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Voorwoord 

Het thema van de bijzondere minimumstraffen is in de afgelopen jaren 
regelmatig in het publieke debat aan de orde gesteld. In het kader van de 
Europese strafrechtelijke samenwerking in EU-verband leidde het in het 
parlement een enkele keer tot discussie. 
Tijdens het algemeen overleg over die samenwerking op 26 november 2001 
deed de toenmalige minister van justitie de toezegging dat een vergelijkende 
studie zal worden uitgevoerd naar in andere lidstaten geldende minimum-
straffen. In december 2002 werd daarmee een aanvang gemaakt. 

In een aanzienlijk aantal West-Europese landen zijn bijzondere minimum-
straffen bekend (o.a. Noorwegen, Denemarken, Finland, Zweden, Oostenrijk, 
Portugal, Spanje, Zwitserland en Italie), overigens soms maar voor een zeer 
beperkt aantal strafbare feiten of alleen voor gevallen van recidive. In deze 
studie is op nader aangegeven gronden ervoor gekozen de ontwikkelingen 
rond de minimumstraffen in Frankrijk, Belgie, Duitsland, alsmede Engeland 
en Wales te behandelen. 

De bij eerdere rechtsvergelijkende studies beproefde werkwijze werd ook nu 
gevolgd. In de voorbereidende fase werd een literatuurstudie verricht onder 
andere aan het Max Planck Institut far auslandisches und internationales 
Strafrecht in Freiburg i.B. (BRD), dat beschikt over een rijk uitgeruste biblio-
theek. Voor het onderzoek is voorts dankbaar gebruik gemaakt van de vele 
contacten die in de afgelopen decennia met justitiefunctionarissen in de ge-
noemde landen zijn opgebouwd, zodat ook een beeld kan worden verkregen 
van de toepassing van de minimumstraffen in de praktijk. Allen die ons op 
enigerlei wijze hebben bijgestaan om dit onderzoek succesvol af te ronden, 
zijn wij dank verschuldigd. 
Dank geldt ook de leden van de begeleidingscommissie, onder voorzitter-
schap van Prof. Mr. A.J. Machielse, Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad, die 
met wetenschappelijke nieuwsgierigheid en deskundige commentaren ons 
bij ons onderzoek hebben gestimuleerd. 

September 2003 
Nijmegen, 
Tilburg, 

Prof. Mr. P.J.P. Tak 
Prof. Dr. A.M. van Kalmthout 
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Inleiding 

Het thema van de bijzondere strafminima is in de afgelopen jaren regelmatig 
in het publieke debat opgedoken. De aanleidingen daarvoor waren vaak 
opzienbarende geweldsdelicten die voor de nodige publieke verontwaardi-
ging zorgden. 
In de veronderstelling dat het Nederlandse strafklimaat te mild zou zijn, 
wordt in dat debat vaak verwezen naar de systemen van minimumstraffen 
die in een aantal West-Europese landen gelden. 

Wat daarbij opvalt is dat in de vergelijking met die landen doorgaans alleen 
de wettelijke strafbedreiging als uitgangspunt genomen wordt. Toegegeven 
moet worden dat een vergelijking van de strafbedreiging in Nederlandse 
strafbepalingen met die in de landen met een systeem van minimumstraffen 
de indruk bevestigt dat de Nederlandse strafbedreigingen veel lager zijn. 
Dit komt hoofdzakelijk doordat Nederland geen bijzondere strafminima 
kent, maar slechts een voor alle strafbare feiten geldende algemeen strafmi-
nimum. 
Toch mag men zich bij een discussie over minimumstraffen niet alleen laten 
leiden door een vergelijking van de wettelijke strafbedreigingen, omdat de 
daadwerkelijk op te leggen en te ondergane straf maar tot op zekere hoogte 
parallel loopt met wat de strafbedreiging suggereert; in veel landen staan de 
rechter tal van mechanismen ten dienste om een lagere dan de wettelijke 
minimumstraf op te leggen of bezit hij mogelijkheden om andere straffen 
dan vrijheidsstraffen op te leggen, welke laatste in de regel de strafsoort is 
die gehanteerd wordt bij minimumstraffen. 
Daarnaast zijn er in de loop van de jaren, ook in landen met een systeem van 
minimumstraffen, allerlei modaliteiten voor de ten uitvoerlegging ingevoerd 
die ertoe leiden dat de ten uitvoergelegde straf slechts een deel van de door 
de rechter opgelegde straf betreft. 
Tenslotte kennen met name de landen waar het opportuniteitsbeginsel geldt 
allerlei bevoegdheden aan het openbaar ministerie toe om ondanks de wet-
telijke minimumstraf-bedreiging een zaak buiten de rechter om af te doen. 
Het zijn deze aspecten waaraan wij in deze vergelijking ook aandacht willen 
besteden om zodoende de discussie over nut en noodzaak van de minimum-
straf in een juist perspectief te plaatsen. 
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Net rapport is op verzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Docu-
mentatiecentrum geschreven ter uitvoering van een toezegging van de 
minister van justi tie gedaan aan de Tweede Kamer' dat zal worden nagegaan 
of in een aantal Europese landen wettelijke stelsels van specifieke strafmi-
nima voorkomen, en zo ja, dat zal worden onderzocht voor welke delicten 
bijzondere strafminima zijn voorzien en tot welke hoogte. 
In de startnotitie voor het onderzoek naar de bijzondere strafminima werden 
de volgende vragen geformuleerd: 
1. Kennen de onderzochte landen bijzondere strafminima? Zo ja, voor 

welke delicten? Wat is de hoogte in die gevallen? 
2. Is ook voorzien in wettelijke strafverminderingsgronden? 
3. Welke reden ligt in de verschillende stelsels ten grondslag aan de keuze 

voor bijzondere stra (minima? 
4. Wat kan worden gezegd over de toepassing van minimumstraffen in de 

praktijk? 

Gekozen werd om de volgende landen bij de beantwoording van deze vra-
gen te betrekken: Belgie, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Wales. 
De keuze voor deze landen berustte op verschillende overwegingen: 
Het concept van de minimumstraf is voor het eerst ontwikkeld in de Franse 
Code Penal van 1810 en is nadien door tal van andere landen, zoals Duits-
land en Belgie overgenomen. 

In elk van deze landen hebben de minimumstraffen een geheel eigen ont-
wikkeling doorgemaakt. Kennisneming daarvan levert een gedegen inzicht 
en belangrijke informatie op om de gestelde vragen te beantwoorden. Ben 
tweede overweging om met name Frankrijk, Belgie en Duitsland in het 
onderzoek te betrekken was dat de oorsprong van het Nederlandse Wetboek 
van Strafrecht zowel in het Frans-Belgische als in het Duitse rechtstelsel 
geworteld is. Ofschoon het Nederlandse Wetboek van Strafrecht, zeker voor 
wat betreft het sanctiestelsel, een aantal unieke kenmerken bevat, is de histo-
rische verbondenheid met de stelsels van Duitsland, Belgie en Frankrijk niet 
zonder betekenis. 
De keuze om ook Engeland en Wales in het onderzoek te betrekken berust 
op de overweging dat men name op het terrein van het sanctiestelsel de 
invloed van het Angelsaksische recht niet te onderschatten is. Veel nieuwe 
sanctiesoorten en sanctie- en executiemodaliteiten vinden hun oorsprong in 

Gedaan tijdens het algemeen overleg over Europese strafrechtelijke samenwerking. Zie 
T.K. 23490, nr. 218, p. 7. 
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hetzij de Verenigde Staten, hetzij Engeland en Wales. Door Engeland en 
Wales in het onderzoek te betrekken wordt, zo was de veronderstelling, ook 
een beter inzicht verkregen in de werking van minimumstraffen voorzover 
het de straftoemetingsvrijheid van de rechter betreft. Daarbij komt dat de 
minimumstraffen in Engeland en Wales gebaseerd zijn op het concept van 
het Amerikaanse systeem van mandatory sentences bekend in tal van staten en 
veelal gebaseerd op wetgeving ingevoerd tussen 1975 en 1985. 
Die mandatory sentences laws in de VS bestaan in verschillende vormen. De 
meest recente mandatory sentences laws zijn de zogenaamde 'three strikes laws', 

die zeer lange minimumstraffen of zelfs levenslang voorschrijven bij een 
derde veroordeling voor een misdrijf, of de zogenaamde 'life-without-possibi-

lity-of-parole-laws' die vastleggen dat bepaalde recidivisten of veroordeelden 
voor delicten tegen het leven, met name genoemde geweldsdelicten en som-
mige drugsdelicten niet voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling in aan-
merking kunnen komen. 
Kenmerk van die wetten is het (vrijwel) geheel ontbreken van mogelijkheden 
voor de rechter om die mandatory sentences niet op te leggen. 2  
De minimumstraffen in de door ons onderzochte landen, zelfs die in Enge-
land en Wales, verschillen evenwel wezenlijk van de mandatory sentences laws 

in de VS, omdat ze, op een enkele uitzondering na, niet mandatory zijn. 

Het onderzoek naar de grondslag en toepassing van de minimumstraffen in 
de vier onderzochte landen laat zien dat van een uniform begrip van mini-
mumstraffen geen sprake is en dat de praktische betekenis en toepassing 
ervan enorm verschilt. Een conclusie moge bij voorbaat al duidelijk zijn: 
iedere verwijzing naar het wettelijk stelsel van minimumstraffen in het bui-
tenland als argument om dit stelsel ook in Nederland in te voeren, mist elke 
overtuigingskracht als daarbij wordt voorbijgegaan aan de manier waarop 
deze minimumstraffen daadwerkelijk worden toegepast en de complexe 
problemen die daarmee samenhangen. 

2 	Zie Kevin R. Reitz, The Disassembly and Reassembly of US Sentencing Practises, in M. 
Tonry, R.S. Frase (Eds.), Sentencing and Sanctions in Western Countries, Oxford University 
Press, 2001, pp. 222-258. 
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1. 	Inleiding 

Frankrijk 

Sedert 1 maart 1994 beschikt Frankrijk over een compleet nieuw Wetboek 
van Strafrecht. Dit verving de oude Code Penal (Napoleon) die sedert 1810, 
zij het met de nodige wijzigingen, van kracht was gebleven. De Memorie van 
Toelichting bij het nieuwe wetboek noemde de Code Napoleon 'verouderd, 
ongeschikt, tegenstrijdig en onvolledig'. 1  
De nieuwe Code Penal betekende een bijna definitief einde van het systeem 
van de minimumstraffen, dat sedert 1810 een wezenlijk kenmerk van het 
Franse sanctiestelsel vormde. In plaats van deze minimumstraffen introdu-
ceerde de Franse wetgever een systeem, dat voor wat betreft de straftoeme-
tingsruimte voor de rechter in veel opzichten vergelijkbaar is met het huidige 
Nederlandse sanctiestelsel. 
Aan deze hervorming van het sanctiestel lag enerzijds het streven ten grond-
slag de straftoemeting met het oog op de resocialisatie en reintegratie van de 
delinquent meer te plaatsen in het teken van de individualisation et personnali-

sation, zonder daarbij anderzijds de gangbare doelstelling van afschrikking in 
de zin van speciale en generale preventie (intimidation of dissuasion generale ou 

individuelle) uit het oog te verliezen. Om die reden zijn in de nieuwe Code 
Penal bij tal van strafbare feiten de maximumstraffen aanzienlijk verhoogd, 
zijn de toepassingscriteria voor strafverhoging bij recidive verruimd en zijn 
nieuwe delictsomschrijvingen of delictkwalificaties ingevoerd die primair op 
afschrikking zijn gericht. Daarnaast werd de toepassing van de maatregel 
van de periode de sfirete, gedurende welke een gedetineerde voor een 
bepaalde tijd kan worden uitgesloten van met name genoemde strafverlich-
tende of strafverminderende voorzieningen, naar meer strafbare feiten uitge-
breid. 
Behouden bleef de traditionele driedeling van strafbare feiten in crimes (mis- 
daden), delfts (wanbedrijven) en contraventions (overtredingen). Dit onder- 
scheid is van belang voor de vraag van de absolute competentie (welke 

* 	Veel informatie over de minimumstraffen in Frankrijk kon worden ontleend aan de in 
2002 aan de Albert Ludwigs Universitat te Freiburg im Breisgau (D) verdedigde 
dissertatie van mevrouw Susanne Midler, Die franzosische Rechtslage beziiglich der 
Sanktionsauswahl durch das Strafgericht. De auteurs bedanken hierbij mevrouw Muller 
dat zij het manuscript, nog voor publicatie, ter beschikking heeft willen stellen. 

1 	Zie: Projct de nouveau Code Penal, Paris 1988, p. 9. 
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gerechtelijke instantie is bevoegd kennis te nemen van het betreffende straf-

bare feit) en is ook bepalend voor de strafsoort, strafmaat en strafmodaliteit. 

Crimes worden berecht door de cour d'assises, bestaande uit drie beroeps-

rechters en een jury van negen gezworenen. Uitzondering vormen de jury-

rechtbanken in hoger beroep. Deze mogelijkheid van hoger beroep tegen uit-

spraken van de cour d'assises is in 2000 ingevoerd. In hoger beroep bestaan de 

juryrechtbanken uit drie beroepsrechters en twaalf juryleden. Daarnaast zijn 

er speciale Gazers d'assises voor onder meer de berechting van bepaalde 

drugsmisdrijven en terroristische misdrijven. Deze rechtbanken worden ge-

vormd door zeven beroepsrechters zonder jury. De dents worden berecht 

door uit drie beroepsrechters bestaande correctionele rechtbanken (tribunaux 
correctionels) terwip de contraventions onder de competentie vallen van de 

tribunal de police, bestaande uit een alleensprekende rechter. 

Uitgaande van deze verdeling van strafbare feiten onderscheidt de Code Pe-

nal de hoofdstraffen in criminele straffen (peines criminelles), correctionele 

straffen (peines correctionelles) en straffen voor overtredingen (pcines contra-
ventionnelles). Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen straffen be-

stemd voor natuurlijke personen (personnes physiques) en rechtspersonen (per-
sonnes morales) en bij de peines criminelles ook tussen straffen bestemd voor 

commune en voor politieke misdaden. 

Op commune misdaden staat als hoofdstraf een tuchthuisstraf (reclusion cri-
minelle), politieke misdaden (zoals hoogverraad en spionage) kunnen worden 

bestraft met een vrijheidsstraf die in de praktijk niet (meer) verschilt van de 

tuchthuisstraf, maar nog steeds wordt aangeduid met de term hechtenis (de-
tention criminelle). De maximumduur van beide vrijheidsstraffen kent vier 

gradaties: levenslang, dertig jaar, twintig jaar en vijftien jaar. Welk maximum 

van toepassing is, is per strafbepaling aangegeven. 

Ofschoon in de nieuwe Code Penal in beginsel geen minimumstraffen meer 

zijn opgenomen, vormt art. 131-1 daarop een uitzondering, door te bepalen 

dat de duur van deze peines criminelles tenminste tien jaar dient te bedragen. 

Zoals later nog zal worden besproken, biedt het nieuwe wetboek de cours 
d'assises echter de mogelijkheid om in plaats van de vrijheidsstraffen die 

wettelijk op deze misdaden zijn gesteld ook een correctionele vrijheidsstraf 

op te leggen. Ofschoon deze correctionele gevangenisstraf geen bijzonder 

minimum kent ingeval deze wordt opgelegd voor een dent, heeft de wetge-

ver wel vastgehouden aan een minimumduur wanneer de correctionele 

gevangenisstraf wordt opgelegd voor een crime. In dat geval bedraagt de 

minimumduur twee jaar bij crimes, waarop een levenslange vrijheidsstraf 
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staat (reclusion criminelle of detention criminelle a perpetuite) en een jaar wan-
neer deze is bedreigd met een tijdelijke tuchthuisstraf of hechtenis. Aange-
zien deze gevangenisstraffen echter ook voorwaardelijk kunnen worden 
opgelegd, is de feitelijke betekenis van dit wettelijk minimum aanzienlijk 
gereduceerd. 

Volledig losgelaten is het concept van de bijzondere minima bij de hoofd-
straffen voor de/its en contraventions. 
Voor delits kent de Code Penal de volgende hoofdstraffen: gevangenisstraf 
(emprisonnement), boete (amende), dagboete (jour-amende), werkstraf (travail 
d'interet general), ontzegging of beperking van bepaalde rechten (peines priva-
tives on restrictives de droits) en bijkomende straffen, die ook als zelfstandige 
hoofdstraf kunnen worden opgelegd (peines complementaires van art. 131-10 
CP). 
Voor de peine d'emprisonnement gold tot 1994 een wettelijk minimum van 
twee maanden. In de nieuwe Code Penal is dit minimum afgeschaft en ver-
vangen door een algemeen minimum van een dag. De maximumduur is af-
hankelijk van de categorie die op het betreffende wanbedrijf van toepassing 
is. De nieuwe Code Penal onderscheidt zeven categorieen, waarvan de 
zwaarste categorie een gevangenisstraf kent van maximaal tien jaar en de 
lichtste niet meer dan zes maanden kan bedragen. 2  De overige categorieen 
kennen maxima van respectievelijk zeven jaar, vijf jaar, drie jaar, twee jaar en 
een jaar. 
Ook voor de overige hoofdstraffen is geen bijzonder minimum meer vastge-
steld. Een uitzondering vormt de werkstraf, die minimaal veertig uur moet 
omvatten. Het wettelijk voorgeschreven maximum voor deze straf is vastge-
steld op tweehonderd en veertig uur. 
De hoofdstraffen voor overtredingen bestaan uit de geldboete en bepaalde, 
in de wet opgenomen bijkomende straffen die ook als zelfstandige hoofdstraf 
kunnen worden opgelegd, zoals verbeurdverklaring, intrekking van het rij-
bewijs, buitengebruikstelling van voertuigen. Evenmin als bij de correctio-
nele straffen zijn deze straffen voor overtredingen aan een minimumduur of 
minimumhoogte gebonden. 

2 	Dit laat onverlet dat in strafbepalingen die in andere wetten dan de Code Penal zijn 
opgenomen strafbedreigingen kunnen voorkomen met een maximum onder de zes 
maanden. Dit is bijvoorbeeld het geval met art. L. 413-1 van de Code de la Route, 
waarin sedert 1 januari als delit is opgenomen het binnen een jaar opnieuw in strijd met 
de wet negeren van de maximumsnelheid. Dit van contravention tot dent opgewaardeer-
de strafbare feit kan gestraft worden met een maximum van drie maanden gevangenis-
stra f. 
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Ook in de nieuw Code Penal heeft de wetgever vastgehouden aan de syste-

matiek om in de strafbepalingen te volstaan met een strafbedreiging be-

staande uit een vrijheidsstraf, een geldboete of een combinatie van beide. In 

een aantal gevallen wordt daarnaast ook aangegeven welke bijkomende straf 

voor het betreffende strafbare feit kan worden opgelegd. Het sanctiearsenaal 

waarover de rechter kan beschikken is echter veel omvangrijker dan de 

strafbepalingen doen vermoeden. Diverse bepalingen in de Code Penal ge-

ven de rechter bij de strafoplegging de mogelijkheid om 

- de wettelijk bedreigde straf te vervangen door een andere hoofd- of 

bijkomende straf, zoals de werkstraf en de dagboete, of door een combi-

natie van deze; 

- bij een cumulatieve strafbedreiging slechts een van de bedreigde straffen 

op te leggen; of, 

- na een schuldigverklaring zelfs af te zien van een straf of te kiezen voor 

een voorwaardelijke straf. 

