zie hoofdstuk 3), waardoor
betwijfeld moet worden of deze'discontoverhoging' stelselmatig plaatsvindt.
4.6

Samenvatting

In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan een aantal mogelijke factoren die de
toename van het aantal te executeren detentiejaren kunnen verklaren. Zowel door
middel van interviews met direct betrokkenen als via statistisch materiaal hebben
we licht proberen te werpen op vijf factoren:
1 invloed van wetswijzigingen;
2 veranderingen in de aangiftebereidheid;
3 opsporings- en formatie-effecten bij de politie;
4 aard, ernst en omvang van de criminaliteit;
5 strafvordering en straftoemeting.
Hoewel zich de laatste tien jaar vele wetswijzigingen hebben voorgedaan die voor bepaalde delicten een verhoging van het wettelijke strafmaximum tot gevolg hadden,
kan noch uit statistisch materiaal, noch uit de interviews enig substantieel effect op
de vraag naar celcapaciteit afgeleid worden. Dit lijkt een wat paradoxale conclusie,
maar er zijn twee goede verklaringen voor aangevoerd. In de eerste plaats werden
de 'oude' strafmaxima toch al niet of nauwelijks opgelegd. Ook na verhoging van de
maximumstrafdreiging, bieden de oude maxima nog voldoende elasticiteit om waar
nodig zwaarder te straffen. Ten tweede bleek uit de interviews dat de verzwaring
van strafdreiging vooral gebruikt wordt om meer dwangmiddelen ter beschikking
te hebben. Het gaat dan om het eerder kunnen vorderen van preventieve hechtenis,
het afnemen van DNA-materiaal, telefoon- en faxtaps, het binnentreden en doorzoeken van woningen.
Naar de mening van de respondenten die bij de politie werkzaam zijn, is de aangiftebereidheid de laatste jaren per saldo stabiel gebleven. Wel worden variaties naar
delict en regio waargenomen. Zedendelicten worden genoemd, maar ook sommige
gewelddelicten. Tevens heeft de reorganisatie van de politie tot gevolg gehad dat
buiten de steden de politie minder goed bereikbaar is geworden. Dit zou geleid
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hebben tot een vermindering van de aangiftebereidheid op het platteland. De
bestudeerde literatuur meldt dat het aangiftepercentage rond 1982 een dieptepunt
bereikte: slechts 30% van het aantal misdrijven. Daarna is dit percentage gaan
stijgen, met als hoogtepunt 37% in 1992. Een hoog aangiftepercentage (75) vinden
we bij delicten als bromfiets- en autodiefstal en bij diefstal uit woonhuizen. Het is
aannemelijk dat dit hoge percentage mede veroorzaakt wordt doordat verzekeringsmaatschappijen pas tot uitkering overgaan als er een proces-verbaal kan worden
overlegd. Overigens stellen de politiefunctionarissen vast dat zelfs een substantiële
stijging van het aangiftepercentage niet noodzakelijk hoeft te leiden tot een hoger
aantal vrijheidsstraffen. Dit komt vooral omdat mogelijke 'winst' in het bijzonder te
vinden zal zijn bij de kleinere criminaliteit; dit soort van misdrijven leidt sowieso al
zelden tot gevangenisstraf.
Effecten van veranderingen in opsporingen uitbreidingen van de politieformatie
worden door zegslieden binnen de politie gering geacht. Opsporingsactiviteiten
voor de misdrijven die een groot beslag leggen op de penitentiaire capaciteit, zijn
niet enorm toegenomen. Als er al een toename was, dan vond die voornamelijk
plaats voor 1985 en vooral met betrekking tot Opiumwetdelicten. Ook uitbreidingen
van de politieformatie hebben niet merkbaar geleid tot een hoger aantal ter kennis
gekomen misdrijven.
Dit laatste is vooral toe te schrijven aan de omstandigheid dat formatie-uitbreidingen en budgetverhogingen niet in de eerste plaats beslag kregen bij de opsporingsdiensten maar ingezet werden bij de beheersdiensten. Een verhoging van het budget
werd voornamelijk besteed aan materiële vernieuwing, zoals automatisering, uitbreiding van het wagenpark, en communicatiemiddelen.
Van de drie factoren aard, ernst en omvang van criminaliteit, draagt eigenlijk alleen
de toegenomen ernst in termen van toegenomen geweld substantieel bij aan de druk
op de penitentiaire capaciteit. Ernstigere misdrijven worden zwaarder bestraft. Dat
zich recentelijk een aanmerkelijke stijging in het aantal opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen voordeed, is op zichzelf geen voldoende reden om tot de conclusie te komen dat 'dus' de omvang van de criminaliteit wel gestegen zal zijn. Dat
deze omvang in de afgelopen jaren niet noemenswaard is gestegen, blijkt afdoende
uit de ter beschikking staande literatuur. Hoewel politiecijfers in vier jaar tijd een
stijging22 van 10% in het aantal ter kennis gekomen misdrijven laten zien, stijgt het
aantal processen-verbaal dat naar het OM wordt gezonden, slechts met 1,7%. Als de
bevolkingsgroei in aanmerking wordt genomen, ligt dit percentage dicht bij 0. Het is
veeleer de toenemende ernst van criminaliteit die ertoe leidt dat meer delicten dan
voorheen de grens van 'strafwaardigheid' (in termen van onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming) overschrijden. Hoewel de aard - of vorm - waarin de misdrijven

22

Bij het ter perse gaan van dit rapport werden de kerncijfers 1995/1996 van het om bekend. Hieruit blijkt
dat de omvang van de geregistreerde criminaliteit gedaald is van 1,3 miljoen in 1994 naar 1,2 miljoen in
1995.
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zich voordoen, de laatste jaren verschuivingen te zien geeft (anderssoortige overvallen, meer groepsmisdrijven, jongere daders), is dit niet van significant belang ter
verklaring van de stijging van het aantal te executeren detentiejaren.
Bij het gevoerde strafvorderings- en het straftoemetingsbeleid binnen de staande en
de zittende magistratuur vinden we ook belangrijke veranderingen die hebben
geleid tot zowel straffen van een gemiddeld langere duur als meer vrijheidsstraffen.
Enerzijds betreft dit de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel voor de ernstiger wordende misdrijven. Anderzijds zien we ook een toenemende punitiviteit, dat
wil zeggen strengere straffen voor delicten van gelijke ernst. Twee brede ontwikkelingen liggen ten grondslag aan de toenemende punitiviteit: door veel gesprekspartners wordt het verschijnen in 1985 van de beleidsnota Samenleving en Criminaliteit gezien als keerpunt in het denken over criminaliteitsbeheersing. Deze nota lijkt
het beleidsmatige antwoord te zijn op een decennium van stijgende criminaliteit.
Onder druk van de publieke opinie en de media stijgt de criminaliteitsbestrijding
met stip op de politieke agenda. De spreekwoordelijke tolerantie van de jaren zestig
en zeventig wordt langzaamaan vervangen door een'nieuwe zakelijkheid'. Dit gaat
volgens diverse zegslieden gepaard met de cruciale notie dat het niet in de eerste
plaats 'de maatschappij' is die delinquent gedrag veroorzaakt, maar dat de mensen
zelf verantwoordelijk dienen te worden gehouden voor hun doen en laten. Deze
persoonlijke verantwoordelijkheid voor onacceptabel gedrag vertaalt zich achter de
deuren van de rechtszaal in minder toegeeflijkheid bij de vaststelling van een straf
voor dat gedrag.
Een andere, parallelle, ontwikkeling betreft de toenemende aandacht voor slachtoffers van misdrijven. Regionale bureaus voor slachtofferhulp werden opgericht,
binnen de politiekorpsen werden functionarissen aangesteld die zich speciaal met
slachtoffers gingen bezighouden en op wetgevingsgebied kwam de Wet-Terwee tot
stand. Volgens sommige officieren moet de strafeis die zij formuleren, dan ook
gezien worden als een zekere genoegdoening aan het slachtoffer. Voor diverse
delicten (zoals geweld, verkrachting en incest) heeft dat in het verleden geleid tot
een fors hoger strafgemiddelde.