Deze mogelijkheden, die voor een gedeelte reeds bestonden onder de oude 

Code Penal, zijn in de nieuwe Code Penal nog verder uitgebreid. Tezamen 

met de toenemende betekenis van de strafverminderende omstandigheden 

heeft de ontwikkeling van deze substititie- en combinatiemogelijkheden er-

toe geleid dat het concept van de minimumstraffen, dat sedert 1810 in het 

Franse sanctiestelsel verankerd lag, zodanig aan betekenis inboette dat, zoals 

hierna uitvoerig zal worden besproken, dit in de nieuwe Code Penal ten-

slotte vrijwel volledig is verlaten. 
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2. 	De ontzvikkeling van de strafmininza van 1791-1994 

2.1. 	De peines fixes in de Code Penal van 1791 

Frankrijk geldt als de bakermat van het stelsel van minimumstraffen. De oor-
sprong gaat terug tot de Code Napoleon van 1810 waarin als reactie op het 
rigide strafstelsel van de eerste Code Penal van 1791 de rechter een zekere 
keuzevrijheid werd gelaten tussen de op het strafbare feit wettelijk bepaalde 
minimum -en maximumstraf. Deze keuzevrijheid ontbrak in de eerste Code 
Penal van 1791 volledig voor het grote aantal strafbare feiten dat als crime in 
het wetboek was opgenomen. 
Als reactie op de periode van rechterlijke willekeur, de onbepaaldheid en 
onvoorzienbaarheid van de straffen en de verhandelbaarheid van het 
rechtersambt tijdens het Ancien Regime en als uitvloeisel van de in de Declara-

tion de droits de l'homme et du citoyen van 1789 neergelegde beginselen van 
humaniteit, legaliteit en trias politica bepaalde de Assemblee National Consti-

tuante dat de rechters voortaan de uit de wil van het yolk voortgesproten wet 
naar de letter moesten toepassen. Met uitzondering van de lichte vergrijpen 
waarvoor de Code Penal van 1791 slechts maximumstraffen vaststelde, wer-
den de overige misdrijven op bijna mathematische wijze voorzien van vaste 
straffen, die de rechter geen ruimte boden om daarvan af te wijken. 3  Hiermee 
volgde de revolutionaire wetgever Montesqieu in diens dictum: "les juges de 

la nation ne sont (...) que la bouche qui prononce les paroles de la loi ; des etres ina-
nimes qui n'en peuvent moderer ni la force ni la rigueur ". 
Een ander signaal dat de wetgever afgaf om te tonen dat men niet wilde dat 
de uitspraak van de rechter afweek van de volkswil was de afschaffing van 
de gratie. Daarmee onderstreepte de wetgever ook in navolging van Beccar-
ria het belang van de generaal-preventieve werking van de straf, overeen-
komstig diens uitspraak: "La certezza di tin castigo, benche moderato, fara sempre 
una maggiore impressione che non il timore di un altro pin terrible unito co/la 

3 	Zie voor het Franse strafrecht ten tijde van het Ancien Regime en de reactie daarop in 
de eerste Code Penal: A. Carpentier, G. Frerejouan du Saint, Repertoire general 

alphabetique du Droit Francais, deel 30, Parijs: Librairie de la Societe du Recueil General 
des Lois et des Arrets, pp. 355 e.v.; R.Garraud, Traite theorique ct pratique du droit penal 

francais, Deel 1, Parijs: Librairie de la Societe du Recueil General des Lois et des Arrets 
1898, pp. 109 e.v.; J-P. Doucet, La loi penale, Parijs: Litec 1986 pp. 331 e.v. 
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SperallZa della impunita".4  Wel behield de wetgever zich zelf het recht voor af 
te wijken van de wettelijke strafbedreiging door de invoering van het recht 
tot het bij wet verlenen van amnestie. 
Volgens het systeem van de peines fixes van de Code Penal van 1791 volgden 
strafsoort en strafmaat direct uit de wet. Dit betekende dat de wetgever tal 
van verschijningsvormen waaronder een strafbaar feit zich kon manifesteren 
in de wet moest onderscheiden en elk van een daarbij passende vaste straf 
moest voorzien. Zo telde diefstal niet minder dan 27 verschillende gekwalifi-
ceerde verschijningsvormen die ieder weer in subkwalificaties waren onder-
verdeeld, elk met een vaste straf. Wij geven een voorbeeld. Op diefstal door 
twee of meer daders of door een dader met een wapen stond vier jaar 
dwangarbeid in de boeien. Was deze diefstal gepleegd door meerdere da-
ders, van wie tenminste een bewapend dan was de straf gefixeerd op acht 
jaar dwangarbeid in de boeien. Wanneer voldaan was aan het kwalificerende 
bestanddeel igedurende de nachtelijke uren begaan' dan werd de straf nog 
eens met twee jaar verhoogd. 5  
Een ander voorbeeld van de gedetailleerde wijze waarop per misdrijf de 
wettelijke straf was vastgesteld vormden de uiteenlopende peines fixes voor 
mishandeling in de artt. 21-27 van de eerste Code Penal. Flier werd de hoogte 
van de straf bepaald door de aard van het gekwetste lichaamsdeel en de 
ernst van de verwonding. 6  
Op deze peines fixes bestonden geen uitzonderingen. De wetgever wilde ze-
ker stellen dat de rechterlijke macht, waartegen vanwege de excessen gedu-
rende het Ancien Regime zoveel wantrouwen bestond, zich niet zou kunnen 
ontrekken aan de in de wil van de wetgever verankerde volkswil. Diverse 
auteurs typeerden de toenmalige juryrechtspraak dan ook niet zonder reden 
als instrument mecanique d'application de la peine.7  
Al spoedig na invoering van de peines fixes bleek dat dit systeem in de prak-
tijk op grote problemen stuitte. De Code Penal kende slechts twee wettelijke 
schuldverminderinggronden: de leeftijd beneden 16 jaar en uitlokking met 
geweld bij doodslag (art. 9 Code Penal 1791). Dit betekende bijvoorbeeld dat 

'De zekerheid, dat men gestraft zal worden, zij het dan oak zander overdreven 

gestrengheid, maakt bestist eon diepere indruk op de mens dan het risico van eon 

andere, veel zwaardere sanctie, waaraan men heimelijk hoopt tech to kunnen 

ontsnappenc C. Beccaria, Del Delitti e delle Pcne, 1764, par. 20. 

5 	Zie: Sagnier, Code criminel de la Rapublique franeaise, 1798/1799. 

Zie: J.P. Domed La loi pdnale, Parijs: Litec 1986, P.  332. 

Zie: R. Saleilles, L'individualisation de la ;vine, Parijs 1927, p. 53 en Treithard in zijn 

toelichting bij het ontwerp van 1810: "La fonction du juge fat born& l'application 

mecanique du toxic de In lei", a ldus het citaat bij R.Garraud, c.c., pp. 112 e.v. 
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delicten begaan in noodtoestand en onder dwang, onder de werking van de 
peines fixes vielen. Vandaar dat reeds in 1795 bij de wet van 3 Brumaire van 
het jaar 4 (25 oktober 1795) in art. 646 CP de mogelijkheid van strafverminde-
ring bij uitlokking met geweld tot alle strafbare feiten werd uitgebreid. 8  De 
bepaling was echter zo algemeen en onnauwkeurig geformuleerd dat deze in 
de praktijk steeds meer werd gehanteerd als algemene strafverminderings-
grond waarop door beklaagden veelvuldig en met succes een beroep werd 
gedaan, onder verwijzing naar de meest uiteenlopende verzachtende om-
standigheden: armoede, alcoholgebruik, beinvloeding door anderen etc. Het 
toenmalige Cour de Cassation toonde zich aanvankelijk grootmoedig bij de 
extensieve interpretatie die de juryrechtspraak aan deze strafvermindering-
grond gaf. Dit veranderde toen bleek met welke frequentie de jury's zich 
daarvan bedienden. Vandaar dat de Cour de Cassation zich enkele jaren na-
dien weer op het standpunt stelde dat uitsluitend de wetgever en niet de 
rechter bevoegd was om schuldverminderende en schulduitsluitingsgronden 
vast te stellen. Sedertdien waren de jury's weer gebonden aan de vastge-
stelde wettelijke straffen, enkele in de wet genoemde uitzonderingen daar-
gelaten. 9  

2.2. Minimumstraffen in de Code Napoleon van 1810 

Na de staatsgreep van Napoleon Bonaparte van 7 november 1799 werd het 
systeem van de peines fixes principieel ter discussie gesteld. Het systeem had 
er immers toe geleid dat, nu de Cour de Cassation de weg van de buitenwette-
lijke strafvermindering had afgesneden, veel beklaagden werden vrijgespro-
ken omdat de verplicht voorgeschreven straf door de jury als te zwaar werd 
beschouwd. 10  Om daaraan een halt toe te roepen werden in 1799 bij wet van 
15 december diverse crimes getransformeerd tot delits, zodat ze met een min-
der zware straf konden worden bedreigd en bovendien konden worden ont-
trokken aan de rechtsmacht van de jury. Daaraan lag ten grondslag de over-
weging: que l'experience a fait sentir la necessite d'etablir tine plus juste proportion 

8 	Art. 646 luidde: "Lorsque le jury a declare que le fait de l'excuse propose par l'accuse 
est prouve, s'il s'agit d'un meurtre, le tribunal criminel prononce ainsi qu'il est regle 
par l'article 9. S'il s'agit de tout autre delit, le tribunal reduit la peine etablie par la loi 
une punition correctiortnelle qui, en aucun pas, ne peut exceder deux annees 
d'emprisonnement". 

9 	Zie: 	Feneberg, Die mildernden Umstiinde, Wiirzberg 1928, p. 7 en E. Goetze, Die 

mildernden Umstiinde, Gottingen 1893, p. 2. 
10 	Zie: G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, Droit penal general, Parijs: Dalloz 1992, nr. 72 en 

nr. 553. 
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entie Its peines et certaines delits; epee ce defaut de proportion est souvent tine source 

d'impunite. 11  

Deze ingreep van de wetgever om het systeem van de peines fixes enigszins te 

versoepelen leverde nauwelijks het gewenste effect op. Vandaar dat bij de 

algehele herziening van het Wetboek van strafrecht in 1810 het systeem van 

de peines fixes werd vervangen door het systeem van strafminima. Dat ge-

beurde op twee manieren: enerzijds stelde de wetgever vast wat voor elke 

strafsoort het absolute minimum en maximum moest zijn en vervolgens 

werd binnen deze grenzen voor elk strafbaar feit het minimum en maximum 

van de concreet bedreigde straf bepaald. Alleen voor de ernstigste misdaden 

waarop de doodstraf of levenslange dwangarbeid of deportatie stond bleef 

het systeem van de absolute straffen bestaan. Daarnaast introduceerde het 

nieuwe wetboek een aantal stringente recidivebepalingen, die de rechter 

verplichtten om bij recidive een straf op te leggen van de naasthogere catego-

rie. Was dit de doodstraf, levenslange dwangarbeid of deportatie dan had de 

rechter geen keus om daaraan voorbij te gaan. De vaststelling van de straf 

behoorde daarbij aanvankelijk tot de exclusieve bevoegdheid van de drie 

beroepsrechters. De jury had slechts te oordelen over schuldig of onschuldig. 

Voorzover de straffen niet absoluut waren voorgeschreven waren de rechters 

vrij in het bepalen van strafsoort en strafmaat, zolang zij maar bleven binnen 

het voor het betreffende strafbare feit voorgeschreven strafkader. Voor de 

tijdelijke dwangarbeid gold als minimum vijf jaar en als maximum twintig 

jaar, voor de tijdelijke tuchthuisstraf en de hechtenis was het minimum vast-

gesteld op vijf jaar en het maximum op tien jaar. Daarnaast bevatte het wet-

boek nog tal van bijkomende en complementaire straffen (peines accessoires, 

resp. complententaires). De peines accessoires vloeiden van rechtswege voort uit 

de veroordeling voor bepaalde crimes, terwip de complementaire straffen 

soms een facultatief karakter hadden (peines complementaires facultatives) maar 

bij een aantal zware misdrijven verplicht door de rechter moesten worden 

opgelegd (peines complementaires obligatoires). 

De correctionele rechtbanken, belast met de berechting van daits, waren 

eveneens gebonden aan de door de Code Napoleon vastgestelde strafkaders. 

Deze strafkaders waren ruimer dan bij de crimes, ofschoon de wettelijke mi-

nima over het algemeen bijzonder hoog waren. Belangrijke verbetering ten 

opzichte van de situatie van vOcir 1810 was dater een nieuw art. 463 Cl' wend 

ingevoerd dat inhield dat de rechtbank bij wijze van uitzondering een lagere 

straf kon opleggen dan wettelijk was voorgeschreven indien de aangerichte 

Geciteerd bij: S. Willer, Die franzosische Rechtslage berdiglich der Sanktionsauswahl durch 
dos Strafgericht, Freiburg im Breisgau 2003, p. 94 (in druk). 
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schade gering was en er daarnaast sprake was van strafverminderende om-
standigheden. Welke dit waren werd echter niet nader in de wet aangegeven. 
Daar stond evenwel tegenover dat het nieuwe wetboek ook voor delits strin-
gente recidivebepalingen invoerde, die bindend waren voor de tribunaux cor-

rectionels. Een tweede veroordeling resulteerde altijd in de maximumstraf, 
ongeacht hoeveel tijd er sedert de eerdere veroordeling verstreken was. On-
der omstandigheden kon deze straf zelfs het dubbele bedragen van het 
maximum dat op het delict was gesteld. 
In de oudste versie van 1810 kende de Code Napoleon slechts een beperkt 
aantal algemene of bijzondere strafuitsluitingsgronden, zoals dementie, 
dwang, noodweer en slechts een tweetal strafverminderingsgronden (jeug-
dige leeftijd, doodslag na ontdekking overspel). Art. 326 CP voorzag in der-
gelijke gevallen in de mogelijkheid van strafvermindering tot minimaal vijf 
jaar opsluiting ingeval de wettelijk voorgeschreven straf bestond uit de 
doodstraf of levenslange vrijheidsstraf. Voor de overige crimes kon de ge-
vangenisstraf worden verlaagd tot een minimum dat lag tussen de zes 
maanden en twee jaar. Betrof het strafbare feit een delit, dan konden deze 
strafverminderende omstandigheden leiden tot verlaging van het strafmini-
mum tot zes dagen. 
Buiten deze beperkte mogelijkheden om ten gunste van de veroordeelde een 
lagere straf op te leggen dan het door de wet voorgeschreven minimum ver-
bood art. 65 van de Code Napoleon elke strafvermindering door te bepalen 
dat : nul crime ou delit ne petit etre excuse, ni la peine mitigee, que dans les cas et 
dans les circonstances oft la loi declare le fait excusable, ou permet de lui appliquer 

une peine moms rigoureuse. 

2.3. 	De ontwikkeling van de minimumstraffen vanaf 1810-1994 

Het in 1810 ingevoerde gemengde stelsel van absolute hoofdstraffen voor de 
zwaarste misdaden en van minimum- en maximumstraffen voor de overige 
misdaden en wanbedrijven heeft tot aan 1994 geen wezenlijke veranderingen 
ondergaan. Aan het systeem van deze minimumstraffen werd niet getornd, 
wel vonden regelmatig aanpassingen plaats van de hoogte van het minimum 
en maximum. De laatste ingrijpende verandering vond plaats in 1981 toen bij 
de Wet n° 81-82 renforcant la securite et protegeant la liberte de ondergrens voor 
de tijdelijke tuchthuisstraf en de hechtenis voor crimes (reclusion resp. deten-

tion a temps) werd gesteld op vijf jaar en de bovengrens op twintig jaar. De 
minimale en maximale duur van de gevangenisstraf werd daarbij gefixeerd 
op twee maanden, respectievelijk vijf jaar. Deze limieten golden alleen voor 
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first offenders. In geval van recidive golden hogere — bindende — minima en 
maxima. Afhankelijk van de eerder opgelegde straf en de zwaarte van het 
nieuwe strafbare feit konden deze minima varieren van het dubbele van de 
op dat feit gestelde minimumstraf tot de verplichting voor de rechter om de 
op dat feit staande maximumstraf op te leggen. 12  
Ook het in 1810 wettelijk vastgelegde systeem van bijkomende en comple-
mentaire straffen onderging tot aan de invoering van de nieuwe Code Penal 
in 1994 geen wezenlijke verandering. Bij een aantal strafbare feiten was de 
rechter vrij om deze al dan niet op te leggen, maar met name bij de zwaarste 
strafbare feiten bleef de rechter verplicht bepaalde van deze bijkomende en 
complementaire straffen naast de hoofdstraf op te leggen of werden zij van 
rechtswege aan de veroordeling gekoppeld. Een veroordeling tot bijvoor-
beeld een paint,  criminelle betekende van rechtswege ook de veroordeling tot 
de accessoire straf van de degradation civique, hetgeen onder meer infield het 
verlies van actief en passief kiesrecht en het verlies van het recht bepaalde 
functies uit te oefenen. 
Ondanks het feit dat de wetgever het stelsel van de minimumstraffen en ab-
solute straffen voor de zwaarste misdrijven tot 1994 intact heeft gelaten, 
werden daarin in de loop der jaren zoveel bressen geslagen, dat de feitelijke 
betekenis ervan voor de straftoemeting geleidelijk aan sterk afnam. De af-
schaffing ervan bij de hervorming van 1994 was dan ook niet meer dan een 
aanpassing van de wet aan de praktijk. 
Een viertal factoren hebben daarbij een rol gespeeld: 
- 	de praktijk van de correctionnalisation judiciaire (2.3.1); 
- 	de ontwikkeling van de circonstances attEnuantes (2.3.2); 
- 	het ontbreken van een wettelijke motiveringsplicht (2.3.3); en, 
- de uitbreiding van het oorspronkelijk beperkte sanctie-arsenaal met tal 

van nieuwe strafsoorten en straf- en executiemodaliteiten (2.3.4). 

2.3.1. De 'correctionnalisation judiciaire' 

De strenge, absolute straffen bij de zwaarste misdrijven en de stringente re- 
cidive bepalingen alsmede de hoge strafminima bij de overige crimes, die de 

12  Flet merendeel van doze bepalingen, die in brede kringen felle kritiek ondervonden en 
stork in het token stonden van do verkiezingsstrijd van mei 1981, werden vrij spoedig 
nn de overwinning van Mitterand en de daarop volgende regeringswisseling weer 
ongedaan gemaakt. Zie: S. Cimamonti, Le processus d'elaboration de la to! .sOcurite - 

liberte”, loi du 2 fevrier 1981, Universite de droit, d'econornie et des sciences d'Aix-
Marseille, Aix-Marseille 1982. 
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cours d'assises weinig beslissingsvrijheid gaven, hadden tot gevolg dat de 
jury's in die gevallen waarin zij de bedreigde straf te zwaar vonden de 
beklaagde vrijspraken of de enkele expliciet in de wet genoemde schuldver-
minderings-gronden aanvulden met naar eigen goeddunken bedachte bui-
tenwettelijke schuldverminderingsgronden. Dat was mogelijk omdat tegen 
de uitspraken van de jury geen beroep open stond. Wel kon door het Open-
baar Ministerie cassatieberoep worden ingesteld bij de Cour de Cassation, 

maar de controlerende taak van dit hof reikte niet verder dan te bezien of de 
formele criteria bij het proces door de jury in acht waren genomen. Aange-
zien strafvonnissen niet behoefden te worden gemotiveerd, betekende dit dat 
op deze rechterlijke rechtsvinding geen controle mogelijk was. Evenmin 
stond het Openbaar Ministerie een effectief rechtsmiddel ter beschikking 
tegen apert onjuiste vrijspraken. 
Om aan deze door medelijden ingegeven vrijspraken een halt toe te roepen, 
ging het Openbaar Ministerie er sedert 1830 steeds vaker toe over om zaken, 
waarbij een dergelijke uitkomst te verwachten vie!, niet meer als crime te ver-
volgen maar als delit. Dit was mogelijk door bepaalde essentiele bestand-
delen niet in de tenlastelegging op te nemen of deze zodanig te interpreteren, 
dat het ten laste gelegde feit als dent kon worden aangebracht bij de uit drie 
beroepsrechters bestaande correctionele rechtbank in plaats van bij de cour 

d'assises.13  Deze als correctionnalisation judiciaire getypeerde praktijk is sedert-
dien niet meer uit de Franse strafrechtspleging weg te denken. In de loop der 
jaren werd zij niet alleen toegepast om mogelijke vrijspraken door de jury te 
vermijden, maar ook wanneer de kwalificatie van een strafbaar feit als crime 

met de daarbij behorende — zware — strafbedreiging niet meer correspon-
deerde met de maatschappelijke opvattingen daaromtrent. Aan de popula-
riteit van deze gang van zaken droeg ook bij dat hierdoor de jury's konden 
worden ontlast en de procesduur en de gebruikelijk lange wachttijden totdat 
het proces kon aanvangen aanzienlijk konden worden bekort. 14  

2.3.2. De ontwikkeling van de circonstances attenttantes 

Deze correctionnalisation judiciaire was een gelegenheidsoplossing die de 
wetgever duidelijk confronteerde met het gegeven dat de wet zelf geen 
oplossing bood voor die gevallen waarin de strafbedreiging als te stringent 
en disproportioneel werd bevonden. Vandaar dat niet lang na de 

13 	Zie: J - F. Chassaing, Les trois codes francais et !'evolution des principes fondateurs du droit 
penal contemporain, Revue de science criminelle et de droit penal compare 1993, p. 450. 