5

Discussie

Na een decennium van toenemende aantallen ten uitvoer te leggen detentiejaren
en een evenredige groei van (kostbare) celcapaciteit, neemt het besef toe dat aan de
ongebreidelde stijging van het aantal ten uitvoer te leggen detentiejaren eigenlijk
een einde zou moeten komen. Evenals de manieren waarop dat bereikt zou moeten
(kunnen) worden, lopen de argumenten daarvoor nogal uiteen. Enerzijds wordt
gewezen op de enorme kosten die de voortdurende uitbreidingen met zich meebrengen. Op de justitiebegroting voor 1997 wordt 1,5 miljard gulden gereserveerd
voor de dienst Justitiële Inrichtingen. Daarnaast zijn ook de kostenposten voor politie (600 miljoen) en rechterlijke macht (1,1 miljard) van belang. Opgeteld vormen
deze kosten bij benadering de helft van de totale justitiebegroting voor 1997. Anderzijds wordt er principieel stelling genomen tegen het toenemende gebruik van de
gevangenisstraf als antwoord op criminaliteit. De gevangenisstraf dient vrijwel geen
enkel ander doel meer dan vergelding door leedtoevoeging. Daarnaast wordt op de
effectiviteit van de gevangenisstraf als instrument ter onschadelijkmaking voor de
duur van de vrijheidsbeneming gewezen. Gegeven de omstandigheden waaronder
de straf ten uitvoer wordt gelegd en het recidivepercentage moet van de gevangenisstraf als 'opvoedkundig' instrument weinig verwacht worden. Redenen te over om te
bezien welke mogelijkheden er zoal zijn om het gebruik van de gevangenisstraf terug
te dringen.
Globaal kunnen daarbij twee strategieën worden onderscheiden: de 'voordeurstrategie' en de 'achterdeurstrategie'. De eerste strategie heeft als kenmerk dat het aantal
opgelegde detentiejaren afneemt. Er wordt naar gestreefd minder mensen op te
sluiten (volumevermindering) en/of minder langdurig op te sluiten (duurvermindering). De belangrijkste actoren bevinden zich bij deze strategie vooral bij de rechterlijke macht (OM en ZM). De 'achterdeurstrategie' behelst in het bijzonder dat het
aantal eenmaal door de rechter opgelegde detentiejaren teruggebracht wordt. De
uitvoering van een dergelijke strategie ligt bij de administratie. Vrijwel alle Europese
landen passen deze strategie toe in de vorm van vervroegde, voorlopige of voorwaardelijke Invrijheidstelling en mogelijkheden om (collectief) gratie te verlenen.
Nederland gebruikt beide strategieën: aan de voordeur bevinden zich de sepots, de
boetes, de taak- en de leerstraffen en, sinds kort,het elektronische toezicht. Helemaal aan het eind van de strafrechtsketen, op het niveau van de administratie (het
gevangeniswezen), zien we de vervroegde invrijheidstelling en de zogenaamde detentiefasering, waarbij de gedetineerde bij het vorderen van zijn detentie over meer
vrijheden en verantwoordelijkheden kan beschikken. Nieuwste loot aan deze stam is
het zogenaamde penitentiaire programma, waarbij het laatste deel van de (lange)
gevangenisstraf extramuraal onder reclasseringstoezicht wordt doorgebracht, al dan
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niet met behulp van elektronisch toezicht. De vraag is of, en zo ja op welke manier,
één of beide strategieën in ruimere mate toegepast kunnen worden.
Als we voor de verandering eens beginnen bij de achterdeur, dan kunnen we vaststellen dat er diverse modaliteiten bestaan om de opgelegde vrijheidsstraf te bekorten of op een andere manier dan door middel van (totale) vrijheidsbeneming ten
uitvoer te leggen. Een gedetineerde die veroordeeld is tot meer dan zes maanden,
komt in aanmerking voor automatische VI na ommekomst van twee derde van zijn
straf.23 Deze grens is betrekkelijk arbitrair. Er zijn Europese landen die ofwel
standaard na de helft van de straf tot (voorwaardelijke) invrijheidstelling overgaan,
ofwel de vervroegde invrijheidstelling laten afhangen van de persoon van de dader
en de aard van het delict. Deze laatste variant kan ertoe leiden dat soms slechts een
derde van de straf wordt uitgezeten. De regeling die in Nederland gebruikt wordt, is
blijkbaar geenszins een allerwegen gevolgd voorbeeld.
Hier zit dus enige ruimte om het aantal ten uitvoer te leggen detentiejaren terug te
brengen. Tegelijkertijd moeten we ons daarbij afvragen in hoeverre hiervoor een
maatschappelijk/politiek draagvlak bestaat. Ook hebben we te maken met de rechterlijke macht (OM en ZM) die ertoe over kan gaan om in eis en oplegging te corrigeren voor een verdergaande VI-regeling. Dat is niet zonder precedent: nadat bijvoorbeeld in de Bondsrepubliek Duitsland de vrijheidsstraf tot een maand geheel vervangen was door een dagboetestelsel, zagen we aanvankelijk een teruggang in het aantal
opgelegde vrijheidsstraffen. Later werd deze trend omgebogen naar een stijging: de
rechterlijke macht was ertoe overgegaan langere straffen op te leggen om te voorkomen dat zij gebonden was aan de boete als sanctie. Een variant op snellere automatische VI bestaat uit het systeem waarbij een zogenaamde executierechter per
individueel geval nagaat of hij /zij in aanmerking komt voor Vi. Het nadeel hiervan is
dat nauwelijks te voorspellen valt hoe de praktijk eruit zal zien en welke proportie
van de vrijheidsstraf aldus niet ten uitvoer wordt gelegd. Dit schept een extra
onzekerheid voor de ramingsmethodieken.
Zo zijn er met een beetje beleidscreativiteit talloze varianten te bedenken die een
deel van de vrijheidsstraf voorwaardelijk ten uitvoer leggen, al dan niet met reclasserings- of elektronisch toezicht of een anderszins vormgegeven programma. De
toepassingswaardigheid van deze en dergelijke achterdeurstrategieën ligt besloten
in de maatschappelijke acceptatie en de geloofwaardigheid als sanctie ervan.
Zoals gezegd, zijn OM en ZM de belangrijkste actoren bij de voordeurstrategie. Over
het algemeen bepaalt de eis van de officier de marges waarbinnen de rechter zijn
uiteindelijke straf formuleert. Zoals onder meer uit dit onderzoek gebleken is, neemt
de rechter ten opzichte van de officier in zekere zin een re-actieve positie in. Zowel
om deze reden als om het feit dat het OM onder de minister van justitie ressorteert,
vormt het OM de 'natuurlijke' ingang om zowel het aantal vrijheidsstraffen als de
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duur ervan terug te brengen. Rechters zijn onafhankelijk en zijn daarom in principe
alleen via wetswijzigingen indirect te beïnvloeden. Dat is echter een aanmerkelijk
bewerkelijkere procedure dan het formuleren van rekwireerrichtlijnen. Bovendien is
een benadering via de wetgeving weinig flexibel: als zich veranderingen voordoen,
duurt het geruime tijd voordat de wetgever hierop kan reageren.
Een probleem dat zich hier - blijkens dit onderzoek - voordoet, is dat OM noch ZM
zich direct verantwoordelijk voelen voor de druk op de penitentiaire capaciteit. Zij
betogen dat hun verantwoordelijkheden op een ander terrein liggen; het aanpakken
van capaciteitsproblemen is in de eerste plaats een aangelegenheid van de politiek
en de administratie. Het hanteren van de straftoemeting als instrument om die
problemen op te lossen, betekent in de optiek van de rechterlijke macht dat het
straftoemetingsbeleid oneigenlijk gebruikt wordt.
De rekwireerpraktijk maakt overigens al geruime tijd gebruik van landelijke richtlijnen; weliswaar niet met het oogmerk het beslag op de penitentiaire capaciteit te
verminderen, maar dat neemt niet weg dat voor Opiumwetmisdrijven, overtredingen
van de Wegenverkeerswet en steunfraude richtlijnen bestaan waarvan de officier
gebruik dient te maken bij het formuleren van zijn strafeis. Niettemin bestaan er
tussen de arrondissementen grote verschillen in strafoplegging. De landelijk gemiddelde duur van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen in 1995 was 197 dagen. Acht
van de 19 arrondissementen wijken betrekkelijk weinig af van dit gemiddelde (van
20 dagen erboven tot 20 dagen eronder). De overige arrondissementen wijken veel
sterker af; de maxima zijn 75 dagen méér en 55 dagen minder dan het gemiddelde.
Voor een enkel arrondissement gelden speciale omstandigheden waardoor dit verklaard zou kunnen worden (Haarlem bijvoorbeeld heeft Schiphol binnen de grenzen, waar relatief veel drugkoeriers worden opgepakt, die hoge straffen krijgen).
Voor andere arrondissementen is het echter onaannemelijk dat de criminaliteit in
ernst zodanig varieert dat dit de grote verschillen rechtvaardigt. Sommige arrondissementen zijn 'gewoon' strenger (of milder) dan andere. Dit is echter geen consistent gegeven in de tijd. Zaten diverse arrondissementen in 1994 nog ruim boven het
landelijk gemiddelde, een jaar later zat een deel ervan er even ruim onder. Het
omgekeerde komt eveneens voor. Dezelfde variaties in strafduur zien we als gekeken
wordt naar afzonderlijke delicten. Er lijkt noch in tijd, noch tussen arrondissementen, noch naar delict sprake te zijn van regelmaat in de strafvordering. Blijkbaar
wordt er verschillend gedacht over de vraag welke straf bij welk delict past. Nog
afgezien van de fundamentele vraag naar rechts(on)gelijkheid, biedt dit gegeven
aanknopingspunten en redenen om te streven naar harmonisering van de straftoemeting. In het kader van deze discussie ligt het voor de hand een harmonisering te
bepleiten die ertoe zou moeten leiden dat er consistent kortere vrijheidsstraffen .
geëist worden, zowel in de tijd, naar arrondissement 24 als naar delict. Op logische
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gronden is het niet goed aannemelijk te maken dat het noodzakelijk is dat het ene
arrondissement zoveel zwaarder straft dan het andere, noch dat een straf van 12 jaar
beter zou zijn dan een van 10 jaar.
Een relevant hulpmiddel hierbij zou kunnen bestaan uit het computergestuurde
straftoemetingsmodel (BOS: Beslissing Ondersteunend Systeem), waarmee sinds
begin 1996 geëxperimenteerd wordt. Dit model definieert - gegeven het delict en
de dader - de grenzen waarbinnen de strafeis zich zou moeten bewegen. Hiermee
wordt ook beter voorspelbaar welk beslag er gelegd wordt op dure en schaarse
gevangeniscapaciteit.
Deze benadering is weliswaar een methode om de gemiddelde duur van de straffen
te verminderen (voor het ene arrondissement wat meer en voor het andere wat
minder); het aantal opgelegde straffen blijft hiermee goeddeels ongemoeid.
Een voordeurstrategie van geheel andere orde bestaat uit het limiteren van het aantal beschikbare cellen. Op basis van dit onderzoek kunnen daar weinig uitspraken
over worden gedaan. Er zijn echter ervaringen met deze strategie in de VS. Vooral de
in Minnesota, Oregon en Washington gebruikte sentencing guidelines zijn illustratief
in dit verband. Deze staten zijn er gedurende een periode van vijf tot tien jaar in
geslaagd om de groei van de gevangenispopulatie sterk te vertragen. Nog steeds hebben deze drie staten aanmerkelijk minder gedetineerden per capita dan het gemiddelde voor de VS. Een belangrijk kenmerk van dergelijke guidelines is de rechtstreekse koppeling aan beschikbare celcapaciteit. Dreigt de omvang van de populatie de
capaciteit te overtreffen, dan worden de guidelines zodanig aangepast dat er minder
of minder lange vrijheidsstraffen worden opgelegd. De feitelijke omvang van de
criminaliteit doet er in dit model dus niet zo vreselijk veel toe. De prioriteiten in
straftoemeting variëren. Indien bijvoorbeeld een ernstig delict als roofoverval substantieel vaker voorkomt, dan kan besloten worden hiervoor meer cellen te reserveren. Gegeven de gefixeerde capaciteit echter, zal ertoe moeten worden overgegaan
aan andere - minder ernstige - delicten minder celcapaciteit toe te wijzen. Inde
praktijk wordt dit opgelost door hiervoor stelselmatig minder lange straffen op te
leggen, ofwel door een andere - niet vrijheidsbenemende - sanctie te gebruiken.
Uiteindelijk bleken de guidelines niet bestand tegen de publieke en de politieke druk
om strenger te straffen, maar dat neemt niet weg dat het primaat van de capaciteit
bij het straftoemetingsbeleid een waardevol en werkbaar middel kan zijn. Wat de
omvang van een dergelijke gemaximeerde celcapaciteit dan zou moeten zijn, is een
rechtsfilosofisch, cultureel, politiek èn praktisch vraagstuk van Gordiaanse proporties. Die Knoop zullen we dus niet hier pogen te ontwarren.
De les die we in ieder geval uit de geschiedenis van de sentencing guidelines kunnen
leren, is dat er voldoende publiek en politiek draagvlak moet bestaan, wil een dergelijke benadering op de langere termijn succesvol zijn.
Bij het beoordelen van de strategieën dienen we ons af te vragen welke voor- en nadelen eraan kleven. De voordeurstrategie (het verminderen van het aantal opgelegde
detentiejaren) kiest als ingang het rekwireerbeleid. In deze optie worden minder
(lange) vrijheidsstraffen opgelegd. Dit is een structurele benadering die ook op de
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langere termijn bruikbaar kan zijn. Een belangrijk nadeel is dat deze ingang op
tegenstand bij het OM zal stuiten. Bij voornamelijk gebruik van de achterdeurstrategie ('eerder eruit') dreigt het gevaar dat de rechterlijke macht gaat corrigeren
voor het niet geheel ten uitvoer leggen van het vonnis; zie het voorbeeld van de
Bondsrepubliek Duitsland en sommige Nederlandse arrondissementen die de VI
verdisconteren. Bovendien kan voorspeld worden dat vrijkomende detentieplaatsen
door andere gedetineerden bezet gaan worden: 'Prisons fear empty space', zei eens
iemand die dit probleem behandelde.25 De maximering van het aantal beschikbare
cellen is een benadering die de nadelen van de beide andere goeddeels uitsluit en
de verantwoordelijkheden ook legt waar zij 'horen'. De vaststelling van het aantal
cellen komt tot stand via politieke besluitvorming; de bezetting ervan wordt bepaald
door de rechterlijke macht en het beheer door de administratie.
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Summary

Average length and volume of
unconditional custodial sanctions
1985-1995

This report contains an analysis and description of an 11 -year period - from 1985
to 1995 - in the use of unconditional custodial sentences in the Netherlands. In
this time span, the total number of years to actually be served in penitentiaries
(i.e. excluding early and conditional releases) almost doubled from 5,800 to 11,000.
In order to avoid prison overcrowding, the consecutive Dutch governments started
rapidly to build new prisons.
The total number of years to execute in prison is arrived at by multiplying the
average sentence length by the number of convictions. Central topics in this report
are the determination of the relative contribution of these two statistics to the total
number of prison years, which offences show the largest increase and possible
explanations for the results of these analyses.
Three additional approaches are used to answer these questions:
- literature review;
- statistical analysis;
- interviews with key persons.
In 1985 the average, unconditional, sentence length was 133 days; early and
conditional releases are excluded. By 1995 this had increased to 197 days. In the
same period, the number of unconditional convictions grew from 20,000 to 27,000.
In this time span there is a break somewhere around 1990. Until that year, the
increase in average sentence length accounted for 82% of the increase in the
number of prison years, and the volume of sentences for only 18%. In the period
1990-1995 these percentages are 44 and 56 respectively. Recently, the number of
sentences have become a more important explanation than the average sentence
length.
There is, however, another noteworthy development that points to an increase in
punitivity, rather than to an increase in criminality. Although in an 11 -year period
the amount of convictions to an unconditional prison sentence increased by 30%,
the total number of custodial sentences (i.e. suspended, conditional, unconditional
and combinations thereof) showed a decrease of 9% (from 44,000 to 40,000). In 1985
for every uncondional prison sentence, 1.5 conditional or suspended prison sentence was imposed; in 1995 this ratio had decreased to 0.8. Obviously, prosecutors
and judges have become less lenient and are, more than before, inclined to use
unconditional prison sentences.

Summery

68

The increase in the total number of prison years is not spread evenly over the
various offences. Violent crime is responsible for 50% of this growth, property crime
for 22% and violations of the Opium Act 17%.
There are at least five possible causes for this expansion:
- changes in criminal law;
- changes in the public's willingness to report crime;
- expansion of the police department and changes in investigations;
- developments in criminality (i.e. level and character of crime);
- stricter sanctioning policies.
Interviews with key persons (police, prosecutors, judges, counsellors), revealed that
only two possible causes serve as a satisfactory explanation: crime has become more
serious (more violent) in the last decade; secondly, for comparable offences, recently the prosecutors and judges tend to punish more severely than before. These two
factors can be summarized under the headings of proportionality (more severe
sanctions for more serious crime) and increased punitivity (more severe sanctions
for comparable offences). Contrary to popular belief, the level of crime did not rise
significantly in the past 11 years. Taking the population growth into account, the
level of crime even decreased slightly.
The cost and consequences of a rapidly expanding prison system prompted a
discussion about ways to slow down this growth. In this report two strategies are
discussed: the so-called frontdoor and backdoor strategies. The first is intended
to decrease the number of prison sentences and/or the length of the sentences,
the second to release prisoners (conditionally) before the end of their term. A
combination of three measures seems to be most promising, two of which concern
a frontdoor policy and one a backdoor policy.
- Partly execute prison sentences extramurally in (electronically) controlled
circumstances.
- Sentencing guidelines to truncate the long-term prison sentences.
- Maximizing prison capacity. In other words: changing the open end formula into
a closed one by assigning varying quota to offence categories according to
priorities in criminal policy.