14 	Zie: S. Guinchard, J. Buisson, Procedure penale, Parijs: Litec 2000, n°. 787. 
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inwerkingtreding van de Code Napoleon ook gezocht werd naar wettelijke 
mogelijkheden om de rechter onder bepaalde voorwaarden de bevoegdheid 
te geven een straf op te leggen beneden het wettelijk voorgeschreven 
minimum. Het in 1810 ingevoerde art. 463 CP bood deze rnogelijkheid alleen 
ingeval er sprake was van - niet nader omschreven - verzachtende 
omstandigheden en de schade die het digit had veroorzaakt minder bedroeg 
dan 25 francs. Bij wet van 26 juni 1824 werd deze laatste voorwaarde 
opgeheven. Bovendien bleef de toepassing van art. 463 CF niet langer 
beperkt tot de categorie van del its en contraventions maar werd deze verruimd 
tot speciaal genoemde crimes, bijv. kindermoord door de moeder en enkele 
nog als crimes gekwalificeerde diefstalvarianten. Uitgezonderd voor 
toepassing van art. 463 CF waren bedelaars, landlopers en recidivisten. Over 
de aard van de strafverminderende omstandigheden die tot een 
strafoplegging beneden het wettelijk minimum konden leiden, liet de wet 
zich niet uit. Dit werd aan de rechter zelf overgelaten. 

Bij de juryrechtspraak was het aan de drie professionele rechters voorbehou-
den om te bepalen of er van een zodanige strafverminderende omstandig-
heid sprake was dat een straf beneden het minimum opgelegd kon worden. 
De gezworenen hadden daarover aanvankelijk geen zeggingschap. Daardoor 
bleef het aantal vrijspraken door de jury ook na deze wetswijziging nog 
steeds zeer hoog. In 1831 lag dat op 46%. 15  
In de samenleving ontstond steeds duidelijker roep om verlaging van de als 
te hard ervaren minima zoals deze in 1810 waren vastgesteld. Na de Juli-
revolutie van 1830 zag de nieuwe Koning Louis Philippe zich mede door het 
groot aantal vrijspraken gedwongen tot een ingrijpende strafrechtshervor-
ming. In 1832 werd dan ook bij wet van 28 april het toepassingsgebied van 
de strafverminderende omstandigheden uitgebreid naar alle crimes van de 
Code Penal en werd de beoordeling van mogelijke strafverlichtende omstan-
digheden niet langer in handen gelegd van de beroepsrechters maar overge-
dragen aan de leden van de jury. Bovendien werd aan art. 463 CP een nieuw 
lid toegevoegd dat het mogelijk maakte om &C/its ook met een geldboete te 
bestraffen, zelfs wanneer daar naar de wettelijke omschrijving uitslui tend 
een gevangenisstraf opstond. In 1863 en 1870 vond opnieuw een herziening 
van art. 463 CP plaats, welke resulteerde in een regeling die tot 1994 niet 
meer wezenlijk veranderd is. Op twee belangrijke wijzigingen na: in 1928 
werd de beperking van art. 463 CF tot strafbare feiten uit de Code Penal 

15 	Zie: R. Boucly, De ('influence reciproque du ldgislateur et du juge dans ('application des pcines, 
Rennes 1904, p. 32. 
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opgeheven en werden ook strafbare feiten uit andere wetten onder het bereik 
van dit artikel gebracht. in 1932 werd de straftoemetingsbeslissing, die voor-
heen was voorbehouden aan de professionele rechters van de cour d'assisses 
ook aan de jury zelf toegekend. 
Deze verruiming van het toepassingsgebied van art. 463 CP en de verrui-
ming van de competentie van de jury's resulteerden in een aanzienlijke da-
ling van het aantal vrijspraken: van 46 % in 1831 daalde dit naar 33% in 1840 
en 21% in de periode 1876-1880 16  tot 8% honderd jaar later. 17  
Een andere reden voor deze daling was dat in de loop van de 19e en 20e eeuw 
steeds meer crimes werden geherdefinieerd tot delits en dus aan de compe-
tentie van de cour d'assisses onttrokken werden. Ook de verlaging in 1960 en 
1981 van de strafkaders voor crimes bij verzachtende omstandigheden ver-
minderde het dilemma van de jury's om via een vrijspraak disproportionele 
straffen te vermijden, aanzienlijk. 

In grote lijnen zag het systeem van de strafverminderende omstandigheden 
er sedert 1863 als volgt uit: 
Naast de in de wet vastgelegde strafuitsluitingsgronden (excuses absolutoires) 
bevatte de Code Penal ook nog een klein aantal specifieke schuldverminde-
rende omstandigheden die konden leiden tot een lagere straf dan wettelijk 
was bedreigd. Daaronder was er een — jeugdige leeftijd — die van toepassing 
was op alle strafbare feiten (artt. 67 en 69 CP-oud). De overige golden slechts 
voor specifieke strafbare feiten zoals infanticide door de moeder (art. 302 CP-
oud), provocatie bij moord (art. 321 CP-oud) en bepaalde vormen van niet 
gerechtvaardigde zelfverdediging (art. 322 CP-oud). 
Acceptatie van deze excuses attenuantes betekende dat de cour d'assisses of de 
rechtbank de straf kon verlagen tot beneden het minimum van de op dat feit 
gestelde straf. Betrof het strafbaar feit een crime waarop de doodstraf stond of 
levenslange vrijheidsstraf, dan kon de straf worden verlaagd tot een gevan-
genisstraf van minimaal een jaar en maximaal vijf jaar. Bij de overige crimes 
kon de straf worden gereduceerd tot minimaal zes maanden en maximaal 
twee jaar gevangenisstraf en bij delits tot minimaal zes dagen en maximaal 
zes maanden. 
Buiten deze vast omschreven en limitatief in de wet opgesomde wettelijke 
schuld/strafverminderingsgronden, bood de Code Penal sedert 1863 in art. 
463 een vrijwel onbeperkte mogelijkheid voor de rechter om in geval er 

16 	Zie: E. Hagedorn, Die richterliche Individualisierung der Strafe in Frankreich, Freiburg 1980, 
p. 123 en G. Imbart de la Tour, Des circonstances attdnuantes, Paris 1898, p. 137. 

17 	Zie: D. Salas, Equitete ou la part maudite du jugement, Justices 1998, n° 9, p. 115. 
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sprake was van verzachtende omstandigheden een lagere straf op te leggen 
dan die op het betreffende strafbare feit was gesteld. In tegenstelling tot de 
wettelijke excuses, werden de omstandigheden die als verzachtend konden 
worden aangemerkt, niet nader omschreven. De verzachtende omstandighe-
den konden betrekking hebben op de persoon van de dader, op de omstan-
digheden waaronder het fell was begaan, op het gedrag tijdens of na het de-
lict, of op andere omstandigheden die naar het oordeel van de rechter een 
grond konden vormen tot strafvermindering. Dit alles overeenkomstig de 
overheersende opvatting dat deze verzachtende omstandigheden moesten 
worden beschouwd als illimitees et indefinissables. 18  Ook de Cour de Cassation 
hield consequent vast aan de opvatting dat de rechter in de vaststelling van 
wat als strafverzachtende omstandigheid kon worden beschouwd volledig 
de vrije hand had waarover in cassatie niet te oordelen viel, zoals neergelegd 
in de standaardformule: Le juge apprecie en toute [Riede. 
Anderzijds bestond er voor de correctionele rechtbanken ook geen verplich-
ting om eventuele strafverzachtende omstandigheden in de op te leggen straf 
te verdisconteren, een verplichting die wel wettelijk was vastgelegd voor de 
cours d'assises. 

Wel regelde de wetgever tot hoever de jury en rechtbanken in hun strafver-
mindering mochten gaan. Was er naar het oordeel van de jury sprake van 
verzachtende omstandigheden, een vraag die hen uitdrukkelijk door de 
voorzitter moest worden voorgelegd, dan waren de rechters - sedert 1932 
rechters en gezworenen tezamen - bij een positieve beantwoording van deze 
vraag verplicht een straf op te leggen die een trede lager was dan die op het 
feit was gesteld. Facultatief mochten zij zelfs nog een trede lager gaan. Deze 
rangorde luidde oorspronkelijk: doodstraf, levenslange dwangarbeid, tijde-
lijke dwangarbeid, tuchthuisstraf, gevangenisstraf. Bestond de bedreigde 
straf bijvoorbeeld uit de doodstraf dan veranderde dit bij verzachtende om-
standigheden in levenslange dwangarbeid (verplicht) of tijdelijke dwangar-
beid (facultatief), waarvan de duur moest worden vastgesteld binnen het 
voor die straf geldende kader. De Ordonnance van 4 juni 1960 verlaagde 
daarbij het absolute minimum naar drie jaar, respectievelijk twee jaar of een 
jaar, al naar gelang op het treffende misdrijf de doodstraf, een levenslange of 
een tijdelijke tuchthuisstraf was gesteld. Sedert de afschaffing van de dood-
straf in 1981 kende de Code Penal daarbij de volgende rangorde: levenslange 
tuchthuisstraf of levenslange hechtenis (voor politieke misdaden), tijdelijke 
tuchthuisstraf of tijdelijke hechtenis van minimaal vijf en maximaal twintig 

Is H. Feneberg, Die mildernden Umstiinde, Wurzberg 1928, p. 11. 
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jaar. Krachtens art. 463 CP kon bij aanwezigheid van verzachtende omstan-
digheden, in plaats van deze peines criminelles echter ook een gevangenisstraf 
worden opgelegd, zij het dat daarvoor aparte minima golden. Dit minimum 
bedroeg sedert 1960 twee jaar bij misdaden bedreigd met een levenslange 
vrijheidsstraf en een jaar in de overige gevallen. 
Betrof het strafbare feit een dlit, dan beschikten de correctionele rechtbanken 
over een reeks van mogelijkheden om een straf op te leggen beneden het 
voorgeschreven minimum of om zelfs een geheel andere straf op te leggen. 
Stond op het betreffende delict een gevangenisstraf van bijvoorbeeld mini-
maal een jaar, dan kon de rechtbank deze verlagen tot het absolute minimum 
van een dag of in plaats daarvan een geldboete op leggen van minimaal 30 
francs. Stond op het betreffende delict zowel een gevangenisstraf als een 
geldboete dan kon zelfs worden volstaan met slechts een van beide straffen, 
waarbij de rechtbank evenmin gebonden was aan het voor dat delict voorge-
schreven minimum. De rechterlijke straftoemetingsvrijheid ging zelfs zover 
dat deze straffen ook nog voorwaardelijk konden worden opgelegd of kon-
den worden vervangen door een of meer van de in 1975 en 1983 ingevoerde 
alternatieve straffen, zoals de travail d'interet general of de dagboete of door 
een of meer van de accessoire of complementaire straffen die voor dat feit 
mogelijk waren. In dat geval werden deze straffen als hoofdstraf opgelegd en 
verloren zij hun accessoire of complementaire karakter. 
De erkenning van een strafverzachtende omstandigheid betekende overigens 
niet dat de rechter verplicht was een straf beneden het bedreigde minimum 
op te leggen. Binnen de wettelijke strafkaders bestond immers ook de nodige 
ruimte om met strafverzachtende omstandigheden rekening te houden. 
Vonnissen werden alleen dan gecasseerd als ondanks de erkenning van deze 
strafverzachtende omstandigheden toch de maximumstraf werd opgelegd. 19  
Bevatte de strafbepaling zowel een bedreiging met een gevangenisstraf als 
met een geldboete dan was aan de criteria van de Cour de Cassation voldaan 
als slechts een van deze straffen onder het wettelijk maximum bleef. 2° 

2.3.3. Het ontbreken van een motiveringsplicht 

Een van de kenmerken van het Franse strafproces is grote mate van vrijheid 
die de rechter geniet bij de straftoemetingsbeslissing. Welke factoren de 
rechter bij de concrete sanctieoplegging ten voordele of nadele van de 

19  Zie: Crim. (Arret de la chambre criminelle de la Cour de Cassation) 21 januari 1969, 
D. 1969, p. 201. 

20 	Zie: Crim. 1 maart 1960, Bull. n°. 122 en 11 oktober 1972, Bull. n°. 282. 
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verdachte laat meewegen, is aan de beoordelingsvrijheid van de rechter 
overgelaten en behoeft niet te worden gemotiveerd. Straftoemetingsbeslis-
singen zijn dan ook nauwelijks vatbaar voor cassatie, zodat in de praktijk 
vrijwel geen inhoudelijke toetsing van en controle op de straftoemetings-
beslissing kan plaats vinden. Bij de veroordelingen wegens een crime vloeit 
dit voort uit de strikte regels van de juryprocedure. De voorzitter van de cour 
d'assises moet immers de jury slechts de vraag voorleggen of strafverminde-
rende omstandigheden aanwezig zijn. Het antwoord daarop: "a la majorite, 
y a des circonstances attenuantes" of de ontkenning daarvan wordt vervolgens 
in het proces-verbaal opgenomen. 2 i De lijst met vragen en de daarop 
gegeven antwoorden worden vervolgens in het schriftelijk vonnis 
overgenomen en fungeren als de vereiste schriftelijke motivering. Of de jury 
de gestelde vragen terecht met ja of nee heeft beantwoord, kan niet in 
cassatie aan de orde komen. 
In de correctionele procedures kon de rechtbank vrijelijk beslissen of ze de 
erkenning of verwerping van de verzachtende omstandigheden in het vonnis 
wilde motiveren of niet. Bij afwijzing bestond er in het geheel geen motive-
ringsplicht. De rechtbank hoefde in het vonnis zelfs niet te vermelden dat er 
door verdachte een beroep op art. 463 CF was gedaan. Uit dit onvermeld la-
ten werd stilzwijgend afgeleid dat het beroep door de rechter was afgewe-
zen. Dit was in hoger beroep en cassatie niet aanvechtbaar. Nam de recht-
bank wel aan dat er sprake was van een strafverlichtende omstandigheid dan 
stelde de motiveringsvraag zich alleen als de rechter een straf had opgelegd 
beneden het minimum, dat op dat delict stond. In de praktijk volstond de 
rechtbank dan met de standaardmotivering: attendu quill existe des circonstan-
ces attenuantes. Daarmee werd voorkomen dat het vonnis kon worden gecas-
seerd vanwege de mogelijkheid dat rechtbank een niet bij de wet voorziene 
straf had opgelegd. 22  
Fen andere voorwaarde die de rechtspraak aan de rechtbanken stelde was 
dat als in het vonnis melding werd gemaakt van strafverzachtende omstan-
digheden, daarbij dan steeds moest worden gerefereerd aan art. 463 CP, om-
dat het Hof van Cassatie deze omstandigheden anders mogelijk zott kunnen 
beschouwen als een niet in de wet opgenomen excuse, op grond waarvan het 
vonnis eveneens diende te worden vernietigd. 

II 	Zie: 	Donnedieu de Vabres, Traite de Droit Criminel et de Legislation Penale Comparee, 
3e Druk, Parijs: Sirey 1947, p. 446. 

22 	Aldus C rim, 3 april 1973, Bull. n°. 168 ; C rim 21 februari 1991, Gaz. Pal 1991, Chronique. 
p. 367. 
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Veel schrijvers hebben het ontbreken van een inhoudelijke motiveringsplicht 
herhaaldelijk gekritiseerd. Deze kritiek was voornamelijk gebaseerd op de 
veronderstelling dat de vrijwel onbeperkte straftoemetingsvrijheid van de 
rechter tot gevolg had dat er te veel korte vrijheidsstraffen werden opge-
legd. 23  Deze kritiek vond echter weinig bijval en werd veelal gepareerd met 
een verwijzing naar de ervaringen met motiveringsplicht waaraan de 
rechters tussen 1791 en 1810 waren gebonden als zij een beroep wilden doen 
op de strafverminderingsgrond van de provocation van art. 646 CP. De moti-
veringen die de rechters destijds hadden gebezigd om aan het keurslijf van 
de peines fixes en strafkaders te ontsnappen ontbeerden veelal iedere logica 
en werden, in navolging van Ortolan getypeerd als "uitingen van bizarrerie 
en twijfelachtige rechtsopvattingen". 24  Gevreesd werd derhalve dat 
invoering van een motiveringsplicht slechts zou leiden tot standaard-
formuleringen met inhoudelijk weinig zeggingskracht. Voor de wetgever 
waren dit voldoende argumenten om ook in 1994 de rechterlijke sanctiebe-
slissingen op een enkele uitzondering na, niet aan een motiveringsplicht te 
binden. 

2.3.4. Het effect van nieuwe strafsoorten en nieuzve straf- en executiemodaliteiten 
op het stelsel van strafminima 

Afgezien van de hiervoor genoemde factoren verloor het concept van mini-
mumstraffen ook aan betekenis doordat het oorspronkelijke eenvoudige 
strafstelsel met duidelijk afgebakende hoofdstraffen voor elk van de drie ty-
pen strafbare feiten vanaf het einde van de 19e eeuw werd aangevuld met tal 
van nieuwe straffen en executiemodaliteiten. Dat had tot gevolg dat de in de 
strafbepalingen opgenomen strafbedreiging met een vrijheidsstraf of geld-
boete geleidelijk aan meer gingen fungeren als referentiekader voor het op-
leggen van andere straffen. Bovendien correspondeerde de werkelijke straf-
duur steeds minder met het beeld dat door het stelsel van minimumstraffen 
en de wettelijke strafkaders werd gesuggereerd. Het steeds omvangrijker 
wordende arsenaal aan executiemodaliteiten bood immers zoveel mogelijk-
heden tot reductie van de opgelegde straf, dat de werkelijke strafduur niet 

23 

24 

Zie: R. Merle, A. Vitu, Traite de droit penal, 6,  druk, 1: Problemes generaux de la science 
criminelle, Droit penal general, Parijs 1989, n°. 770. 
Zie: J. Ortolan, Elements dii droit penal, 1, 5e druk, Parijs 1886, n°. 1125, geciteerd bij: S. 

Die franzosische Rechtslage beziiglich der Sanktionsauswahl durch das Strafgericht, 
Freiburg im Breisgau 2003, p. 144 (in druk). 
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zelden veel lager was dan de minimumduur die in de betreffende strafbepa-

ling was vastgelegd. 

Deze ontwikkeling begon met de invoering van de voorwaardelijke invrij-

heidstelling (liberation conditionnelle) in 1885 en van de voorwaardelijke ver-

oordeling zonder bijzondere voorwaarden (sursis simple) in 1891. Deze wer-

den oorspronkelijk ingevoerd als executiemodaliteit en waren bedoeld als 

reactie op het grote aantal vrijheidsstraffen waarmee de Franse justitie zich 

aan het eind van de 19e eeuw geconfronteerd zag. Aanvankelijk was de toe-

passing van beide modaliteiten nog aan tal van beperkende voorwaarden 

gebonden en kwam slechts een beperkt aantal categorieen veroordeelden 

voor een voorwaardelijke invrijheidstelling of voorwaardelijke veroordeling 

in aanmerking. Honderd jaar later zijn de toepassingscriteria voor de voor-

waardelijke invrijheidstelling echter zodanig verruimd dat alle tot een vrij-

heidsstraf veroordeelden er voor in aanmerking kunnen komen. Bij veroor-

deelden tot een gevangenisstraf kan deze voorwaardelijke invrijheidstelling 

ingaan na ommekomst van de helft van de straftijd of - bij ernstig recidi-

visme - wanneer tweederde van de straf is ondergaan. Voor levenslange vrij-

heidsstraffen is dit eerst mogelijk na vijftien jaar, althans wanneer hun 

periode de sUrete is verstreken. (art. 729 CPP). Veel veroordeelden komen 

echter veel eerder voor een eventuele voorwaardelijke invrijheidsstelling in 

aanmerking door de inmiddels tot vaste praktijk uitgegroeide traditie om 

veroordeelden bij bijzondere gelegenheden collectief gratie te verlenen. Dit 

gebeurt onder meer bij de presidentsverkiezingen en jaarlijks bij de nationale 

feestdag van 14 juli (quatorze Aangezien veel gedetineerden van deze 

collectieve strafvermindering kunnen profiteren en de gegratieerde tijd in 

mindering worth gebracht van de werkelijke straftijd, betekent dit dat de 

datum waarop een gedetineerde voorwaardelijk in vrijheid kan worden ge-

steld aanzienlijk kan worden vervroegd. 29  

De sztrsis simple die evenals de in 1958 ingevoerde voorwaardelijke veroorde-

ling met voorwaarden (sursis avec mise a l'epreuve) tot 1994 als executiemoda-

liteit in de Code de Procedure Penal was opgenomen, hood de cour d'assisses 
of de rechtbank de mogelijkheid bij veroordelingen tot een gevangenisstraf 

of geldboete - en sedert 1979 ook tot de altematieve straffen van art. 43-1 tot 

43-5 CP - de tenuitvoerlegging daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

Daaraan werd als enige voorwaarden verbonden dat de veroordeelde nadien 

niet zou worden veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, 

25 	Zie voor nadere informatie over de liberation conditionnelle: J.F. Nijboer (red) en., 
Vervroegde Inornheidstelling ander vooruwarden, Nijmegen: Ars Aequi 2002, pp. 39 c.v. 
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opgelegd wegens een tijdens de proeftijd van vijf jaar begaan nieuw strafbaar 
feit. Hield de veroordeelde zich aan deze voorwaarde dan werd na afloop 
van de proeftijd de veroordeling beschouwd als niet te zijn geschied (non-

avenue) en vervielen alle aan de veroordeling verbonden rechtsgevolgen. 
Pleegde de veroordeelde nadien weer een strafbaar feit dan werd hij ver-
volgd en berecht als ware hij first offender. 
Niet alle veroordeelden konden voor deze strafopschorting in aanmerking 
komen. Uitgesloten waren verdachten die in de vijf jaar voorafgaande aan 
het ten laste gelegde feit al eerder waren veroordeeld tot een vrijheidsstraf 
van tenminste twee maanden. 
Wat betreft de duur van de bedreigde straf kende de sursis geen beperkin-
gen. Dat betekende dus dat alle gevangenisstraffen, ongeacht of ze waren 
opgelegd voor een crime, delit of contravention, en ongeacht hun minimum- en 
maximumduur voorwaardelijk konden worden opgeschort. Werd de sursis 
wegens overtreding van de voorwaarde herroepen, dan kon de rechter vol-
staan met een partiele tenuitvoerlegging (artt. 734-1 tot 737 CPP-oud). 
In hoofdlijnen gold de regeling van de sursis simple ook voor de in 1958 inge-
voerde voorwaardelijke veroordeling met voorwaarden (stasis avec mise 
l'epreuve, artt. 738-747 CPP-oud). Belangrijke verschillen met de sursis simple 
waren dat bij deze variant geen beperkingen waren gesteld met betrekking 
tot het strafrechtelijk verleden van de veroordeelde en dat naast de algemene 
voorwaarden ook bijzondere voorwaarden konden worden opgelegd. Daar-
aan was een proeftijd verbonden van minimaal drie en maximaal vijf jaar. 