Résumé

Durée et volume
Evolution de la peine d'emprisonnement ferme
entre 1985 et 1995 ; faits et explications

Le présent rapport contient une analyse et une description de l'application de la
peine d'emprisonnement ferme aux Pays-Bas entre 1985 et 1995.
Trois méthodes d'analyse complémentaires ont été utilisées :
- un état de la question ;
- une analyse des statistiques ;
- des entretiens avec des personnes importantes au sein de la police, de la
magistrature du siège et du parquet ainsi que du barreau.
Entre 1985 et 1995, le nombre d'années de détention à exécuter a presque doublé,
passant de 6.000 à quelque 11.000. Jusque 1990, cette croissance n'était pratiquement due qu'à l'augmentation de la durée moyenne des peines d'emprisonnement.
Les attentats aux moeurs (dont le nombre de jours de condamnation est passé de
250 en moyenne à 500), les délits commis avec violence (de 280 jours à 470) et les
atteintes à l'ordre public (de 78 jours à 161) sont les catégories dans lesquelles la
croissance est la plus forte. Pratiquement la moitié de la croissance totale du
nombre d'années d'emprisonnement à exécuter est attribuable aux délits commis
avec violence. En ce qui concerne les infractions à la Loi sur les stupéfiants, l'on
constate aux cours de ces dernières années, un léger fléchissement de la durée
moyenne des peines. La moyenne 'globale' passa entre 1985 et 1995 de 133 jours
de condamnation à 197 jours.
Vers 1990, la croissance de la durée moyenne des peines d'emprisonnement
s'affaiblit cependant et l'on constate une croissance du volume des peines
d'emprisonnement ferme. Tandis que ces peines n'étaient encore qu'au nombre
de 21.000 en 1989, l'on en comptait presque 27.000 en 1995. Cette croissance
s'accompagne d'un fléchissement relatif du nombre de peines d'emprisonnement
avec sursis. C'est ainsi que si 1'on comptait encore en moyenne 1,5 peine
d'emprisonnement avec sursis pour chaque peine d'emprisonnement ferme en
1985, ce chiffre est de 0,8 en 1995.
Cette évolution est due d'une part à la gravité (violence) croissante des délits
commis, d'autre part à un climat pénal devenu beaucoup plus répressif au cours des
dix dernières années. Cela signifie qu'à l'heure actuelle, des délits comparables à
ceux commis il y a dix ans de cela, à l'exception des infractions à la Loi sur les
stupéfiants, sont sanctionnés plus sévèrement. Cela signifie non seulement que des
peines d'une plus longues durée sont infligées mais encore que des peines
d'emprisonnement ferme sont plus rapidement prononcées qu'il y a dix ans. Un
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certain nombre de facteurs sociaux jouent ici un róle, parmi lesquels l'attention
croissante portée aux victimes de la criminalité ainsi que la tendance à considérer
les individus comme plus responsables de leur faits et gestes.
Des modifications sur le plan de la législation, un accroissement des effectifs
policiers, une disposition à porter plainte accrue et un accroissement possible du
volume de la criminalité sont des explications beaucoup moins satisfaisantes de
l'augmentation du nombre d'années d'emprisonnement à exécuter.
Pour conclure, sont abordées deux stratégies dont 1'objectif est de résoudre de
manière structurelle la pénurie de cellules : "la stratégie de la porte d'entrée devant"
et la "stratégie de la porte de derrière". La première comprend des possibilités de
réduire le nombre d'années d'emprisonnement infligées et la seconde des manières
de ne pas exécuter intégralement des peines d'emprisonnement déjà infligées.
Le rapport fait mention d'une combinaison de trois options politiques en tant que
solution la plus prometteuse :
- l'écrêtement des peines d'emprisonnement plus longues par l'intermédiaire
de directives relatives aux réquisitions du ministère public.
- l'exécution hors établissement pénitentiaire d'une partie de la peine
d'emprisonnement dans un milieu (électroniquement) surveillé.
- le plafonnement du nombre de cellules disponibles, permettant, en ce qui
concerne les établissements pénitentiaires, de passer d'une structure de
financement modifiable à une structure de financement plafonnée ; les quotas
attribués aux catégories de délits varient en fonction des priorités définies par la
politique criminelle.
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Samenstelling van de begeleidingscommissie

mr. Dr. D.J. Kraan, Ministerie van Financiën (voorzitter)
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Bijlage 2

Relevante wetgeving 1985-1995

wet

artikelen
datum
inwerkingtreding

Wet van 6 maart 1985, Stb. 131, Wijziging

19/6/1985

WvSr en WvSv met het oog op de overdracht
van strafvervolgingen door en aan NI,

invloed

4a WvSr (nieuw).
552m Sv, 11
Uitleveringswet

Uitbreiding toepassingsbereik NI'se strafmacht

alsmede uitvoering van de desbetreffende
Europese en Benelux-verdragen, wijziging
van de Uitleveringswet en uitvoering van
het Europees Verdrag tot bestrijding van
terrorisme
Wet van 3 juli 1985. Stb. 384, Wijziging van
art. 240 Sr en enige andere bepalingen

1/10/1985

240 Sr

Verlaging strafmaat van max.
2 jr tot 2 mnd

Wet van 4 september 1985, tb. 495, tot

7/10/1985

1. 10a Opiumwet
2. 13 lid 3 Opiumwet

1. Toevoeging strafbaarstelling
voorbereidingshandelingen

nadere wijziging van de Opiumwet

Opiumwetdelicten (max. straf
6 jr).
2. Uitbreiding strafmacht art.
10/10a Opiumwet
Wet van 10 september 1986, Stb. 464.
Regelen betreffende de overname van de

1/1/1988

Mogelijke in- en uitvoer van
veroordeelden

tenuitvoerlegging van buitenlandse strafrechtelijke beslissingen en de overdracht
van de tenuitvoerlegging van Nederlandse
strafrechtelijke beslissingen naar het
buitenland
Wet van 19 november 1986, Stb. 587,

1/9/1988

Herziening van de bepalingen van WvSr en

art. 37-38i Sr

Mogelijkheden voor opleg-

art. 509f-509x Sv

ging tbs verminderd, alleen
voor delicten waar 4 jr of meer

WvSv, de BWG en enkele andere wetten
omtrent de maatregel van terbeschikking-

op staat. Invoering tbs met
aanwijzingen

stelling en enige andere onderwerpen die
met de berechting van geestelijk gestoorde
delinquenten samenhangen
Wet van 26 november 1986, Stb. 593.
Herziening van de regeling betreffende de
voorwaardelijke veroordeling en de
voorwaardelijke invrijheidstelling

1/1/87

art. 15-15d Sr

Bestendiging ontstane VIpraktijk, waarbij iedere
gedetineerde na 2/3 van de
straf in vrijheid wordt gesteld
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Bijlage 2

wet

datum
artikelen
inwerking-

invloed

treding
Wet van 19 mei 1988. Stb. 276, Uitvoering

20/5/88

1.4,8°Sr

Nieuwe strafbaarstelling voor

van het op 14 december 1973 te New York

2. 117/117a/177b/

totstandgekomen verdrag inzake de voor-

282a1285.1 Sr

aanslagen / aanranding /
opzettelijk geweld / gijzeling

koming en bestraffing van misdrijven tegen

t.a.v. internationaal bescherm-

internationaal beschermde personen, met

de personen;

inbegrip van diplomaten en van het op 17

117: 12jr, 117a: 3jr, 117b: 7jr,

december 1979 te New York totstandgeko-

282a.1: 10 jr, 282a.2: 12 jr,
282a.3: 16 jr,

men internationaal verdrag tegen het
nemen van gijzelaars
Wet van 29 september 1988, Stb. 478,

3019188

Uitvoeringswet folteringsverdrag

1 + 2 Uitvoeringswet

Nieuwe strafbaarstelling folte-

folteringsverdrag

ring door ambtenaren;
1.1: 15 jr,

1.120 jr,
2: uitlokking foltering
Wet van 28 december 1988, Stb. 665, Wet

1/6/89

persoonsregistraties

en 1/1/90

50 WPR

Nieuwe strafbaarstelling
overtreding WPR;
50.2 WPR: 6 mnd

Wet van 19 januari 1989, Stb. 6, tot wijziging
van de Vreemdelingenwet (verzekering

21/1/89

7a Vw

Invoering mogelijkheid
bewaring in grenslogies
(huidige Grenshospitium)

1/3/89

1. 70, 4°, 71 Sr
2. 172, 173. 173a,
173b Sr (nieuw)

Wijzigingen strafmaat en
nieuwe delicten:

grensbewaking)
Wet van 19 februari 1989, Stb. 7, tot aanvulling van het WvSr met enige bepalingen
ter bescherming van de algemene veiligheid
van personen tegen ernstige verontreinigingen van het milieu

172.1: verlaging van 15 naar

12 jr; 172.2: nieuw delict max.
6 mnd; 173.1.1°: verhoging van
6 mnd naar 1 ir; 173.1.1°:

verhoging van 1 jr naar 2 jr,
173.2: nieuw delict max. 3 mnd;
173a: verhoging van 6 mnd/
2 jr naar 12 jr; 173a.2°: nieuw
delict max. 15 jr, 173b.1°:
verhoging van 3 mnd naar 1 jr;
173b.2°: nieuw delict max. 2 jr
Wet van 24 mei 1989. Stb. 189. tot wijziging
van WvSr i.v.m. bestrijding van fraude met
paspoorten en andere reisdocumenten

1/8/89

231 Sr

Verhoging max. van 2 jr naar
4jr

Wet van 3 juli 1989, Stb. 282, Wijziging

1/10/89

31a/31b Sr nieuw

Nieuwe delicten:
31a: max. 6 mnd;
31 b: max. 4jr

1/12/89

22b-22j Sr

Nieuwe sanctiemogelijkheid
ter vervanging van 6 mnd
vrijheidsstraf

Auteurswet 1912 i.v.m de bestrijding van
piraterij van auteursrechtelijk beschermde
werken
Wet van 25 oktober 1989, Stb. 482, Aanvulling van WvSr met de straf van onbetaalde
arbeid
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Relevante wetgeving 1985-1995

wet

datum
artikelen
inwerking-

invloed

treding
Wet van 9 oktober 1991, Stb. 519, tot

1/12/91

wijziging van de art. 242 t/m 249 Sr

242/243/244/245/246/

Verruiming delicten, nieuwe

247/249 Sr

delicten:
242, 243, 244, 245.1: verruiming omschrijving delict;
245.3/4: verruiming klachtbevoegden en verjaringstermijn; 246, 247: verruiming
omschrijving delict;

247.2/3: invoering klacht voor
vervolging delict;
249.2.3°: nieuw delict max. 6 jr
Wet van 9 oktober 1991, Stb. 520, aanvulling

1/2/92

416/417/417bis/437/

437bis/437ter Sr

van WvSr en WvSv met voorzieningen ten

Verruiming formuleringen/ verhoging en verlaging straffen
416: max. van 3 jr naar 4 jr +
verruiming formulering;
437: max. van 14 dg naar 6

behoeve van de bestrijding van heling

mnd
Wet van 7 november 1991 Stb. 594, wijziging
van de Wet op de weerkorpsen ter zake van
de particuliere beveiligingsorganisaties

?

art. 5-11 Wet op de
weerkorpsen (nieuw)/
1, 4° Wet economi-

Nieuwe bepalingen. strafbaar gestelde in WED max. 6
mnd

sche delicten
Wet van 14 november 1991, Stb. 623, aanvulling WvSr met enkele bepalingen tot het
tegengaan van discriminatie op grond van
ras, geslacht of hetero- of homoseksuele

1/2/92

art. 90quater/137c

Verruiming delict + wijziging

/137d/137e/137f/

strafmaat:
90quater: verruiming omschrijving delict: 137c/d/e: verruiming omschrijving delict;

137g1 429quater Sr

gerichtheid

137f: max. van 2 mnd naar 3
mnd; 137g: nieuw max. 6 mnd;
429quater: max. van 1 mnd
naar 2 mnd
Wet van 20 november 1991, Stb. 626, Uitvoe-

1/1/92

ring van het op 10 maart 1988 tot stand
gekomen Verdrag tot bestrijding van weder-

1.4. B°Sr

Nieuwe delicten:

2.352/385a/b/c Sr

385a.4: nieuw max. 12 jr;
385b.1.2°: nieuw max. 12 jr;
385b.2/385c: verruiming omschrijving delict.