De sterke stijging van het aantal vrijheidsstraffen vanaf het begin van de ja-
ren zeventig van de vorige eeuw, in combinatie met de overbelasting van het 
justitieel apparaat en de toenemende invloed van het op resocialisatie en 
individualisering van de sanctietoepassing gerichte gedachtegoed van de 
beweging van de 'Defense sociale nouvelle' leidde er toe dat met name in de 
periode 1970-1983 nog meer wijzigingen in het sanctie- en executiestelsel 
plaatsvonden die de betekenis van de minimumstraffen nog verder relati-
veerden. 
Te noemen zijn in dit verband de regeling van de semi-liberte en de placement 
a l'exterieur in 1970 en de twee jaar later ingevoerde mogelijkheid van de re-
duction de peine. 

De semi-liberte was oorspronkelijk bedoeld als een vorm van nachtdetentie, 
waarbij de gedetineerde met een veroordeling van maximaal zes maanden 
gevangenisstraf overdag buiten de inrichting een opleiding kon volgen, 
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arbeid kon verrichtten of een medische behandeling kon ondergaan en alleen 

de avonden en weekenden in de gevangenis moest doorbrengen (artt. 723-1 

e.v. CPP-oud). Of een veroordeelde voor deze strafverlichting in aanmerking 

kwam werd door de rechter bij het veroordelend vonnis bepaald. Vanwege 

de capaciteitstekorten bij het gevangeniswezen werd de veroordeelde vanaf 

de wetswijziging in 1985 alleen nog in het weekend opgesloten maar werden 

de overige dagen wel als detentiedagen berekend. 26  

Behalve deze semi-liberte betekende ook de placement a l'exterieur, in de prak-

tijk ook wel aangeduid met 'placement debars' een aanzienlijke verlichting van 

de opgelegde vrijheidsstraf. Deze executiemodaliteit vertoont veel gelijkenis 

met de semi-liberta, zij het dat de beslissing daarover niet door de rechtbank 

werd genomen maar door de in Frankrijk sedert 1958 fungerende speciale 

executierechter, de Inge d'Application de Peines QAP). Een ander verschil met 

de semi-liberte was dat de JAP deze strafverlichting kon toestaan bij alle vrij-

heidsstraffen met een strafrestant van niet meer dan vijf jaar (zie art. D. 128, 

alinea 1, CPP-oud). Deze modaliteit kent thans diverse varianten, die in bun 

uitvoering grote gelijkenis vertonen met de Nederlandse open gevangenis-

sen, dagdetentie en penitentiaire programmals. 27  In 1997 is er nog een 

nieuwe variant aan toegevoegd, de placement sous surveillance alectronique. 
Deze is mogelijk bij gevangenisstraffen of het restant daarvan van ten 

hoogste een jaar (art. 723-7 CPP). 

De in 1972 ingevoerde mogelijlcheid van de reduction de peine betekende dat 

de werkelijke strafdtiur aanzienlijk kon afwijken van die welke bij vonnis 

was opgelegd. Alle veroordeelden tot een tijdelijke gevangenisstraf van ten-

minste drie maanden kunnen voor deze door de JAP te verlenen strafreduc-

tie in aanmerking komen 'slits ant donna des preuves suffisantes de bonne 
conduite' (art. 721 CCP-oud). In de praktijk betekent dit criterium niet meer 

dan dat men door zijn gedrag de orde, rust en discipline niet had verstoord. 

Jaarlijks is de executierechter verplicht te bezien of de veroordeelde aan dit 

criterium voldeed. In de praktijk wordt deze strafreductie dan ook vrijwel 

altijd verleend. 28  Voor veroordeelden met een kortere straf dan een jaar 

bestaat de strafreductie zeven dagen voor iedere maand die is opgelegd. Na 

2° 	Zie: A.M. van Kalmthout, P.J.P. Tak, Sanctions-systems in the Member-States of the Council 
of Europe, Part I, France, Deventer : Kluwer/Gouda Quint 1988, pp. 78-79. 
Zie hieromtrent nader: B. &mine, Penologie, Execution des sanctions adultes et mineurs, 
Parijs 1998, n°. 276-279. 

28 	Aldus J.F. Nijboer (red) ca., Vervroegde Inzirifheidstelling onder voorwaarden, o.c., p.46. 
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een jaar detentie kan deze strafreductie sedert 1986 nog met een of twee 
maanden per jaar of twee of vier dagen per maand worden verhoogd als de 
gedetineerden blijk gaven van des efforts serieux de readaptation sociale.(art. 721-
I CCP). 

Formeel werd het stelsel van de minimumstraffen door deze executiemoda-
liteiten niet aangetast, aangezien ze slechts betrekking hadden op de wijze 
van tenuitvoerlegging en niet op de door de rechter vast te stellen strafsoort 
en strafmaat. In dit opzicht verschilden deze executiemodaliteiten van de 
uitbreiding van het sanctiestel in 1975 en 1983 met tal van nieuwe sanctie-
mogelijkheden, die expliciet bedoeld waren om de rechter te ontdoen van het 
dwingende keurslijf van het voornamelijk tot vrijheidsstraffen beperkte 
strafarsenaal. 
Weliswaar had de rechter dankzij de twee modaliteiten van de voorwaarde-
lijke veroordeling en dankzij de ruimte die de circonstances attenuantes hem 
boden, wat meer speelruimte gekregen, maar dit nam niet weg dat de enige 
straf die voor veel delicten kon worden opgelegd, de gevangenisstraf was. 
Als reactie op het daardoor ontstane capaciteitstekort en overbevolking van 
de gevangenissen en mede als gevolg van enkele dramatische gevangenisop-
standen besloot de wetgever in 1975 tot een ingrijpende herziening van het 
sanctiestelse1. 29  De belangrijkste wijzigingen die deze Loi modifiant et comple.- 
taut certaines dispositions du droit penal invoerde waren dat de complementaire 
straffen, die voorheen alleen in combinatie met de bedreigde hoofdstraf kon-
den worden opgelegd, bij een veroordeling door de correctionele rechtban-
ken wegens een dent voortaan ook als zelfstandige peines principales konden 
worden opgelegd, in plaats van de bedreigde gevangenisstraf (art. 43-1 CP-
oud). Voorzover aan deze complementaire straffen een wettelijk minimum 
was verbonden, was de rechter niet langer aan dit minimum gebonden (art. 
55-1 CP-oud). Ook stond het de rechter voortaan vrij deze peines substitutives 
geheel voorwaardelijk op te leggen of te combineren (artt. 43-3 CP-oud en 
734-1 CPP-oud). 
Naast deze opwaardering van de complementaire straffen tot potentiele 
hoofdstraffen introduceerde de hervorming van 1975 ook een aantal nieuwe 
strafsancties, zoals het beroepsverbod, de intrekking van het rijbewijs, rijver-
bod, verbeurdverklaring van bepaalde voertuigen en intrekking van de 
jachtvergunning en verbeurdverklaring van wapens. Met uitzondering van 
het tijdelijke beroepsverbod konden deze nieuwe straffen worden opgelegd 

29 	Zie: J. Cambassedes, Les sanctions de substitution dons la loi du 11 juillet 1975 et dans !'avant 
—projet du Code Penal, Juris-classeur periodique, 1980, I, n°. 2977. 
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voor alle met gevangenisstraf bedreigde delits, ongeacht de aard daarvan en 
ongeacht het strafkader dat daarop van toepassing was (art. 43-3 CP-oud). 
Dit strafkader speelde weer wel een rol in geval de veroordeelde zich niet 
hield aan de voorwaarden, die aan deze alternatieve straffen gesteld waren. 
Overtreding daarvan vormde een nieuw strafbaar felt, waarop een gevange-
nisstraf was gesteld van minimaal twee maanden en maximaal twee jaar, of 
van minimaal een jaar en maximaal vijf jaar, in geval er sprake was van reci-
dive (art. 43-6 CP-oud). Ook deze gevangenisstraf kon echter weer geheel of 
voorwaardelijk worden opgelegd of vervangen worden door een of meer van 
de hierboven genoemde substituutstraffen. 
Aan deze lijst van substituutstraffen werden in 1983 twee nieuwe straffen 
toegevoegd als alternatief voor de gevangenisstraf, de dagboete (jour 
d'amende) en de werkstraf (travail d'interet general). Als hoofdstraf konden de 
dagboete en de werkstraf worden opgelegd als alternatief voor iedere gevan-
genisstraf, ongeacht het voor het betreffende delit geldende minimum of 
maximum (artt. 43-8 e.v. en 43-3-1 e.v. CP-oud). Daarnaast kon de werkstraf 
ook als bijzondere voorwaarde worden verbonden aan een voorwaardeiijke 
veroordeling. Als zodanig was deze dan gebonden aan de voor de SlIrSiS 17liSe 

reprellik' geldende criteria (art. 747-1 e.v. CPI'-oud). 3° 
Behalve deze nieuwe strafsoorten die de rechter aanzienlijk meer keuzevrij-
heid gaven, bood de herziening van 1975 de correctionele rechtbanken ook 
de mogelijkheid om na een schuldigverklaring van strafoplegging at te zien 
(dispense de peine) of de strafoplegging tot een bepaald tijdstip op te schorten 
(ajournement de peine) (art. 469-1 e.v. CPP). Sedert 1989 werd het bovendien 
mogelijk aan dit uitstel van strafoplegging voorwaarden te verbinden, ana-
bog aan die van de voorwaardelijke veroordeling (art. 469-4 CPP-oud). Ook 
bij deze beslissingen hield de Coot de Cassation vast aan het uitgangspunt dat 
deze beslissingen niet behoefden te worden gemotiveerd en derhalve niet 
aan enig rechtsmiddel konden worden onderworpen. In beide gevallen gaat 
het immers, aldus de Cour de Cassation om een 'simple faculte laissee a la libre 
appreciation des juges du fond, qui n'en do/vent aucun empty. S'ils la refusent, us 
11/011t pas a SIC?, expliquer dans leur decision'. 31  

Zie verder: A.M. van Kalmthout, Si non so/pit in opere, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 
2001, pp. 476-509. 

31 	Crim 23.11.1982,0. 1983. IR. 144. 
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3. 	Het stelsel van de minimumstraffen in de nieuwe Code Penal van 
1994 

3.1. 	Van wetsvoorstel naar een nieuw Wet bock van strafreclit 

In dezelfde periode als veel van de hiervoor genoemde wijzingen van het 
sanctiestelsel plaatsvonden, benoemde de Minister van Justitie in 1974 een 
commissie die tot taak kreeg een ontwerp voor een geheel nieuw Wetboek 
van strafrecht voor te bereiden. 
Een van de kernvragen die daarbij aan de orde kwam was of het traditionele 
systeem van absolute straffen voor de zwaarste misdrijven en van wettelijke 
strafkaders voor de overige gehandhaafd moest blijven. Daarbij kon niet 
worden voorbijgegaan aan de praktijk die liet zien dat de minimumstraf als 
ondergrens bij de straftoemeting nauwelijks nog van betekenis was. Dit-
zelfde gold voor de vervolgingsbeslissing van het Openbaar Ministerie, dat 
op basis van het in art. 40, lid 1 CPP neergelegde opportuniteitsbeginsel zon-
der nadere motiveringsplicht kon besluiten van vervolging af te zien, onge-
acht de aard van het misdrijf en ongeacht de daarop gestelde straf. 32  

Een in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw verricht onderzoek 
naar de straftoemetingspraktijk bij het Tribunal de grande d'instance van Lyon 
toonde aan dat van de 707 onderzochte vonnissen ruim 56% een straf bevatte 
die lager was dan het wettelijk minimum. In ruim 9% kwam de opgelegde 
straf overeen met het wettelijk minimum en in 14,5% was de opgelegde straf 
niet hoger dan tweemaal het bedreigde minimum. 33  
Tegen deze achtergrond constateerde het eerste voorontwerp voor het 
nieuwe Wetboek van strafrecht, dat in 1978 verscheen, dat de wetgever de 
rechter inmiddels zoveel keuzemogelijkheden en beslissingsruimte bij de 
straftoemeting had gegeven dat handhaving van het stelsel van strafminima 
en van de circonstances attenuantes 'eerder een bron van juridische problemen 
vormde dan een praktische noodzaak'. Op grond daarvan wordt dan ook 

32 	Bij wijze van uitzondering is het Openbaar Ministerie sedert 1998 wet verplicht zijn 
sepotbeslissing schriftelijk te motiveren ingeval er sprake is van een seksueel misdrijf 
jegens minderjarigen. (art. 40, lid 1 sub 2 CPP). 
Zie: C. Barberger, Personnalisation et/oil egalite dans in privation de in liberte. Peines et 
mesures de stirete dans l'avant-projet de Code Penal et dans le Code de Procedure Penn/c, Revue 
de science criminelle et de droit penal compare 1984, p. 19 e.v. 
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voorgesteld in de nieuwe Code Penal geen strafminima meer op te nemen en 
als gevolg daarvan ook de regeling met betrekking tot strafverzachtende om-
standigheden te schrappen. 34  
Latere ontwerpen, afkomstig van nieuwe commissies, benoemd als gevolg 
van de gewijzigde politieke verhoudingen, brachten hierin geen verandering. 
In het laatste ontwerp, afkomstig van de latere minister van Justitie Robert 
Badinter wordt over de afschaffing van de minima kort en bondig gezegd: 
'pour simplifier In pratique judiciaire, le projet fixe le maximum de la peine encou-
rue, sans s'attacher a fixer Lin 11lini11111111. En cffet, par le feu des circonstances anti-
minutes, cc. 111h1111111111 est devenu illusoire on fallacieux'. 35  Wel houdt dit ontwerp 
vast aan het uitgangspunt dat de wet voor elke categorie van de voorgestelde 
vrijheidsstraffen een absolute minimumduur moest vaststellen, van een of 
twee jaar voor de tijdelijke tuchthuisstraf voor crimes en van zeven dagen 
voor de gevangenisstraf voor &nits en voor crimes die met een gevangenis-
straf werden bestraft. Tussen dit algemene minimum en de bijzondere 
maxima moest het verder aan de rechter worden overgelaten de juiste en 
gerechtvaardige strafmaat te bepalen. 

In de literatuur ondervond de voorgenomen afschaffing van de strafminima 
weinig kritiek. Dit werd over het algemeen beschouwd als een rationele aan-
passing aan wat feitelijk al praktijk was. 36  Wel benadrukten diverse auteurs 
het spanningsveld tussen de roep om gelijkheid enerzijds en de individuali-
sering van de straftoemeting anderzijds. Gevreesd werd, zoals een werk-
groep van de Con; de Cassation het verwoordde dat 'la disparition (...) de la 
notion de circonstances attimuantes, sans limitation dans l'Echelle des peines' zou 
leiden tot 'tin systemic proclze d'un rdgime de peines incleterminees'. 37  Om te 
voorkomen dat dit zou uitlopen op een herleving van het systeem de peines 
arbitraires van het Ancien Regime ging deze kritiek dan ook gepaard met 
pleidooien voor de invoering van wettelijke straftoemetingsrichtlijnen en een 
wettelijke motiveringsplicht. 38  

34  Zie: Commission de Revision du Code Penal, Avant-Projet definitif de Code Penal, 

Livre I, Dispositions Generales, Parijs: Ministere de la Justice, april 1978, n°. 5. 

3 ' Zie: Projet de Nouveau Code Penal, Parijs: Dalloz 1988, p. 22. 

3° G. Stefan', G. Levasseur, B. Bouloc, Droit Penal General, Parijs: Dalloz 1997, p. 467 

vermelden wel dat con deel van het parlement en de Cour de Cassation het wegvallen 

van de minima en verzachtende omstandigheden betreuren. 

Geciteerd bij: J. Pradel, Le nouveau Code Penal, Parijs 1995, p. 183. In dezelfde zin ook: 

J-P. Doucet, Li loi Penale, Parijs 1986, pp. 337-339 en J.C. Soyer, Manuel de droit penal, 6' 

druk, p. 142. 

38 	Voorstellen in doze richting zijn o.a. to vinden bij: R. Gassin, Les fonctions sociales de la 
sanction penale, in: Les colliers de la securite inferieure n°. 18, Le nouveau Code Penal, 1994, 
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Van geheel andere orde was de vrees dat de afschaffing van de minima zou 
leiden tot een ongewild strafverhogend effect, nu in plaats van de minima 
wellicht de maxima het houvast en de richtsnoer voor de rechter zouden 
gaan vormen bij de straftoemeting. 39  Zoals de statistieken echter laten zien 
heeft deze vrees zich na de inwerkingtreding van de nieuwe Code Penal niet 
bewaarheid. 40  

3.2. 	De restan ten van de minima in de nieuwe Code Penal 

in de nieuwe Code Penal zijn de hervormingsvoorstellen van het laatste 
wetsvoorstel van de commissie Badinter met betrekking tot het sanctiestelsel 
vrijwel ongewijzigd overgenomen. Voor wat betreft de minima betekent dit 
dat sedert 1994 de bijzondere minima bij alle strafbedreigingen zijn afge-
schaft, zowel bij de hoofdstraffen als bij de complementaire straffen. Afge-
schaft zijn ook de peines accessoires de bijkomende straffen, die voorheen van 
rechtswege aan bepaalde straffen werden verbonden alsook de verplichting 
voor de rechter om bij bepaalde veroordelingen ook een complementaire 
straf op te leggen (art. 132-17 CP). 
Met het vervallen van de minimumstraffen verviel ook de noodzaak de cir-

constances attenuantes te handhaven. Gehandhaafd en op sommige punten 
zelfs aangescherpt bleef de mogelijkheid om in bepaalde gevallen (recidive) 
het op het betreffende strafbare feit geldende maximum te verhogen of te 
verlagen. Dit laatste is onder meer het geval bij de toepassing van het vol-
wassenenstrafrecht op jeugdige verdachten 4I en bij bepaalde zware 

p. 50-68; M-L. Rassat, Propositions de reforme de Procedure Penal, Parijs 1997, art. 385-4; 
J-H. Syr, Les avatars de l'individualisation dans in reforme penale, Revue de science 
criminelle et de droit penal compare 1994, p. 217; M. Veron, Montant de l'amende et secret 
des consciences, Revue de Droit Penal 1999, commentaire n°. 38. 