64 Sv

Bewaringstermijn van 2x6 dg

rechtelijke gedragingen gericht tegen de
veiligheid van de zeevaarten het Protocol
tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat
Wet van 16 april 1992. Stb. 214, wijziging
WvSv omtrent de voorlopige hechtenis en

1/7/92

naar 1x10 dg

enige andere onderwerpen
Wet van 4 juni 1992, Stb. 287, wijziging van
enige bepalingen inzake valsheid in
geschrift in het WvSr

1/8/92

225/226.2/227 Sr

Verruiming omschrijving delict
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wet

datum
artikelen
inwerking-

invloed

treding
Wet van 10 december 1992, Stb. 93,11,

1/3/93

24c.3/24d/198 Sr

wijziging WvSr en WvSv en enkele andere

Vervangende hechtenis verruimd:

wetten ter verruiming van de mogelijkheden
tot toepassing van de maatregel van

24c.3: van 6 mnd naar 1 jr,

ontneming van wederrechtelijk verkregen

zondere vervangende hechte-

voordeel en andere vermogenssancties

nis); 198: max. van 3 jr naar 4 jr

Wet van 23 december 1992, Stb. 93, 29,
aanvulling WvSr en WvSv, de Wet voorlopige

24d: nieuw art max. 6 jr (bij-

1/4/93

36f.6 Sr (nieuw)

Vervangende hechtenis van
max. 6 mnd

1/3/93

138a-193e/1 61 sexies/
161septies/ 232/

Verhoging strafmaxima en
nieuwe delicten:

regeling schadefonds geweldsmisdrijven en
andere wetten met voorzieningen t.b.v.
slachtoffers van strafbare feiten
Wet van 23 december 1992. Stb. 93, 33,
wijziging WvSr en WvSv ivm de voortschrijdende toepassing van informatietechniek

273.1/317.2/ 326c/

138a: nieuw delict max. 6 mnd/

(Wet computercriminaliteit)

350a/350b Sr

4 jr; 139a.2: nieuw delict max.
6 mnd; 139b: idem 3 mnd
139c: verruiming formulering
+ verhoging straf van 6 mnd
naar 1 jr: 139d/e: verruiming
formulering; 16lsexies: nieuwe
delicten van 6 mnd tot 15 jr;
161septies: idem van 3 mnd
tot 1 jr, 232: nieuw delict max.
6 jr: 273.1.2°: idem max. 6mnd;
317.2: idem max. 9 jr; 326c:
idem max. 3 jr; 350a: idem
max. 4 jr. 350b: idem max. 1
mnd

Wet van 24 februari 1993, Stb. 141, Wijzi-

1/12/93

ging Vw. WvSr, WvSv, uitleveringswet met

197a/438.2/3 Sr,
13a Uitleveringswet

het oog op de uitvoering van de op 19 juni

Nieuw delict:
197a: nieuw delict max. 1 jr:
438.2: idem max. 1 mnd

1990 te Schengen tot stand gekomen Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de
regeringen van de Staten van de Benelux
Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985
te Schengen gesloten Akkoord betreffende
de afschaffing van de controle aan de
gemeenschappelijke grenzen

Wet van 18 maart 1993, Stb. 178, Wet
naburige rechten

1/7/93

art. 21-27 Wet
naburige rechten

Nieuwe delicten:
21/22 WNR: max. 6 mnd:
23 WNR: max. 4 jr;
25 WNR: max. 6 mnd;
27 WNR: max. 3 mnd
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Relevante wetgeving 1985-1995

wet

datum
artikelen
inwerking-

invloed

treding
Aanvulling van het WvSr met enige

1/11/93

151b/c Sr

bepalingen strekkende tot het tegengaan

Nieuwe delicten:
151 b: max. 1 jr.
151 c: max. 6 mnd

van commercieel draagmoederschap. Stb.
1993, 486

Wijziging WvSr en WvSv ivm getuigenbescherming. Stb. 1993, 603
Wet op de identificatieplicht. Stb 1993, 660

1/2/94

285a Sr

1/6/94

435f Sr

en 1/1/95
Wijziging 250, 250bis en 250ter WvSr

1/2/94

Nieuw delict:
285a: max. 4 jr
Nieuw delict:
435f: max. 2 mnd

250ter/250bis Sr

Verhoging strafmax:
250ter: van 5 naar 6 jr,
250ter.2/3: nieuw delict max.
8/10 jr; 250bis.2/3: nieuw
delict max. 6/8 jr

Wijziging WED (verhoging strafmaxima

15/12/93

1 WED

Verhoging strafmaxima art.
1 10/20 WED van 2 naar 6 jr

1/1/94

197b/c/d Sr

Nieuwe delicten:

uitvoer strategische goederen. Stb. 1994. 24
Wet van 23 december 1993, wijziging Vw en
WvSr, Stb., 1993, 707
Wet van 27 januari 1994 tot wijziging van
WvSr inzake algemene stafbaarstelling van

197b: max. 1 jr, 197c: max. 3 jr

1/1/94

46/46a/b/ 77ii/78/
282.1 Sr

282.1 Sr. verhoging max. van 7
naar B jr

18/2/94

15a.1.d°/191 Sr

15a: nieuwe grond intrekken
VI; 191: verhoging strafmax.

voorbereidingshandelingen. Stb.1994, 60
Wet van 4 februari 1994 tot aanvulling van
het WvSr ivm de onttrekking aan de
tenuitvoerlegging van vrijheidsbeneming.
Stb. 1994. 82

van 2 naar 4 jr

Wet van 21 april 1994 tot wijziging van
WvSv omtrent de inverzekeringstelling

7

58 Sv

Termijn ivst van 2x2 dg naar
2x3 dg

Wijziging Auteurswet ivm rechtsbescherming van computerprogramma's. Stb.

1/9/94

32a Auteurswet

Nieuw delict max. 6 mnd

Wet van 7 juli 1994, herziening van het
strafrecht voor jeugdigen Stb 1994, 528

1/9/95

77a-7711 Sr

Verhoging straf jeugddetentie
van max. 6 mnd naar 2 jr,
verlening jeugdmaatregel tot
boven 21 jr mogelijk

Wet van 7 juli 1994, wijziging WvSr en BW

1/9/94

71/77d Sr

Verruiming verjaringstermijnen

1994, 521

(verjarings- en klachttermijn zedendelicten)

zedendelicten

Stb. 1994, 529
Wet van 21 december wijziging WvSv
(herziening bepalingen inzake gevallen
waarin en gronden waarop voorlopige
hechtenis kan worden toegepast)

1/4/95

67.2/67a/67b Sv

Bepalingen waardoor de
toepassing van voorlopige
hechtenis wordt verruimd
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wet

datum
artikelen
inwerking-

invloed

treding
Wet van 21 december 1994, wijziging WvSr

27/1/95

9.2 Sr

Mogelijkheid om naast gev.
straf ook boete op te leggen

i.v.m de opheffing van het cumulatieverbod
hoofdstraffen. Stb. 1995, 32
Wijziging van WvSr en WvSv en uitleverings-

10/8/95

385d/162a Sr

Nieuwe delicten:
385d: max. van 9 tot 15 jr;
162a: max. van 9 tot 15 jr

wet ter uitvoering van het protocol tot
bestrijding van geweld op luchthavens voor
de internationale burgerluchtvaart bij het
Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke
gedragingen tegen de veiligheid van de
burgerluchtvaart. Stb. 1995, 195
Wet van 14 september 1995, wijziging WvSv
(vormverzuimen). Stb. 1995, 441

nog niet
in
werking

Wet van 14 september 1995, houdende straf-

?