39 	Zie: C. Barberger, Personnalisation et/ou egalite dans in privation de in liberte. Peines et 
mesures de stirete dans l'avant-projet de Code Penal et dans le Code de Procedure Penn/c, Revue 
de science criminelle et de droit penal compare 1984, p. 29 ex. 
Weliswaar laten de veroordelingsstatistieken vanaf 1994 een stijging zien van de 
gemiddelde duur van met name de langere gevangenisstraffen, maar de verklaring 
daarvoor moet, aldus Falletti, wellicht eerder worden gezocht in de verhoging van de 
maxima bij veel strafbare feiten en het punitiever wordende strafklimaat, dan in de 
afschaffing van de bijzondere minima. Bij de geldstraffen, waarvan eveneens de 
bijzondere minima werden afgeschaft en de maxima in veel gevallen aanzienlijk 
werden verhoogd, leidde dit in ieder geval niet tot het opleggen van hogere straffen. 
Gemiddeld bleef de hoogte een jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe wet 
dezelfde als het laatste jaar onder de oude Code Penal. Zie: F. Falletti, Deux ans 
d'application du Nouveau Code Penal, Revue Penitentiaire et de Droit Penal, 1996, p. 204. 

41  ZoaLs geregeld in de 'Ordonnance relative a l'enfance delinquante' van 2.2.1945. 
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misdrijven waarbij de dader justitie bij de opsporing dan wel anderszins 

heeft geholpen. 

Ondanks de pleidooien om het schrappen van de minima en de strafver-

zachtende omstandigheden te compenseren door in de wet criteria en een 

motiveringsplicht voor de straftoemetingsbeslissing op te nemen, kwam de 

wetgever daaraan slechts in zeer beperkte mate tegemoet. Het voorschrift in 

het nieuwe art. 132-24 CP dat de rechter bij de bepaling van strafsoort en 

modaliteit rekening moet houden met de omstandigheden waaronder het 

strafbare felt is begaan en met de persoonlijkheid van de dader, is in zulke 

algemene bewoordingen vervat dat de verwachting van o.a. Delmas-Marty 

dat de Cour de Cassation op basis daarvan meer concrete straftoemetingscrite-

ria zou gaan formuleren en de vrijwel onbeperkte straftoemetingsvrijheid 

aldus meer zou inkaderen, zich niet heeft gerealiseerd. 42  Dit wordt mede 

toegeschreven aan het felt dat de wetgever ten aanzien van een wettelijke 

motiveringsplicht niet verder wilde gaan dan de verplichting voor de rechter 

om bij de oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf speciaal te 

motiveren waarom hij tot deze keuze was gekomen (art. 132-19, alinea 2 CP). 

Daaruit concludeerde de Cour de Cassation vervolgens dat voor de overige 

straftoemetingsbeslissingen geen wettelijke motiveringplicht gold en dat 

deze, zoals voorheen, moesten worden gerekend tot de facultd diserationnaire 
van de rechter. Als beslissingen van feitelijke aard kunnen zij dan ook niet in 

cassatie worden getoetst. 43  Of zoals het Hof van Cassatie het formuleerde: 

'MICE/1W disposition legate n'impose an juge de motiver le clioix d'une peine autre que 
l'emprisonnement sans sursis'. 44  

Ondanks het felt dat de nieuwe Code Penal de rechter nog meer straftoeme-

tingsvrijheid heeft toegekend dan deze onder het oude wetboek in de prak-

tijk al had verworven, zijn er toch enkele restanten van het concept van de 

minimumstraffen in het nieuwe Wetboek overgebleven. Naast de bijzondere 

minima, die voor elk strafbaar felt de benedengrens aangaven waaronder de 

rechter niet mocht gaan, bevatte de oude Code Napoleon ook voor elke cate-

gorie van de vrijheidsstraffen, de geldboete en een aantal bijkomende en 

complementaire straffen een algemeen kader, dat bepaalde wat het absolute 

42 	Zie: M. Delmas-Marty, Avant-propos, Revue de science criminelle et de droit pdnal compare, 
1993, p. 446. 

0 Zie: Cass. Crim. 19 december 1996, Bull. n°. 482; 18 december 1997, B. n°. 482 en 22 
oktober 1998, Bull. n°. 276. 

Zie: Cass. Crim. 16-12-1997, Bull. n°. 428. 
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minimum- of maximum van elk van deze strafsoorten was. Ook als de rech-
ter een straf oplegde beneden het op dat betreffende feit gestelde minimum 
mocht hij niet beneden dit algemene minimum gaan. In de literatuur wordt 
deze straffen met een absolute ondergrens ook wel aangeduid met de term 
peines planchers. 45  
In de nieuwe Code Penal zijn deze vaste, algemene minima bij de dents en 
contraventions teruggebracht naar het absolute minimum van 1 dag voor de 
gevangenisstraf en 1 Franc (thans 1 Euro) voor de geldboete. Dit bepaalt de 
ondergrens van de op te leggen straf. Het maximum wordt bepaald door de 
op het betreffende delict of overtreding gestelde maximum. De maximale 
strafbedreiging met vrijheidsstraf is ten hoogste tien jaar, tenzij er sprake is 
van recidive. In dat geval kan een hogere straf worden opgelegd tot maxi-
maal het dubbele van de bedreigde straf. (art. 132-9 en 132-10 CP). Dit bete-
kent dat de maximumduur van de gevangenisstraf nooit meer kan bedragen 
dan twintig jaar. 
Bij de crimes, dat zijn dus de zwaarste misdrijven die door een juryrechtbank 
worden berecht, zijn sedert 1994 eveneens de bijzondere minima afgeschaft. 
De strafbepaling vermeldt nu nog slechts de peine criminelle die op het be-
treffende misdrijf is gesteld. In aflopende reeks van zwaarte zijn dit: een 
levenslange tuchthuisstraf of hechtenis of een tijdelijke tuchthuisstraf of 
hechtenis van respectievelijk maximaal dertig jaar, twintig jaar of vijftien 
jaar. Deze rangorde is van belang omdat als de voorgestelde straf niet de 
vereiste stemmenmeerderheid weet te behalen, de juryrechtbank vervolgens 
opnieuw moet stemmen over een straf van de volgende categorie en zo-
voorts, net zolang totdat de vereiste stemmenmeerderheid is bereikt (art. 362 
CPP). De wettelijke rangorde speelt voorts een rol bij recidive, aangezien 
deze in bepaalde gevallen er toe kan leiden dat een strafbedreiging wordt 
verhoogd tot een straf die twee treden hoger ligt. Zo kan een strafbedreiging 
met maximaal vijftien jaar bij recidive worden verhoogd naar dertig jaar (art. 
132-8 CP). 

Als enig overblijfsel van het systeem van de minimumstraffen heeft de wet-
gever bij deze peines criminelles een minimumduur vastgesteld van tien jaar. 
Dit minimum markeert de grens tussen het maximum van de gevangenis-
straf (remprisonnement) die in beginsel is bedoeld voor delits en de hogere 
vrijheidsstraffen, die zijn gereserveerd voor crimes. Het minimum van tien 
jaar is ook van belang omdat de wet aan de veroordeling tot een 

45 	Zie: J. Pradel, Droit penal compare, 2e druk, Parijs: Dalloz 2002, p. 695-696 en F. Desportes, 
F. LeGunehec, Le nouveau droit penal general, 7ectruk, Parijs: Economica 2000, n°. 945. 
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vrijheidsstraf van tien jaar of meer in veel gevallen automatisch een 
veiligheidsperiode (periode de sfirete) verbindt die afhankelijk van de 
opgelegde straf kan varieren van de hel ft van de opgelegde straf tot twee en 
twintig jaar bij een levenslange vrijheidsstraf (art. 132-23 CP). Gedurende 
deze periode kan de veroordeelde niet voor enige vorm van voorwaardelijke 
invrijheidsstelling in aanmerking komen, noch voor enige van de 
executierechter ter beschikking staande mogelijkheden om de straf te 
verlichten, zoals de semi-liberte en de placement a l'extErieur. De door de 
veroordeelde verdiende strafreductie kan alleen worden verrekend met het 
resterende gedeelte van de straf dat buiten deze veiligheidsperiode valt. 46  
Ook al kennen dus de zwaarste misdrijven nog een strafbedreiging met een 
minimum strafduur, wil dat nog niet zeggen dat als de dader voor dat mis-
drijf wordt veroordeeld, ook een straf van minimaal de voorgeschreven 
strafduur wordt opgelegd. Dit is lang niet altijd het geval. De juryrechtbank 
is immers niet verplicht om de bedreigde peine criminelle op te leggen. Zoals 
ook onder de oude Code Penal al mogelijk was, staat het de juryrechtbank 
vrij om in plaats van de bedreigde peine criminelle een 'correctionele' vrij-
heidsstraf op te leggen (art. 132-18 Cl'). Daarbij — en ook dit herinnert nog 
aan het concept van de minimumstraffen — gelden wel vastgestelde minima. 
Deze bedragen twee jaar voor crimes bedreigd met een levenslange 
vrijheidsstraf en een jaar bij strafbedreigingen met een tijdelijke 
vrijheidsstraf. Veel betekenis hebben deze peines planchers echter niet, omdat 
ook deze gevangenisstraffen, zoals bij de veroordeling voor een delft, geheel 
of gedeeltelijk voorwaardelijk kunnen worden opgelegd of in aanmerking 
kunnen komen voor de vele strafverlichtende executiemodaliteiten die in de 
Code Penal en Code de Procedure Penale zijn opgenomen. Zelfs lijkt het niet 
onmogelijk dat de cow d'assises bij die crimes waarop zowel een vrijheidsstraf 
als een geldboete is gesteld, volstaat met het opleggen van een geldboete, 
waarvan het minimum zoals gezegd 1 Euro bedraagt. Dit is in theorie 
mogelijk omdat art. 132-18 CF dat de rechter de mogelijkheid biedt om bij 
een meervoudige strafbedreiging slechts een van de bedreigde straffen op te 
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Doze wettelijk verplichte zekerheidsperiode wordt niet beschouwd als strijdig met hot 
in art. 132-17 CI' neergelegde uitgangspunt dat alleen de rechter de straf bepaalt, omdat 
doze zekerheidsperiode niet wordt beschouwd als onderdeel van de straftoemeting, 
maar gezien wordt als een wijze van tenuitvoerlegging van de opgelegde straf. Aldus: 
F. Desportes, F. LeGunehec, Le nouveau droit penal general, D.C., no. 945. 



leggen, de categorie van de crimes niet uitsluit. In de literatuur zijn de 
meningen daaromtrent echter verdeeld. 47  
De Code Penal bevat drieentwintig commune en drie politieke misdaden die 
met levenslange opsluiting worden bedreigd. Daartoe behoren een viertal 
misdrijven tegen de menselijkheid, een viertal misdrijven tegen het leven, 
zoals moord en bepaalde gekwalificeerde vormen van doodslag, negen mis-
drijven tegen de persoonlijke en lichamelijke integriteit, waaronder de 
zwaarste seksuele misdrijven, leiding geven aan georganiseerde handel, 
productie, import en export etc. van drugs. Van de overige met levenslange 
opsluiting bedreigde misdrijven hebben er vier betrekking op misdrijven 
tegen goederen, zoals diefstal en afpersing als deze gepaard gaan met ge-
weld met dodelijke afloop en drie betreffen misdrijven tegen de staat en 
staatsveiligheid, waaronder met name terroristische activiteiten. Een drietal 
misdrijven tegen de staat en staatsveiligheid is ook strafbaar gesteld als poli-
tiek misdrijf en kan bestraft worden met een levenslange vrijheidsstraf in de 
vorm van een detention criminelle. 
Voor deze misdrijven geldt dus als absoluut minimum een gevangenisstraf 
van twee jaar — al dan niet voorwaardelijk — en levenslang als maximum. Is 
er sprake van een in de Code Penal voor jeugdigen en bepaalde spijtoptanten 
voorgeschreven strafverminderingsgrond dan wordt het maximum terugge-
bracht naar twin tig jaar opsluiting. 
Naast de 26 met levenslange vrijheidsstraf bedreigde commune en politieke 
misdaden bevat de Code Penal nog 37 strafbepalingen waarop een tijdelijke 
criminele straf is gesteld. Daarvan is op twaalf een maximum gesteld van 30 
jaar, op dertien staat een maximumstraf van twintig jaar en de overige veer-
tien kennen een maximum van vijftien jaar. Voor deze peines criminelles geldt 
als absoluut minimum een gevangenisstraf van een jaar, welke eveneens ge-
heel of gedeeltelijk voorwaardelijk kan worden opgelegd. 

Een blik op de criminele statistieken van 2001 geeft het volgende beeld. In 
dat jaar werd ruim de helft van de 1.327.848 vervolgbare strafbare fei ten door 
het Openbaar Ministerie geseponeerd (32.7 %) of via een buitengerechtelijke 
procedure afgedaan (20,52 %). In totaal 3.262 personen werden veroordeeld 
voor een crime en 422.549 voor een Mit. Van de veroordeelden wegens een 
crime werden er 1348 (41 %) bestraft met een reclusion criminelle, hetgeen be-
tekent dat bijna 60% van de zwaarste misdrijven niet met een peine criminelle 

47  Deze opvatting wordt verdedigd door: F. Desportes, F. LeGunehec, o.c., n. 774. Anders 
daarentegen: G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, Droit penal general, Parijs Dalloz 17' 
druk, Parijs 2000 n°. 514 en J-I-1. Robert, Droit penal general, 4' druk , Parijs 1999, P.  386. 
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maar met een lichtere correctionele straf is bestraft. Bovendien blijkt dat als 

er een peine criminelle wordt opgelegd, deze maar betrekkelijk zelden bestaat 

tilt levenslange opsluiting. Van de 1348 veroordelingen waren dit er 37 

(2,7 %). De gemiddelde duur van de opgelegde tijdelijke peines criminelles be-

droeg 14,6 jaar. 

Van de opgelegde 268.761 opgelegde gevangenisstraffen werden er 172673 

(64 %) geheel voorwaardelijk opgelegd. De gemiddelde duur van deze ge-

vangenisstraffen, inclusief de voorwaardelijke en inclusief die welke werden 

opgelegd voor een crime, bedroeg 7,7 maanden. 48  

48 	Deze cijfers zijn te vinden op www.justice.gouvir. 
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4. 	Conclusie 

De ontwikkeling van het Franse stelsel van minimumstraffen van absolute, 
vaste straffen in de periode 1791-1810 via wettelijke strafkaders van 1810- 
1994 naar de vrijwel volledige afschaffing ervan in 1994 geeft aan dat de 
werkelijke betekenis van een dergelijk stelsel in belangrijke mate bepaald 
wordt door factoren als proceseconomie, motivering van de straftoemetings-
beslissing en de mate waarin het sanctiestelsel gericht is op de individualise-
ring van de straftoemeting en de tenuitvoerlegging. Naarmate het Openbaar 
Ministerie meer bevoegdheden heeft om een strafzaak buiten geding af te 
doen en rechter en administratie kunnen beschikken over ruime mogelijkhe-
den om aan het keurslijf van absolute en minimumstraffen te ontkomen 
(strafverminderingsgronden, alternatieve sancties en strafverlichtende 
verminderende executiemodaliteiten) wordt het moeilijker het concept van 
minimumstraffen te handhaven, zonder het uitgangspunt 'Truth in senten-

cing' geweld aan te doen. Dat was feitelijk de situatie onder de oude Code 
Penal. Tegen die achterg-rond is het begrijpelijk dat de Franse wetgever — met 
brede steun in de literatuur — het systeem van de minimumstraffen, ondanks 
zijn lange traditie, in 1994 heeft afgeschaft. 
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1. 	Inleiding 

Belgie 

In oktober 1795 werden de Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsdom Luik 
bij Frankrijk ingelijfd en werd het Franse strafrecht en strafprocesrecht van 
toepassing in de provincies die na de onafhankelijkheidsverklaring in 1830 
de Belgische Staat zouden vormen. Vanaf oktober 1795 tot de val van Napo-
leon in 1814 gold in deze provincies derhalve de Code Penal van 1791. In 1811 
werd deze vervangen door de Code Penal van 1810 en door de Code 

d'instruction criminelle van 1808. 
Hoewel de aansluiting bij Frankrijk slechts een kleine twintig jaar duurde en 
Belgie na de tijdelijke vereniging met de Noordelijke Nederlanden in 1830 
een onafhankelijke staat werd, heeft de kortstondige inlijving bij Frankrijk tot 
op de dag van vandaag het Belgische strafrecht en strafprocesrecht ingrij-
pend beInvloed. 1  Ondanks de bepaling van artikel 139 van de Grondwet van 
1831 dat 'binnen de kortst mogelijke tijd' de herziening van het materiele en 
formele strafrecht geregeld moest worden, is daaraan maar ten dele tegemoet 
gekomen. De Franse Code d'instruction criminelle van 1808 is met de nodige 
amenderingen nog steeds van kracht terwijl het uit 1867 daterende huidige 
Strafwetboek in velerlei opzicht een voortzetting is van de Franse Code Penal 

van 1810. Recente initiatieven om beide wetboeken te vervangen door meer 
eigentijdse codificaties hebben tot nu toe slechts geresulteerd in een ont-
werptekst voor een nieuw Wetboek van Strafvordering van 1974 en in een 
Voorontwerp van Strafwetboek van 1985, die beide niet verder in behande-
ling zijn genomen. In 1999 verscheen een nieuw ontwerp voor een Wetboek 
van Strafvordering, dat met de nodige aanpassingen in oktober 2002 als 
wetsvoorstel aan het parlement is aangeboden. 2  

Dit betekent niet dat het huidige Belgische strafrecht en strafprocesrecht een 
exacte kopie is van het Franse. Vooral als gevolg van de uitkomsten en 

I 	Naar de heersende opvattingen in Belgie maakte Belgie slechts van 1815-1830 deel uit 
van het koninkrijk der Nederlanden. In Nederland wordt daarentegen als criterium 
voor de Belgische onafhankelijkheid ook we! het Afscheidingsverdrag van 1839 
gehanteerd. 

2 	Voorontwerp van Wetboek van Strafprocesrecht, opgesteld door de Commissie 
strafprocesrecht, Kamer 4e zitting van de 50e zittingsperiode, 2001-2002, Doc. 50 
2043/001. 
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aanbevelingen van parlementaire onderzoeken naar schandalen met betrek-

king tot mensenhandel, de 'Bende van Nijvel', de zaak 'Dutroux- Nihoul' en 

geruchtmakende corruptiezaken zoals die van 'Uniop' en 'Agusta-Dassault' 

is het strafprocesrecht, vooruitlopend op een totale hervorming, de laatste 

jaren op essentiele onderdelen ingrijpend gewijzigd, met name met betrek-

king tot het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk vooronderzoek, de 

organisatie van het openbaar ministerie en van de politie, de voorlopige 

hechtenis en de rechtspleging bij het hof van assisen. 3  

Het uit 1867 daterende Strafwetboek vertoont nog veel overeenkomsten met 

de Franse Code Penal van 1810. Zo worden tot op de dag van vandaag de 

strafbare feiten onderverdeeld in misdaden (crimes), wanbedrijven (delits) en 

overtredingen (contraventions). Ms verzamelbegrip voor deze strafbare feiten 

wordt de term misdrijven (infractions) gebezigd. Het op deze driedeling af-

gestemde sanctiestelsel met criminele straffen voor de misdaden, correctio-

nele straffen voor de wanbedrijven en politiestraffen voor de overtredingen 

is een directe voortzetting van het sanctiestelsel van de Code Penal van 1810. 

Evenals in Frankrijk was en is dit onderscheid in beginsel bepalend voor de 

vraag van de absolute competentie en voor de strafsoort, strafmaat en straf-

modaliteit. 

Misdaden worden berecht door een, na de afschaffing in 1814, in 1831 in ere 

herstelde juryrechtbank (het assisenhof), dat behalve uit 3 beroepsrechters 

niet zoals in Frankrijk uit een jury van negen maar van twaalf gezworenen 

bestaat. 

De wanbedrijven worden berecht door correctionele rechtbanken. Tot 1985 

bestonden deze evenals in Frankrijk als regel uit drie beroepsrechters en bij 

uitzondering uit een enkele rechter. Sedert 1985 is het omgekeerde principe 

van toepassing en worden wanbedrijven in beginsel door een enkelvoudige 

kamer berecht, tenzij er sprake is van een van de wettelijke gronden die een 

berechting door drie rechters voorschrijven. Di t is onder meer het geval: 

- bij misdrijven tegen de orde der familie en de openbare zedelijkheid; 

3 	Zie: met name de Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in 

bet stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek (Wet 

Franchimont), Belgisch Staatsblad (B.S.) 2 april 1998; Wet van 22 december 1998 

betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en 

de rand van procureurs des Konings, B.S. 10 februari 1999; Wet van 7 december 1998 tot 

organisatie van een geintegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, B.S. 