Mogelijkheid om vormverzuimen te herstellen

142 Sr

Nieuw delict:
142.2: max. 2 wk

baarstelling van misbruik van alarmnummer
voor publieke diensten. Stb. 1995, 442
Wet van 13 november 1995, wijziging van
art. 240bis WvSr (kinderporno)

7

240b Sr

Verhoging + nieuw delict:
240bis WvSr (kinderprono):
240b: verhoging van 3 mnd
naar 4 jr, 240b.3: nieuw delict
max. 6 jr

Sinds 1992 verschenen rapporten in de reeks
Onderzoek en beleid

1992

116 Schadebemiddelingsproject Middelburg
T. van Hecke, J. Wemmers
117 Preventiestrategieën in de praktijk, een
meta-evaluatie van criminaliteitspreventieprojecten
W. Polder, F.J.C van Vlaardingen
118 Moeilijk plaatsbare jongeren: en onderzoek
naar plaatsingen en pogingen tot plaatsing

126 Prestatieverschillen tussen arrondissementsparketten
W. Polder, G. Paulides
127 De tbs met aanwijzing; de toepassing van
en professionele oordelen over een strafrechtelijke maatregel
Ed. Leuw
128 Alternatieven voor de vrijheidsstraf; lessen uit
het buitenland
J. Junger-Tas

in tehuizen van OTS-pupillen in de leeftijd
van 12 tot 17 jaar

1994

P.H. van der Laan, C. Veevers AAM. Essers
119 Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit en
de justitiële jeugdbescherming: periode
1980-1990

J. Junger-Tas M. Kruissink P.H. van der Laan
120 Politie, partners en milieu; woorden en daden
EAI.M. van den Berg, A Hahn, m.m.v.
RF. Kouwenberg, W. Waelen
121 Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen
Ed. Leuw, M. Brouwers
1993
122 Veel voorkomende criminaliteit op de
Nederlandse Antillen
J.M. Nelen, JJ.A Essers
123 Politie en openbaar ministerie tegen rassendiscriminatie, ver de naleving van richtlijnen
M. W. Bol, 8.J. W. Docter-Schamhardt
124 Prestige, professie en wanhoop; een onderzoek onder gedetineerde overvallers
G.J. Kroese, RHJ.M. Staring
125 Motieven voor naturalisatie; waarom vreemdelingen uit diverse minderheidgroepen wel
of niet kiezen voor naturalisatie
RFA van den Bedem

129 Heenzendingen
M.M. Kommer
130 Appels en peren: een onderzoek naar de
recidive van dienstverleners en kortgestraften
EC. Spaans
131 Delinquentie, sociale controle en 'life events';
eerste resultaten van een longitudinaal
onderzoek
CJ.C Rutenfrans G.J. Terlouw
132 Rechtsverzorging en wetenschap: een plaatsbepaling van het WODC bij het afscheid van
J. Junger-Tas,
M.M.J. Aalbeits J.CJ. Bouteliier, H.G. van de
Bunt (red.)
133 Het openbaar ministerie en grote fraudezaken
J.M. Neten, M. Boone, M.D. van GoudoeverHerbschleb
134 De civiele procedure bij de kantonrechter
evaluatie van een vernieuwing
A Kldn, C. Cozyn, G. Paufides
135 Toelating en opvang van ama's
RF.A van den Bedem, HA G. de Valk
S. 0. Tan

Sinds 1992 verschenen rapporten In de reeks Onderzoek en beleid

136 Een partner van verre: de cijfers
J.J. Schoort, M. van de Klundert RF.A van
den Bedem, J. C. van den Bdnk
137 Stoppen of verplaatsen? Een literatuuronderzoek over gelegenheidsbeperkende
preventie en verplaatsing van criminaliteit
RB.P. Hesseling
138 Criminaliteiten strafrechtelijke reactie;
ontwikkelingen en samenhangen
J.G.C. Kester, J. Junger-Tas
1995
139 Grenzen aan hereniging; de regels met
betrekking tot het bestaansmiddelenvereiste per september 1993
RFA van den Bedem, J. C. van den Brink
EJ. Verhagen
140 Gedragsbeïnvloeding door strafrechtelijk
ingrijpen; een literatuurstudie
M. W. Bol
141 Recidive na ontslag uit tbs
Ed. Leuw
142 Inbraak in bedrijven; daders, aangiftes, en
slachtoffers onderzocht
M. Kruissink EG. Wiersma
143 Hoger beroep en de integratie; onderzoek naar
strafzaken, civiele zaken en de unus in appel
C. van derWerff, m.m.v. B.J.W. DocterSchamhardt
144 Werken of zitten; de toepassing van werkstraffen en korte vrijheidsstraffen in 1992
EC Spaans
145 Cashba; een intensief dagprogramma voor
jeugdige en jongvolwassen delinquenten
AAM. Essers, P. van der Laan, P.N. van der
Veer
146 Een schot in de roos? Evaluatie van pilotbureaus schietwapenondersteuning in twee
politieregio's
M. Kruissink, LW. Blees
147 Autokraak verminderd of verplaatst? De
effecten van een Rotterdams project tegen
diefstal uit auto
R.B.P. Hesseling, U. Aron
148 Toevlucht zoeken in Nederland
L Doomhein, N. D jkhoff
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1996
149 Gezinsvoogden aan het werk; de uitvoering
van de ondertoezichtstelling in 1993
N. M. Mertens
150 De deconcentratie van D&J; wijzigingen in de
organisatie van het Nederlandse gevangeniswezen
B.SJ. Wartna, M. Brouwers
151 De toegevoegde kwaliteit; een ex ante
evaluatie van de werking van inschrijfvoorwaarden in de Wet op de rechtsbijstand
S van Leeuwen, A Kfjn, G. Paulides
152 Grote strafrechtelijke milieu-onderzoeken
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