5 januari 1999; Wet van 30 juni 2000 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, 

van artikel 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van 

het artikel 837 van bet Gerechtelijk Wetback, teneinde de rechtspleging voor het hof 

van assisen te stroomlijnen, B.S.17 maart 2001. 
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- bij de behandeling van het hoger beroep tegen vonnissen gewezen door 
de politierechtbank; 

- wanneer het openbaar ministerie dit uitdrukkelijk in de dagvaarding 
vermeldt; of, 

- 	wanneer de beklaagde gebruik maakt van zijn recht daarom in bepaalde 
gevallen te verzoeken. 4  

Overtredingen vallen onder de competentie van de alleensprekende politie-
rech tbank. 
Dit systeem, waarbij de absolute competentie wordt bepaald door de kwalifi-
catie van een strafbaar feit als misdaad, wanbedrijf of overtreding, heeft sterk 
aan betekenis ingeboet door de ruime mogelijkheden die de wetgever sedert 
1867 heeft gecreeerd om misdaden door de correctionele rechtbanken en 
wanbedrijven door de politierechtbank te laten berechten. Anders dan in 
Frankrijk, waar deze correctionalisering van misdaden en contraventiona-
lisering van wanbedrijven zich buiten de wet om hebben ontwikkeld, berus-
ten zij in Belgie wel op een uitdrukkelijke wettelijke basis. Op grond immers 
van de Wet op de verzachtende omstandigheden van 1867 kan het onder-
zoeksgerecht 5  of het openbaar ministerie wanneer het van oordeel is dat er 
sprake is van verzachtende omstandigheden of strafverminderende verscho-
ningsgronden die een lagere straf rechtvaardigen dan wettelijk is voorge-
schreven, een misdaad in plaats van bij het assisenhof bij de correctionele 
rechtbank en een wanbedrijf bij de politierechtbank aanbrengen. Dit heeft 
aanzienlijke consequenties voor de straftoemeting, aangezien de straffen die 
de correctionele rechtbanken kunnen opleggen veel lager zijn dan die welke 
de assisenhoven kunnen opleggen. Mutatis mutandis geldt ditzelfde voor de 
straffen die de politierechtbank ter beschikking staan. Oorspronkelijk was 
deze correctionalisering en con traventionalisering slechts voor een beperkt 
aantal misdaden en wanbedrijven mogelijk. In de loop der jaren is de rege-
ling steeds meer versoepeld zodat - op enkele uitdrukkelijk in de wet 
genoemde uitzonderingen na - nu vrijwel alle misdaden en wanbedrijven 

4 	Artt. 91-92 Gerechtelijk Wetboek. 
5 	De onderzoeksgerechten worden gevormd door de kamers van de rechtbank in eerste 

aanleg (Raadkamer) en van het hof van beroep (Kamer van inbeschuldigingstelling). 
Deze onderzoeksgerechten oefenen bepaalde functies uit in het kader van het 
gerechtelijk vooronderzoek en beslissen onder meer over de afsluiting van het gerechte-
lijk vooronderzoek en de verwijzing van de zaak naar het vonnisgerecht. De verwijzing 
van een strafzaak naar het Hof van Assisen verloopt altijd via de Kamer van inbeschul-
digingstelling. 
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voor correctionalisering, resp. conventionalisering in aanmerking kunnen 

komen. 6  

Evenals in Frankrijk wordt de vraag of een misdrijf moet worden gekwalifi-

ceerd als misdaad, wanbedrijf of overtreding bepaald door de straf die op het 

feit is gesteld. 7  Uitgaande van deze driedeling onderscheidt het Strafwetboek 

de hoofdstraffen in criminele straffen (peines criminelles), correctionele straf-

fen (peines correctionelles) en politiestraffen (peines contraventionelles). 
De criminele straffen kennen nog de traditionele onderverdeling in straffen 

bestemd voor commune en voor politieke misdaden. Op commune misda-

den staat als hoofdstraf opsluiting (reclusion criminelle), politieke misdaden 

(zoals misdaden gericht tegen de inwendige of uitwendige veiligheid van de 

staat) kunnen worden bestraft met een vrijheidsstraf die - ofschoon in de 

praktijk zelden meer toegepast en in zijn tenuitvoerlegging niet meer ver-

schillend van de opsluiting - nog steeds wordt aangeduid met de term hech-

tenis (thitention crow wile). Beide criminele straffen kunnen zowel levenslang 

als tijdelijk zijn. De duur van de tijdelijke criminele straf kan nooit lager zijn 

dan vijf jaar en nooit hoger dan dertig jaar (artt. 9-11 Sw). Ziet het assisenhof 

redenen om een straf op te leggen beneden het wettelijk voorgeschreven 

minimum dan biedt de wet de mogelijkheid om in plaats van de opsluiting 

of hechtenisstraf een gevangenisstraf op te leggen. Aangezien de gevangenis-

straf geen criminele maar een correctionele straf is, verandert in dat geval 

ook de status van het misdrijf van misdaad in wanbedrijf. 

Tot 1996 was de aard van de opgelegde vrijheidsstraf ook bepalend voor het 

penitentiair regime, waaraan de veroordeelde werd onderworpen. De straf 

van opsluiting werd ten uitvoer gelegd in opsluithuizen, de correctionele 

gevangenisstraf in verbeterhuizen en de politiegevangenisstraf in 'gevange-

nissen, door de Regering aangewezen'. Bij wet van 10 juli 1996 is dit onder-

scheid afgeschaft en wordt de plaats van de detentie en het daarvoor 

geldende regiem niet meer bepaald door de aard van de opgelegde straf 

maar door criteria die zijn gebaseerd op de sociale reintegratie van de ver-

oordeelde. 

Voor wanbedrijven en overtredingen voorziet het Strafwetboek de volgende 

hoofdstraffen: gevangenisstraf (emprisonnernent), werkstraf (peine de travail) 

6 	Zie: Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, artt. 2-5. 

7 	Zonis in paragraaf 3.2.1 zat worden besproken wordt de uiteindelijke kwalificatie van 

het misdrijf echter niet bepaa id dour het op het misdrijf gestelde straf in abstract° maar 

door de concreet opgelegde straf. 
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en geldboete (amende). Als algemeen minimum geldt voor de correctionele 
gevangenisstraf een duu'r van acht dagen en een maximum van vijf jaar. De 
in de stratbedreigingen opgenomen bijzondere minima en maxima liggen in 
beginsel binnen deze limieten. In bepaalde gevallen, zoals bij recidive, sa-
menloop of bij oplegging van een gevangenisstraf voor een gecorrectionali-
seerde misdaad kan dit maximum worden verhoogd tot tien jaar of bij een 
combinatie van bijvoorbeeld recidive en samenloop tot zelfs twintig jaar. De 
minimumduur van de gevangenisstraf voor overtredingen bedraagt een dag, 
het maximum is bepaald op zeven dagen, voorzover niet anders is bepaald. 
De werkstraf en de geldboete kunnen eveneens zowel worden opgelegd als 
hoofdstraf voor wanbedrijven als voor overtredingen. Als correctionele straf 
is het minimum van de werkstraf bepaald op 46 uur, toegepast als politie-
straf is dit 20 uur. Het maximum is in beide gevallen 300 uur. De geldboete 
kent als politiestraf een minimum van 5 Euro en een maximum van 125 Euro. 
Als correctionele hoofdstraf voor wanbedrijven en als bijkomende criminele 
straf voor misdaden kent de geldboete een wettelijk minimum van 130 Euro, 
maar geen maximum. 

Het Strafwetboek van 1867 stond nog sterk in het teken van de klassieke 
strafdoelen als vergelding, afschrikking, onschadelijkmaking en generale 
preventie. Ofschoon de toenmalige hoofdstraffen als de doodstraf en levens-
lange of tijdelijke dwangarbeid sedert 1996 uit het sanctiestelsel zijn ge-
schrapt, herinneren de huidige strafbedreigingen met hun hoge minima en 
maxima, met hun sterke fixa tie op de vrijheidsstraf en de geringe waardering 
voor de geldboete als enige hoofdstraf en de in veel gevallen wettelijk voor-
geschreven combina tie van een vrijheidsstraf met een of meer bijkomende 
straffen, nog sterk aan de periode waarin geen plaats was voor begrippen als 
individualisering van de straftoemeting of resocialisatie en reintegratie van 
de delinquent. 
Dat neemt niet weg dat de strafrechtspleging onder invloed van hervor-
mingsbewegingen als de Moderne of Nieuwe Richting en de Defense Sociale 
(Nouvelle) naar tal van wegen heeft gezocht om het harde, daad- en niet da-
dergerichte karakter van het sanctiestelsel te verzachten. Voor de strafbepa-
lingen en strafbedreigingen zelf heeft dit geen zichtbare gevolgen gehad, 
aangezien de wetgever nauwelijks heeft getornd aan de systematiek om in de 
strafbepalingen te volstaan met een strafbedreiging bestaande uit een vrij-
heidsstraf, met doorgaans een hoog minimum en maximum. In veel gevallen 
is daaraan ook nog een geldboete gekoppeld. Evenals in het Franse straf-
recht, waaraan de Belgische wetgever dit systeem heeft ontleend, is het 
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sanctiearsenaal, waarover de rechter kan beschikken, inmiddels echter veel 
omvangrijker dan de strafbepalingen doen vermoeden. Talrijk zijn inmiddels 
de mogelijkheden voor de rechter om: 
- de wettelijk bedreigde vrijheidsstraf te vervangen door een niet vrij-

heidsbenemende straf zoals de werkstraf of de geldboete; 
- bij een cumulatieve strafbedreiging slechts een van de bedreigde straffen 

op te leggen; en voorts om, 
- na schuldigverklaring de strafoplegging op Le schorten of de tenuitvoer-

legging van de straf voorwaardelijk tilt te stellen. 
Daarnaast beschikt het openbaar ministerie over een ruim scala aan moge-
lijkheden om de zaak buitengerechtelijk af te doen, waarbij het formeel niet 
aan de wettelijke strafbedreiging is gebonden. Evenals de onderzoeksge-
rechten kan het openbaar ministerie bovendien de straftoemeting aanzienlijk 
beinvloeden door gebruik te maken van zijn bevoegdheid om het misdrijf via 
correctionalisering of contraventionalisering bij een lagere gerechtelijke 
instantie aan te brengen dan die daarvoor de formele competentie bezit. Ten-
slotte biedt ook de fase van de tenuitvoerlegging tal van mogelijkheden om 
een opgelegde vrijheidsstraf niet ten uitvoer Le leggen of zodanig te verkor-
ten dat ook daarmee het aan de basis van de strafbedreiging en strafopleg-
ging ten grondslag liggende concept van minimumstraffen in belangrijke 
mate wordt ondergraven. 
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2. 	De ontzvikkeling van de minimumstraffen 

2.1. 	1795-1867 

Van 1795 tot 1814 waren de provincies, die het huidige Belgie vormen, on-
derdeel van Frankrijk en als zodanig onderworpen aan de Franse wetgeving. 
Van 1795 tot 1814 waren derhalve de Franse Code Penal van 1791 en van 1810 
onverkort van toepassing. Zoals reeds werd beschreven in het hoofdstuk 
over Frankrijk leidde het systeem van de peines fixes in de Code Penal van 1791 
en van de daarvoor gedeeltelijk in de plaats gekomen strafminima in de Code 
Penal van 1810 tot tal van buitenwettelijke praktijken en wettelijke maatre-
gelen om aan het keurslijf van deze dwingende bepalingen te kurmen ont-
snappen. De ontsnappingsmogelijkheden via de correctionalisation judiciaire 

en circonstances attenuantes, in combinatie met het ontbreken van een wette-
lijke motiveringsplicht en de uitbreiding van het oorspronkelijk beperkte 
sanctie-arsenaal met tal van nieuwe strafsoorten en straf- en executiemoda-
liteiten, hebben er ten slotte toe geleid dat het concept van minimumstraffen, 
bij de herziening van de Code Penal in 1994 in Frankrijk definitief werd ver-
la ten. 
In Belgie is de wetgever (nog) niet zover gegaan. Formeel kent het Strafwet-
boek nog steeds voor bepaalde misdaden vaste voorgeschreven straffen en 
zijn de strafbedreigingen voor de overige strafbare feiten voorzien van een 
bijzonder minimum en maximum. In de praktijk hebben deze aanmerkelijk 
aan betekenis ingeboet doordat ook in Belgie steeds meer mogelijkheden zijn 
gecreeerd om aan de dwang van deze vaste en minimumstraffen te ontsnap-
pen. 
Ten dele volgde de Belgische wetgever daarbij dezelfde weg als de Franse 
wetgever, ten dele werd ook een geheel eigen weg ingeslagen. 

De eerste maatregel die werd genomen om rigide sanctiestelsel van de Code 

Penal te verzachten vond plaats kort na de val van Napoleon toen in 1814 en 
1815 twee Koninklijke besluiten van Koning Willem I de gerechtshoven en 
rechtbanken de mogelijkheid gaven om ingeval van bepaalde strafverzach-
tende omstandigheden - jeugdige leeftijd, uitlokking, of een andere omstan-
digheid ten gunste van beklaagde - de criminele straf van opsluiting te 
vervangen door een gevangenisstraf van minimaal acht dagen als de veroor-
zaakte schade niet meer dan 50 BEF bedroeg. Stond op de betreffende 
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misdaad de straf van tijdelijke dwangarbeid dan kon deze worden vervan-

gen door de criminele straf van opsluiting. 8  Als bijzondere vorm van straf-

vermindering kon de veroordeelde bovendien gevrijwaard worden van de in 

veel gevallen verplicht voorgeschreven bijkomende straf van publiekelijke 

tepronkstelling. 9  

In de praktijk Week, aldus Sasserath, deze versoepeling zozeer in een be-

hoefte te voldoen dat in 1838 een veel verder gaande stap werd gezet door 

het effect van de strafverzachtende omstandigheden niet te beperken tot de 

straftoemetingsbeslissing maar deze ook te laten doorwerken in de vervol-

gingsbeslissingio Anders dan in Frankrijk waar de correctionalisation geen 

wettelijke grondslag had en alleen mogelijk was dankzij een stilzwijgende 

afspraak tussen de officier van justitie, de rechterlijke instantie en de ver-

dachte, opteerde de Belgische wetgever wel voor een wettelijke regeling. Bij 

Wet van 15 mei 1838 werd dan ook de rechter van instructie de bevoegdheid 

gegeven om misdaden, die waren bedreigd met de criminele straf van op-

sluiting niet te verwijzen naar het assisenhof maar naar de correctionele 

rechtbank, als de rechter van instructie van mening was dat op grond van 

verzachtende omstandigheden geen criminele maar een correctionele straf 

moest worden opgelegd. De correctionele rechtbank was aan deze verwij-

zingsbeslissing gebonden en kon de zaak niet alsnog naar het assisenhof 

doorverwijzen. In 1849 werd deze correctionaliseringsmogelijkheid verder 

uitgebreid naar alle gevallen waarbij een criminele straf kon worden vervan-

gen door een correctionele straf. De categorie misdaden die daarvoor in 

aanmerking kwamen werd aanzienlijk uitgebreid doordat de beperking, dat 

de schade niet meer mocht bedragen dan 50 BEF kwam te vervallen. Boven-

dien kon vanaf dat moment de tijdelijke dwangarbeid niet alleen worden 

vervangen door de straf van opsluiting maar ook door een gevangenisstraf 

van minimaal zes maanden. 11  Voor rnisdaden waarop de straf van opsluiting 

was gesteld, bedroeg het minimum van de vervangende vrijheidsstraf acht 

dagen. Aldus werd het bijvoorbeeld mogelijk dat een misdaad, bedreigd met 

een straf van dwangarbeid van minimaal den en maximaal vijftien jaar, door 

de correctionele rechtbank kon worden bestraft met een gevangenisstraf van 

zes maanden. 

8 	Zie: Pasinomic 1814-1815, P.  257 en p.455. 
9 	E. de le Court, Considerations historiques et d'actualite sur les eirconstances attenuantes et la 

correctionnalisation en Belgique, Revue de Droit Penal et de Criminologic, 1959, p. 131. 
w 

	

	S. Sasserath, La/ms des correctionnalisations par ('application systematique des circonstances 
attenitantes, Revue de droit penal et de criminologic, 1937, 286 e.v. 

Zie: J.-5.-G. Nypels, Cade Penal Beige Interprete, Tome ler, Droit penal general, Bruxelles 
E. Bruylant, 1938, p. 357. 
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Met deze correctionalisering konden drie vliegen in een klap worden gesla-
gen: 
- de strafmaat kon worden afgestemd op de concrete ernst van het feit en 

de persoon van de dader; 
- kostbare, tijdrovende en belastende procedures bij de assisenhoven kon-

den worden vermeden; en, 
- de vervolgende instanties hoefden minder de oneigenlijke maar veel ge-

hanteerde kunstgreep toe te passen om een strafbaar feit zover te dena tu-
reren dat zij in plaats van bij het assisenhof bij de correctionele rechtbank 
kon worden aangebracht. 

Deze laatste praktijk kwam veelvuldig voor en werd ook door het Ministerie 
van Justitie met verve aangemoedigd om zich te verzekeren van Texercice 

d'une justice rapide, efficace et economique'. 12  Een voorbeeld van een dergelijke 
kunstgreep was om bij een mishandeling die een arbeidsongeschiktheid had 
veroorzaakt van meer dan twintig dagen deze arbeidsongeschiktheid in de 
dagvaarding te reduceren tot twintig dagen. in dat geval was het imrners 
slechts een wanbedrijf, terwip in het andere geval sprake zou zijn geweest 
van een misdaad." 
Tot aan de invoering van het nieuwe Strafwetboek in 1867 konden dus op 
grond van de wet van 1849 alle misdaden die met een tijdelijke vrijheidsstraf 
waren bedreigd via toepassing van strafverzachtende omstandigheden en 
correctionalisering worden bestraft met een correctionele gevangenisstraf. 
Voor misdaden bedreigd met de doodstraf of levenslange vrijheidsstraf of 
dwangarbeid bleef de mogelijkheid van strafvermindering wegens strafver-
minderende omstandigheden evenwel uitgesloten. Ingeval er toch sprake 
was van omstandigheden die de wettelijk voorgeschreven straf niet recht-
vaardigden stonden er drie wegen open om deze straf toch niet te hoeven toe 
te passen: 
- de verdachte, ondanks voldoende overtuigend bewijs, vrijspreken om de 

voorgeschreven straf te vermijden; 
- de misdaad denatureren tot wanbedrijf; en, 
- de opgelegde straf bij wege van gra tie omzetten in een lichtere straf. 
Met name van deze laatste mogelijkheid werd in de praktijk veelvuldig ge-
bruik gemaakt. Een in 1862 gepubliceerd overzicht van de tussen 1830 en 
1861 door de assisenhoven opgelegde doodstraffen laat zien dat van de in 

12 	E. de le Court, Considerations historiques et d'actualite sur les circonstances attenuantes et in 
correctionnalisation en Belgique, Revue de Droit Penal et de Criminologie, 1959, P.  133. 

13 

	

	E. de le Court, Considerations historiques et d'actualite sur lcs circonstances attenuantes et in 
correctionnalisation en Belgique, Revue de Droit Penal et de Criminologie, 1959, p. 132. 
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deze periode uitgesproken 751 doodvonnissen er uiteindelijk slechts 59 ook 

daadwerkelijk werden voltrokken. Van de overige 699 werd de straf via gra-

tie in een lich tere straf omgezet." 

2.2. 	1867-heden 

In 1867 werd, na een voorbereidingsperiode van meer dan dertig jaar, de 

Code Pionil van 1810 vervangen door een eigen Strafwetboek. Ofschoon dit in 

veel opzichten nog sterke gelijkenis vertoonde met zijn voorganger, bevatte 

het ook een aantal vernieuwingen. Deze hadden met name betrekking op het 

sanctiestelsel. Zo werden straffen als de deportatie, verbanning, kaakstraf, 

algemene verbeurdverklaring, brandmerken en andere zogeheten onterende 

straffen a fgeschaft, werden tal van misdaden veranderd in wanbedrijven en 

werd bij een groot aantal misdaden en wanbedrijven de minimumduur van 

de straf verlaagd. De driedeling in misdaden, wanbedrijven en overtredin-

gen bleef evenwel gehandhaafd, evenals het daaraan gekoppelde onder-

scheid in criminele, correctionele en politiestraffen en de met name voor 

misdaden en wanbedrijven voorgeschreven hoge strafminima. 

Op grond van de ervaringen opgedaan onder het systeem van de Code Minal 

was de Belgische wetgever zich ervan bewust dat handhaving van de drie-

deling van strafbare feiten, van de jury als rechterlijke instantie voor misda-

den en drukpersmisdrijven en van het stelsel van minimumstraffen niet 

mogelijk was als de wet geen ontsnappingsmogelijkheid zou bieden voor die 

gevallen waarbij een berechting door het assisenhof met jury of de oplegging 

van de wettelijk voorgeschreven (minimttm)straf een disproportionele reac-

tie zou zijn. Voortbordurend op de ervaringen met de reeds bestaande maar 

nog beperkte mogelijkheden van strafvermindering bij aanwezigheid van 

strafverminderende omstandigheden en ook geinspireerd door de Franse 

wetswijzigingen met betrekking tot de circonstances attenuantes van 1832 en 

1863, besloot de wetgever dan ook om de mogelijkheden tot strafverminde-

ring wegens strafverzachtende omstandigheden aanzienlijk te verruimen en 

in het nieuwe strafwetboek te incorporeren. 

Twee vragen dienden daarbij worden beantwoord: wat moest onder straf-

verzachtende omstandigheden worden verstaan en in hoeverre zou het wet-

boek deze omstandigheden nader moeten definieren, dan wel naar Frans 

voorbeeld ter vrije beoordeling aan de rechter moeten overlaten. 

" 	R E. de le Court, Considerations historiques et d'actualite stir les circonstances attenuantes et 
la correctionnalisation en Belgique, Revue de Droll Penal et de Criminologic, 1959, p. 136. 
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Wat het eerste punt betreft liepen de meningen sterk uiteen. Met name van-
uit het parlement werd sterk aangedrongen om de strafverzachtende om-
standigheden, die de rechter de mogelijkheid boden om een straf beneden 
het wettelijk minimum op te leggen, te beperken tot de extrinsieke factoren. 
Daarmee werden bedoeld subjectieve, aan de dader gerelateerde factoren 
zoals leeftijd, spijt, criminele antecedenten etc. De intrinsieke factoren, dat 
wil zeggen de objectief met het feit zelf verbonden factoren als de geringe 
concrete ernst, de omvang van de schade e.d. waren naar hun mening door 
de wetgever immers al verdisconteerd bij de vaststelling van de voor elk 
misdrijf geldende minimum- en maximumstraf. 15  De minimumstraf was 
daarbij bedoeld voor de lichtste vorm waarin het misdrijf zich kon voordoen. 
Wat zou immers anders de zin van minimumstraffen nog zijn, zo hield het 
parlementslid Pirmez de regering voor, als de rechter zich daaraan zou kun-
nen onttrekken, louter en alleen omdat hij de strafbedreiging te hoog vindt? 16  
Dit standpunt werd ook ingenomen door Adolphe Prins, een van de voor-
mannen van de Moderne Richting, die daar aan toevoegde dat hoe gering 
wellicht ook de door het misdrijf aangerichte schade mocht zijn, dit nog niets 
zei over gravite du danger social van de veroordeelde. 17  Gezaghebbende au-
teurs als Nypels en Haus, die beiden een prominente rol speelden bij de 
voorbereiding van het nieuwe wetboek verdedigden daarentegen het stand-
punt dat niet alleen extrinsieke factoren een grond voor strafvermindering 
behoorden te zijn maar ook de intrinsieke. De consequentie van het anders-
luidende standpunt zou immers zijn dat wanneer er geen strafverzachtende 
persoonlijke omstandigheden aanwezig waren een dief 'die om enkele eieren 
uit een kippenhok te stelen of enkele appels uit een Win te stelen over een 
muurtje of beg gesprongen was' zou moeten worden veroordeeld wegens 
gekwalificeerde misdaad tot de criminele straf van minimaal vijf jaar opslui-
ting. 18  

15  Een gedetailleerd overzicht van de parlementaire geschiedenis van het Belgische 
Strafwetboek van 1867 is te vinden bij: J.-S.-G. Nypels, Legislation criminelle dc in Belgique, 
Bruxelles Bruylant-Christophe et Compagnie 1867. Uitvoerige verwijzingen naar de 
betreffende parlementaire behandeling geeft L. Limelette, Le Code Penal Beige Appliqué, 
Bruxelles Bruylant-Christophe, 1878, pp. 50-55. 
Zie: J.-S.-G. Nypels, Legislation criminelle de in Belgique, Liv.II, titre III du Code, 
Commentaire HI, no. 6. 

16 	Zie: J.-S.-G. Nypels, Legislation criminelle dc in Belgique, Liv.II, titre III du Code, 
Commentaire III, no. 6, Bruxelles Bruylant-Christophe et Compagnie, 1867. 

17 	A. Prins, Science Penal et Droit positif, Bruxelles 1899, p. 277. 
18 	Zie: E. de le Court, Considerations historiques et d'actualite sur les circonstances attenuantes 

et in correctionnalisation en Belgique, Revue de Droit Penal et de Criminologie, 1959, p. 
138. 
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Ondanks deze uiteenlopende standpunten nam de wetgever geen duidelijke 

positie in. Besloten werd om naar het voorbeeld van Frankrijk het begrip 

strafverzachtende omstandigheid niet nader te definieren en het volledig aan 

de rechterlijke beoordelingsvrijheid over te laten welke omstandigheid als 

strafverzachtend kon worden aangemerkt. Belangrijk verschil met Frankrijk 

was wel dat de Belgische wetgever er niet voor voelde deze beoordeling over 

te laten aan de jury, zoals sedert 1832 in Frankrijk het geval was. Opgeschrikt 

door enkele door de pers gesignaleerde gevallen van misbruik van deze be-

voegdheid door de Franse jury's hield de Belgische wetgever vast aan het 

uitgangspunt dat de beoordeling van strafverzachtende omstandigheden en 

de bepaling van de straf in handen hoorde te blijven van beroepsrechters en 

niet van leken. De rot van de jury bleef beperkt tot de vaststelling of de ver-

dachte het ten taste gelegde felt al dan niet had begaan. 19  

De erkenning van de circonstances attenuantes als grond voor strafverminde-

ring vond zijn neerslag in de arfikelen 79- 85 van het nieuwe Strafwetboek. 

Ofschoon deze bepalingen in de loop der jaren de nodige wijzigingen hebben 

ondergaan, is de toepassingsmethodiek sedert 1867 niet wezenlijk veranderd. 

In essentie komt deze methodiek er op neer dat wanneer het vonnisgerecht 

van oordeel is dat er sprake is van verzachtende omstandigheden de voorge-

schreven straf moet worden gewijzigd in de straf die daar een of twee treden 

onder ligt. In 1867 betekende dit bijvoorbeeld voor de criminele straffen dat 

de doodstraf moest worden vervangen door levenslange dwangarbeid of een 

tijdelijke dwangarbeid van vijftien tot twintig jaar, dat levenslange dwangar-

beid moest worden vervangen door een tijdelijke van vijftien tot twintig jaar 

of van tien tot vijftien jaar. In twee gevallen kon de criminele straf worden 

vervangen door een correctionele: de straf van dwangarbeid van tien tot vijf-

tien jaar kon worden vervangen door een gevangenisstraf van minimaal drie 

jaar, terwiji misdaden waarop de straf van opsluiting stond bij verzachtende 

omstandigheden moesten worden bestraft met een gevangenisstraf van ten-

minste drie maanden (art. 80 Sw 1867). 

Naast deze wettelijke verplichte strafreductie had de rechter ook de moge-

lijkheid om binnen bepaalde grenzen een lagere geldboete op te leggen dan 

die op het feit was gesteld en was hij bevoegd om af te zien van het opleggen 

van de bijkomende straffen, die bij bepaalde misdaden dwingend waren 

voorgeschreven. 

Zie: P.A.F. Gerard, Code Penal Expline, Bruxelles, Les Principaux Libraires du Royaume 
1867, pp. 100-107. 
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Voor de wanbedrijven en overtredingen waarop een gevangenisstraf stond 
betekende de regeling van de strafverzachtende omstandigheden dat in feite 
het concept van de minimumstraf werd prijsgegeven. Ongeacht het wettelijk 
bedreigde minimum konden de gevangenisstraf en de geldboete worden 
gereduceerd tot het algemene voor overtredingen geldende minimum van 
een dag gevangenisstraf, respectievelijk een BEF boete. Bestond de strafbe-
dreiging uitsluitend uit een gevangenisstraf dan kon deze worden vervangen 
door een geldboete van maximaal 500 BEF. Bij misdrijven waarop zowel een 
gevangenisstraf als een geldboete stond kon de rechter volstaan met slechts 
een van deze straffen op te leggen (art. 85 Sw 1867). 

Deze aanzienlijke verruiming van de straftoemetingsvrijheid van de assisen-
hoven en de correctionele en politierechtbanken, riep uiteraard ook de vraag 
op in hoeverre het systeem van de correctionalisering gehandhaafd diende te 
blijven. Voorstellen in deze richting werden echter door de minister van jus-
titie afgewezen, met als argument dat dit een procesrechtelijke aangelegen-
heid was die niet in het Strafwetboek maar in nog te ontwerpen nieuw 
Wetboek van Strafvordering thuis hoorde. Ditzelfde argument kregen ook de 
parlementsleden te horen die de juryleden wilden betrekken bij de strafop-
legging. 2° Om het proces tot herziening van de Code d'instruction criminelle 
niet te doorkruisen werd besloten om de regeling met betrekking tot de cor-
rectionalisering uit 1849 vooralsnog te handhaven en in afwachting van de 
herziening van de Code d'instruction criminelle aan te passen aan de tekst van 
het nieuwe Strafwetboek. Vrijwel tegelijk met de invoering van het nieuwe 
Strafwetboek trad dart ook een aparte wet inwerking, waarin de voorwaar-
den werden geregeld waaronder een misdaad of wanbedrijf in plaats van bij 
het assisenhof of correctionele rechtbank bij de correctionele rechtbank res-
pectievelijk bij de politierechtbank kon worden aangebracht. Hoewel 
bedoeld als tijdelijke regeling heeft deze Wet op de verzachtende omstan-
digheden, mede doordat het beoogde Wetboek van Strafvordering er nooit is 
gekomen, met de nodige wijzigingen tot op de dag van vandaag stand ge-
houden. 

Kern van deze Wet op de verzachtende omstandigheden was dat wanneer de 
raadkamer van het onderzoeksgerecht of de kamer van inbeschuldigingstel-
ling van oordeel was dat vanwege een strafverminderingsgrond de betref-
fende misdaad met een correctionele straf zou kunnen worden afgedaan, de 

20 	Zie: Exposé des motifs de la loi du 4 octobre 1867, Pasinomie 1867, p. 275-278 en J.-S.-G. 
Nypels, Legislation criminelle de la Belgique, Tome 1, pp. 381 -383. 
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raadkamer met unanimiteit van stemmen in een gemotiveerde beschikking 

de zaak in plaats van naar het assisenhof ter berechting kon doorsturen naar 

de correctionele rechtbank. Deze was, zoals gezegd, aan deze beschikking 

gebonden en kon de strafzaak niet alsnog verwijzen naar het assisenhof. Uit-

sluitend die misdaden kwamen voor deze correctionalisering in aanmerking 

waarvan bij toepassing van strafverzachtende omstandigheden op grond van 

artikel 80 Sw de criminele vrijheidsstraf kon worden vervangen door een 

correctionele vrijheidsstraf. Oorspronkelijk bleef deze correctionaliserings-

mogelijkheid derhalve beperkt tot de misdaden die konden worden bestraft 

met dwangarbeid van tien tot vijftien jaar of met de criminele straf van op-

sluiting. De dwangarbeid kon worden vervangen door een gevangenisstraf 

van teruninste drie jaar, de opsluiting door een gevangenisstraf van tenmin-

ste drie maanden (art. 3 Wet op de verzachtende omstandigheden 1867). 

Onder dezelfde condities als waaronder misdaden konden worden gecorrec-

tionaliseerd introduceerde de wet ook de mogelijkheid om wanbedrijven te 

contraventionaliseren, indien de verwijzende gerechten van oordeel waren 

dat met een poll tiestraf kon worden volstaan. Aldus werd de zaak verwezen 

naar de politierechtbank die dit wanbedrijf in plaats van met de voorge-

schreven gevangenisstraf kon afdoen met een gevangenisstraf van minimaal 

een dag of een geldboete van minimaal een BEF. 

Na 1867 is het systeem van de strafverzachtende omstandigheden en van de 

correctionalisering voortdurend voorwerp van kritiek geweest. 21  Voorzover 

21  Zie voor cen overzicht van deze kritick o.a.: Annexe aux Documents parlementaires, 
Chambre des Representants, 1878-1879, p. 109; S. Sasserath, L'abus des correctionnalisa-
tions par !'application systematique des circonstances attenuantes, Revue de droit penal et de 
criminologic, 1937, 286 c.v.; J.-S.-G. Nypels, Le Code Penal Beige, 3ieme edition, Tome ler, 
Droit penal general, Bruxelles E. Bruylant 1938, pp. 358-373;J. Rubbrecht, De correetiona-
lisatie van misdaden, Rechtskundig Weekblad 1937, pp. 609-618; W. Ganshof van der 
Meersch, Un projet de reforme de la competence de la cow d'assises en matiere d'infractions de 
droit cornmun, Revue de droit penal et de criminologic, 1939, p. 377 c.v.; Jos. M.C.X. 
Goedseels, Commentaire du Code Penal Beige, Bruxelles E. Bruylant 1948, pp. 233-241; S.-C 
Versele, De in nature des circonstances attenuantes, Revue de Droit Penal et de Crimino-
logic 1952, pp. 915 -927; P. Bondue, La correctionnalisation des crimes, Revue de droit penal et 
de criminologic, 1955-56, P.  143 e.v.; P.-E. Trousse, Les Novelles, Droit Penal, Tome I, 
Volume I, Bruxelles 1956, pp. 438-440; A. vandePlas, Strafvermindering bij verzachtende 
omstandiglwden, Rechtskundig Weekblad 1973-1974, pp. 1876-1877; ldem, Wijziging van 
de wet op de verznehtende omstandigheden, Rechtskundig Weekblad 1976-1977, p. 1975 e.v. 
en Idem, De nieuwe wet op de verzachtende omstandigheden, Rechtskundig Weekblad 1984 - 

1985, p. 2181 c.v.; R. Verstraeten, B. Spriet, De driedelige indeling van misdripen als leidraad 
van het strafrecht: een verdachte eenvoud, Liber Amicorum Marc Chatel, Antwerpen 
Kluwer 1991, pp. 475-485. 
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deze kritiek vooral theoretisch was georienteerd, waren de belangrijkste be-
zwaren: 
- dat het systeem van de strafverzachtende omstandigheden waarbij de 

rechter de door de wetgever gestelde strafkaders gemakkelijk kon om-
zeilen, niet verenigbaar was met het legaliteitsbeginsel; 

- dat intrinsieke factoren ten onrechte door de rechtbanken als strafver-
minderingsgrond werden geaccepteerd; 

- dat toepassing van de correctionalisatie in de gevallen waar de be-
klaagde de voorkeur gaf aan berechting door het assisenhof in plaats van 
de (vaak slechts uit een rechter bestaande) correctionele rechtbank is 
strijd was met het grondwettelijk recht dat niemand tegen zijn wil kan 
worden afgetrokken van de rechter die de wet hem toekent; 

- dat het systeem van correctionalisatie en strafverzachtende omstandighe-
den de driedeling van de strafbare feiten een artificieel en irrationeel 
karakter had gegeven en het fundament onder het concept van de wette-
lijke strafkaders had weggehaald; 

- dat als de strafbedreigingen in de praktijk niet meer correspondeerden 
met de maatschappelijke opvattingen daaromtrent, deze strafbedreigin-
gen door de wetgever zelf moesten worden aangepast in plaats van dit 
over te laten aan de willekeur van de rechter; 

- dat tengevolge van de correctionalisering zware misdaden niet zelden 
werden berecht door de alleensprekende rechter van de correctionele 
rechtbank; en, 

- dat de toepassing van de strafverzachtende omstandigheden nauwelijks 
controleerbaar en aanvechtbaar was omdat de straftoemeting niet aan 
een wettelijke motiveringsplicht onderworpen was. 

Andere auteurs richtten hun pijlen meer op het oneigenlijke gebruik en het 
misbruik dat in de praktijk van de correctionalisering en de strafverzach-
tende omstandigheden werd gemaakt. Gewezen werd daarbij op het feit dat 
de als uitzondering bedoelde mogelijkheid van correctionalisatie en contra-
ventionalisatie tot algemene regel was geworden, ook waar geen sprake was 
van een daadwerkelijke strafverzachtende omstandigheid en dat het begrip 
strafverzachtende omstandigheid inmiddels zodanig was uitgehold dat zelfs 
het feit dat men niet eerder was veroordeeld al als strafverminderende 
omstandigheid werd aangemerkt. Een andere praktijk die veelvuldig werd 
toegepast en aan kritiek bloot stond was wat men in Frankrijk de correctiona-
lisation judiciaire noemde. Zware misdaden die volgens de wet niet mochten 
worden gecorrectionaliseerd werden door het weglaten van essentiele be-
standdelen in de dagvaarding zozeer gedenatureerd dat ze wel voor 
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verwijzing naar de correctionele rechtbank in aanmerking kwamen. Volgens 
Sasserath gebeurde dat met name bij moordzaken waarop een levenslange 
gevangenisstraf stond. Door de tenlastelegging te wijzigen in het opzettelijk 
toebrengen van dodelijke slagen of verwondingen, zonder het oogmerk om 
te doden, waarop de straf van opsluiting stond van vijf tot Lien jaar, was cor-
rectionalisering weer we! mogelijk. En dit alles, aldus Sasserath met als enig 
doel om de kostbare en tijdrovende procedure bij het assisenhof te vermij-
den.22  

Wetgever noch rechtspraktijk lieten zich veel gelegen liggen aan deze kritiek. 
Integendeel, wat Verstraeten en Spriet typeerden als een 'heterodox, exorbi-
tant en kunstmatig systeemr21  bleek voor de wetgever geen belemmering om 
tussen 1867 en 2001 de werkingssfeer van strafverzachtende omstandigheden 
en in samenhang daarmee de mogelijkheid tot correctionalisering en contra-
ventionalisering steeds verder tilt te breiden. 24  
Belangrijk in dit verband was dat in 1919 de strafoplegging en de waardering 
van de strafverzachtende omstandigheden tot een bevoegdheid werd ver-
klaard van assisenhof en jury gezamenlijk en dat vanaf 1994 niet alleen de 
onderzoeksgerechten maar ook de °Bider van justitie de bevoegdheid kreeg 
een misdrijf te correctionaliseren en te contraventionaliseren. 
Aan de kritiek dat de toepassing van de strafverzachtende omstandigheden 
bij gebreke van een motiveringsplicht nauwelijks toetsbaar en controleerbaar 
was werd door de wetgever in zoverre tegemoet gekomen dat sedert 1987 de 
rechter verplicht is de straftoemeting te motiveren in de gevallen dat de wet 
hem een keuze that. De motiveringsplicht betreft niet alleen de strafsoort 
maar ook de strafmaat. 25  De praktische betekenis van deze motiveringsplicht 
blijkt echter gering. De verklaring hiervoor, aldus van den Wyngaert, is on-
der meer dat 'de tekst van de wet te vaag is, maar vooral dat de wet geen 
inhoudelijke criteria aanreikt waarop de rechter zich kan steunen bij de be-
paling van de straf. Ook het scepticisme en de terughoudendheid van de 

22 	S. Sasserath, Cubits des correctionnalisations par lapplication systematique des circonstances 
attdnuantes, Revue dc droit penal et de criminologic, 1937, p. 292. 

21 	R. Verstraeten, B. Spriet, De driedelige lad cling van misdrifven als leidraad van het strafrecht: 
een verdachte eenvoud, Liber Amicorum Marc Chatel, Antwerpen Kluwer 1991, p. 472. 

24  Wet van 23 augustus 1919, B.S. 2526 augustus 1919; Wet van 9 april 1930, B.S. 11 mei 
1930; Wet van 14 mei 1937, B.S., 17-19 mei 1937; Wet van 1 juli 1964, B.S. 17 juli 1964; 

Wet van 1 februari 1977, B.S. 19 februari 1977; Wet van 11 juli 1994, 8.5. 21 juli 1994; Wet 
van 10 juli 1996, B.S., 1 augustus 1996; Wet van 26 juni 2000, 8.5, 29 juli 2000; Wet van 

11 december 2001, B.S. 7 februari 2002; Wet van 17 april 2002, B.S. 7 mei 2002. 
21 	Wet van 24 april 1987, 8.5. 20 mei 1987. 
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rechters t.a.v. de wetswijziging van 1987 zouden doorwerken in de recht-
spraak'. 26  

In de praktijk bleek de gestage uitbreiding van de correctionaliseringsmo-
gelijkheden echter onmiskenbaar in een behoefte te voorzien. In 1873, nog 
maar zes jaar na de inwerkingtreding van het nieuwe Strafwetboek en van de 
Wet op de verzachtende omstandigheden, werden van de 555 vervolgde 
misdaden er nog 75 (13,5%) door de drie assisenhoven berecht. De overige 
480 (86,5%) werden door de onderzoeksgerechten verwezen naar de correc-
tionele rechtbanken. In de periode 1931-1940 was het percentage misdaden 
dat nog werd aangebracht bij de assisenhoven gedaald tot 1,6% terwip een 
berekening van het Nationaal Instituut uit 1959 laat zien dat in het ressort 
Brussel in de jaren 1955-1956 jaarlijks nog slechts gemiddeld een twaalftal 
misdaden (0,5%) door het assisenhof werden berecht. Daarentegen werden er 
in deze periode jaarlijks gemiddeld meer dan gemiddeld 2000 gecorrec-
tionaliseerd. 27  De laatst bekende gegevens betreffen die over het jaar 2001. In 
dat jaar werden nog slechts 66 misdaden door de assisenhoven berecht, ter-
wijl de correctionele rechtbanken 33.079 misdaden en wanbedrijven voor 
hun rekening namen. Van 54 opgelegde criminele straffen waren er tien lager 
dan tien jaar, tien hadden een duur van tien tot vijftien jaar, twaalf personen 
werden veroordeeld tot een staf van vijftien tot twintig jaar en tweeentwintig 
werden tot levenslang veroordeeld. 28  

Het resultaat van de legislatieve uitbreiding van de toepassingsmogelijkhe-
den van de strafverzachtende omstandigheden door de vonnisgerechten is 
dat de rechter feitelijk nauwelijks meer aan de wettelijke strafbedreigingen 
gebonden is. Zelfs de misdaden die vanwege hun strafbedreiging met een 
levenslange of tijdelijke vrijheidsstraf van meer dan twintig jaar van correcti-
onalisering zijn uitgesloten, kunnen door het assisenhof worden bestraft met 
een correctionele gevangenisstraf van tenminste drie jaar, welke als aan de 
wettelijke criteria is voldaan zelfs ook voorwaardelijk kan opgelegd. 
Het kon dan ook niet uitblijven dat evenals in Frankrijk ook in Belgie de 
vraag steeds klemmender wordt in hoeverre het concept van de mini- 

26 Chr. Van den Wyngaert, Strafrecht en Strafprocesrecht in hoofdlijnen, Maklu-Uitgevers, 
Antwerpen 1999, pp. 389-390. 

27 	Zie: E. de le Court, Considerations historiques et d'actualite sur les circonstances attenuantes 
et In correctionnalisation en Belgique, Revue de Droit Penal et de Criminologic, 1959, p. 
127. 

28 	Zie: Ministerie van Justitie, Statistisch Steunpunt, Dienst Strafrechtelijk Beleid, Justitie 
in Cijfers 2003, Evolutie van de veroordelingen, opschortingen en interneringen. 
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mumstraffen en het daaraan gerelateerde systeem van correctionalisering en 
strafverzachtende omstandigheden nog moet warden gehandhaafd. In zijn 
Voorontwerp van Strafwetboek van 1985 stelt Legros dan ook voor am 
- de verzachtende omstandigheden, als zijnde 'vaak nutteloze stijlformu- 

less; 
- de minima, die 'de rechter al te strikt bonden zonder enig praktisch nut'; 

en, 
- de mogelijkheid van correctionalisering af te schaffen. 
Correctionalisering, aldus motiveerde Legros de voorgestelde afschaffing 
leidt in de praktijk immers tot 'ingewikkelde procedures, gevaar voor ver-
menigvuldiging van de regeling van rechtsgebied en praktische moeilijk-
heden voor die gerechten om de ernst van het geheel te beoordelen'. 29  
Of de voorstellen van Legros ooit in behandeling zullen warden genomen is 
uiterst onzeker. Vooralsnog ligt het accent bij de wetgever op de langver-
wachte herziening van de Code d'instruction crhninelle. Het in oktober 2002 
aan het parlement aangeboden wetsvoorstel doet evenwel vermoeden dat 
vooralsnog geen wezenlijke veranderingen met betrekking tot de minimum-
straffen, de verzachtende omstandigheden en de correctionalisering te ver-
wachten zijn. Dit valt af te leiden uit de voorgestelde artikelen 222 e.v. 
waarin de huidige regeling van de correctionalisering en contraventionalise-
ring vrijwel integraal is overgenomen. 1° 

29 	R. Legros, Voarontrverp van Strafivetbock, cc., p. 162. 
30  Voorontwerp van Wetboek van Strafprocesrecht, opgesteld door de Commissie 

strafprocesrecht, Kamer 4e zitting van de 500 zittingsperiode, 2001-2002, Doc. 50 
2043/001, pp. 278-280. 
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3. 	Het huidige Belgische sanctiestelsel 

3.1. 	De minimumstraffen in het huidige Belgische sanctiestelsel 

Om de betekenis van de minimumstraffen in het Belgische strafrecht goed te 
kunnen plaatsen is het niet voldoende uitsluitend te kijken naar de strafbe-
paling en bijbehorende strafbeareiging. Het concept van de minimumstraf-
fen heeft immers niet alleen betrekking op bij de strafbepaling vermelde 
hoofdstraffen maar ook op andere sanctiesoorten zoals de bijkomende straf-
fen en maatregelen. Vandaar dat het onontkoombaar is om in het kort de 
hoofdlijnen van dit nog sterk op de Franse Code Penal van 1810 gebaseerde 
sanctiestelsel te schetsen. 

In dit stelsel zijn vijf hoofdonderscheidingen van belang, te weten de onder-
scheiding tussen: 
- criminele straffen, correctionele straffen en politiestraffen; 
- hoofdstraffen en bijkomende straffen; 
- 	politieke straffen en gemeenrechtelijke straffen; 
- straffen voor natuurlijke personen en voor rechtspersonen; en, 
- straffen en maatregelen. 

3.1.1. De onderscheidingen in soorten straffen 

De driedeling van criminele straffen, correctionele straffen en politiestraffen 
kwam reeds aan de orde in de inleiding. Zij hangt nauw samen met de ver-
deling van misdrijven in misdaden, wanbedrijven en overtredingen. Misdrij-
ven waarvoor naar de wettelijke omschrijving een criminele straf kan wor-
den opgelegd zijn misdaden, misdrijven waarop een correctionele straf is 
gesteld zijn wanbedrijven en misdrijven die zijn bedreigd met een politiestraf 
zijn overtredingen. Hoewel dit onderscheid in theorie nog steeds bepalend is 
voor de vraag naar de absolute competentie heeft zij in de praktijk echter 
sterk aan betekenis ingeboet. Op grond van de competentieregeling voor de 
politierechtbanken van artikel 138 van het Wetboek van Strafvordering val-
len thans diverse wanbedrijven niet meer onder de competentie van de cor-
rectionele rechtbanken maar van de politierechtbanken, terwijl door de 
grootschalige toepassing van de correctionalisatie en contraventionalisatie 
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veel misdaden en wanbedrijven niet meer door het assisenhof resp. de 

correctionele rechtbanken worden berecht maar door de correctionele recht-

banken dan wel de politierechtbanken. 

Het onderscheid tussen criminele straffen, correctionele straffen en politie-

straffen is ook van betekenis voor de relatieve zwaarte van de straf. Het wet-

boek van Strafrecht kent vijf hoofdstraffen: 

- 	opsluiting (reclusion); 
- 	hechtenis (detention); 
- gevangenisstra f (entprisonnement); 
- 	werkstraf (peine de travail); en, 

- geldboete (antende). 

De opsluiting en hechtenis kunnen uitsluitend kunnen worden opgelegd 

voor misdaden en zijn derhalve criminele straffen. De gevangenisstraf en de 

werkstraf zijn correctionele straffen als zij worden opgelegd voor wanbedrij-

ven en zijn politiestraffen als zij worden opgelegd voor overtredingen. De 

enige hoofdstraf die zowel voor misdaden, wanbedrijven als overtredingen 

kan worden toegepast is de geldboete. Of een straf een criminele straf, een 

correctionele straf of een politiestraf is wordt bepaald door de zwaarte ervan. 

Met de afschaffing van de doodstral en de dwangarbeid in 1996 zijn de op-

sluiting (voor commune misdaden) en de hechtenis (voor politieke misda-

den) de zwaarste straffen die het Wetboek van Strafrecht kent. Het onder-

scheid tussen opsluiting als commune straf en hechtenis als niet-onterende 

straf voor politieke delinquenten heeft thans, door de enge interpreta tie door 

de rechtspraak van het begrip politiek misdrijf vrijwel geen betekenis meer. 

De opsluiting en de hechtenis zijn hetzij levenslang, hetzij tijdelijk. Deze le-

venslange vrijheidstraf is voorgeschreven bij die misdaden die voorheen met 

de doodstraf waren bedreigd. Misdaden waarop voor 1996 levenslange 

dwangarbeid stond kennen nu als strafbedreiging een tijdelijke opsluiting 

van minimaal twintig en maximaal dertig jaar. 

Het aantal misdaden dat uitsluitend met een levenslange vrijheidsstraf kan 

worden bestraft is aanzienlijk. Daaronder bevinden zich veel misdaden tegen 

de uitwendige veiligheid van de staat (artt. 113-122bis Sw), misdaden met 

betrekking tot het nemen van gijzelaars (art. 374bis, Sw), misdaden tegen 

personen, zoals moord, oudermoord en vergiftiging (artt. 393-397 Sw), dood-

slag gepleegd om de vernieling of de beschadiging te vergemakkelijken of 

om de straffeloosheid ervan te verzekeren (art. 532 Sw), alsook een groot 

Zie: Chr. Van den Wijngaert, Strafrecht en Strafprocesrecht in hoofdlijnen, o.c., pp. 160 e.v. 
en p. 349. 
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aantal misdaden waarbij de dood van het slachtoffer als strafverzwarende 
omstandigheid is opgenomen, zoals roofmoord (art. 475 Sw) en vliegtuig-
sabotage en vliegtuigkaping met dodelijke slachtoffers. 32  

De tijdelijke vrijheidsstraf voor commune en politieke misdaden bedraagt 
minimaal vijf en maximaal dertig jaar. De strafbedreigingen bij misdaden 
kennen vier in zwaarte oplopende categorieen. De lichtste categorie kent een 
minimumduur van vijf en een maximum van tien jaar. De daarop volgende 
categorieen zijn de opsluiting of hechtenis van tien tot vijftien jaar, van vijf-
lien tot twintig jaar en van twintig tot dertig jaar (art. 9 Sw). Niet altijd wordt 
deze indeling consequent gevolgd. Zo kennen sommige misdaden tegen de 
eerbaarheid en verkrachting een minimumduur die twee jaar hoger ligt dan 
de betreffende categorie aangeeft (art. 377 Sw). 

De derde vrijheidsstraf is de gevangenisstraf. Deze kan worden opgelegd 
voor wanbedrijven en voor overtredingen. 
Als correctionele vrijheidsstraf voor wanbedrijven kan deze nooit minder 
dan acht dagen bedragen. Het maximum bedraagt vijf jaar, behoudens en-
kele uitzonderingen, zoals bij recidive (artt. 54-57 Sw), samenloop (artt. 58-65 
Sw) of wanneer de gevangenisstraf na correctionalisering van de misdaad 
wordt opgelegd in plaats van een criminele straf (art. 25 Sw). in deze geval-
len kan het maximum worden verhoogd tot tien jaar en bij een combinatie 
van recidive en samenloop zelfs tot twintig jaar. 
Anders dan bij de opsluiting en hechtenis is de gevangenisstraf niet onder-
verdeeld in categorieen met elk een vast minimum en maximum, maar heeft 
ieder wanbedrijf een strafbedreiging waarvan het minimum nooit lager kan 
zijn dan acht dagen en het maximum, uitzonderingen daargelaten, in begin-
sel nooit meer dan vijf jaar kan bedragen. De variaties in de minimum en 
maximumstraffen zijn dan ook groot. Enige systematiek is daarin niet te on-
derkennen. De volgende variaties komen in het wetboek voor: 
- minimum 8 dagen met als maxima: 1 maand, 2, 3, 6 maanden of 1, 2, 3, 5 

jaar; 
- minimum 15 dagen, met als maxima: 3 of 6 maanden of 1, 2, 5 jaar; 
- minimum 1 maand met als maxima: 6 maanden of 1, 2, 3, 5 jaar; 

32  Zie: artikel 30 §3 wet van 27 juni 1037 houdende herziening van de Wet van 
16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart, Belgisch Staatsblad 26-27 juli 
1937, zoals gewijzigd door de Wet van 20 juli 1976, houdende goedkeuring van het 
Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid 
van de burgerluchtvaart, Montreal, 23 september 1971, Belgisch Staatsblad 1 september 
1976. 
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- minimum 2 maanden met als maxima: 1, 2 of 3 jaar; 
- minimum 3 maanden met als maxima: 1, 2, 3 of 5 jaar; 
- minimum 4 maanden met als maximum 4 jaar; 
- minimum 6 maanden met als maxima: 1, 2, 3 of 5 jaar; 
- minimum 1 jaar met als maxima: 3 jaar of 5 jaar; en, 
- minimum 3 jaar met als maximum: 5 jaar. 

In een aantal gevallen kan het op het betreffende wanbedrijf gestelde mini-
mum bij aanwezigheid van bepaalde strafverzwarende omstandigheden 
worden verdubbeld. Dit is onder meer het geval bij bepaalde gekwalificeerde 
mishandelingen (artt. 405ter, 409 en 410 Sw). 
Behalve als correctionele straf kan de gevangenisstraf ook worden opgelegd 
als politiestraf. In dat geval bedraagt de minimumduur eon dag. Het maxi-
mum is afhankelijk van de klasse waartoe de overtreding behoort. Al naar 
gelang de ernst van de overtreding zijn deze gerubriceerd in vier klassen. 
Voor overtredingen van de eerste klasse is het maximum gesteld op drie da-
gen, terwijI voor de daarop volgende klassen het maximum respectievelijk 
vier, vijf en zeven dagen bedraagt. 

De vierde hoofdstraf die het Wetboek van Strafrecht kent is de in 1994 inge-
voerde werkstraf (peine de travail). Deze straf kan zowel worden opgelegd als 
correctionele straf als ook als politiestraf. Als politiestraf bedraagt het maxi-
mum aantal uren 45, wordt zij als correctionele straf opgelegd dan is het 
maximum 300 uur. Het minimum als politiestraf is 20 uur, als correctionele 
straf 46 uur. (art. 37ter e.v. Sw). 

De vijfde hoofdstraf ten slotte is de geldboete (aniende). Deze kan zowel als 
hoofdstraf als als bijkomende straf worden opgelegd. Dit is afhankelijk van 
de vraag of de geldboete als enige straf wordt opgelegd dan wel in combina-
tie met een hoofdstraf. In dat laatste geval is de geldboete altijd een bij-
komende straf. Bij misdaden fungeert de geldboete altijd als bijkomende 
straf, bij wanbedrijven en overtredingen kan zij zowel als hoofdstraf als ook 
als bijkomende straf worden opgelegd. Bij de meeste wanbedrijven is de 
geldboete echter door de wetgever vooral als bijkomende straf opgenomen, 
aangezien zij over het algemeen altijd met een gevangenisstraf worden be-
dreigd. Bij het merendeel van de wanbedrijven verplicht de wettelijke straf-
bedreiging de rechter ook om naast de vrijheidsstraf ook nog een geldboete 
op te leggen. Slechts in een beperkt aantal gevallen biedt de wettelijke straf-
bepaling de rechter de vrijheid om zijn straf te beperken tot hetzij de gevan- 
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genisstraf, hetzij de geldboete (bijv. art. 422bis Sw). Er zijn slechts weinig 
wanbedrijven die de geldboete als enige strafbedreiging kennen (bijv. art. 263 
Sw). Dat in de praktijk de geldboete toch de meest opgelegde hoofdstraf is 
komt door de ruime toepassing van de verzachtende omstandigheden. Dit 
geeft immers de rechter de mogelijkheid om in plaats van de in de strafbepa-
ling genoemde cumulatie van vrijheidsstraf en geldboete slechts een van 
deze straffen op te leggen of wanneer de strafbedreiging uitsluitend een ge-
vangenisstra f vermeldt deze te vervangen door een geldboete (art. 85 Sw). 

Evenals bij de vrijheidsstraf is het stelsel van minimumstraffen ook van toe-
passing op de geldboete. Zowel voor de geldboete als hoofdstraf als als 
bijkomende straf geldt dat zij minimaal een Belgische frank (omgerekend 1 
Euro) bedraagt ingeval zij wordt opgelegd als politiestraf en minimaal 26 
BEF (omgerekend 130 Euro) indien zij wordt opgelegd als correctionele of 
criminele straf. Als politionele straf kan zij niet meer bedragen dan 25 BEF 
(omgerekend 125 Euro). Geldboetes van meer dan 125 Euro betreffen altijd 
een wanbedrijf of misdaad (art. 38 Sw). Hiervoor is in de wet geen algemeen 
maximum voorzien, maar de hoogste geldboete die aan natuurlijke personen 
kan worden opgelegd voor een misdrijf uit het Wetboek van Strafrecht be-
draagt 200.000 BEF (omgerekend 1.000.000 Euro). Dit is de maximale boete 
die kan worden opgelegd voor het leiding geven aan een criminele organisa-
tie (art. 324ter Sw). 
De geldboetes worden nog steeds uitgedrukt in Belgische franken en komen 
nog grotendeels overeen met de bedragen zoals deze in 1867 in het wetboek 
waren opgenomen. Sedert 1921 wordt de concrete geldboete berekend aan de 
hand van zogeheten opdecimes. Dit houdt in dat de in de wet vermelde 
boetebedragen moeten worden vermenigvuldigd met een aan de inflatie 
aangepaste coefficient, zonder dat daarvoor steeds wet hoeft te worden ge-
wijzigd. De procedure, die nog steeds wordt toegepast, is aldus dat de rech-
ter allereerst binnen het door de wet gestelde minimum- en maximumbed rag 
de boete vaststelt en deze vervolgens vermenigvuldigt met het toepasselijke 
coefficient. Tot aan de invoering van de Euro was deze coefficient bepaald op 
1990 opdecimes, wat betekende dat het door de rechter vastgestelde boete-
bedrag moest worden vermenigvuldigd met 200. Met de invoering van de 
Euro is bij wet van 26 juni 2000 de berekening van de geldboete aldus be-
paald: het in Belgische franken uitgedrukte boetebedrag wordt gelezen als 
zijnde Euro's, gedeeld door 40 en vervolgens vermenigvuldigd met dat het 
op dat moment geldende coefficient. Op dit moment bedraagt deze verme-
nigvuldigingsfactor 200 (1990 opdecimes), zodat een BEF met toepassing van 
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de opdecimesregeling gelijk staat aan vijf Euro. Dit betekent dat de 
minimumboete bij overtredingen thans vijf Euro bedraagt en bij wanbedrij-
ven en overtredingen 130 Euro. 33  

Behalve de geldboete kent het Wetboek van strafrecht nog tal van andere 
straffen, die uitsluitend in combinatie met een hoofdstraf kunnen worden 
opgelegd. Voorbeelden van deze bijkomende straffen zijn de bijzondere ver-
beurdverklaring (art. 42 Sw), de ontzetting van bepaalde rechten, bijvoor-
beeld urn verkozen te worden, lid van een jury Le zijn, om openbare ambten 
etc. Le vervullen (art. 31 Sw) en de afzetting van titels, graden en openbare 
ambten (art. 19 Sw). 
Bijkomende straffen kunnen zowel facultatief als verplicht van aard zijn. Dit 
hangt af van de opgelegde hoofdstraf. Bij een veroordeling tot opsluiting of 
een hechtenis van minimaal vijftien jaar bijvoorbeeld verplicht de wet de 
rechtbank om tevens de bijkomende straf van afzetting van de titels, graden, 
openbare ambten, bedieningen en betrekkingen, waarmee zij bekleed zijn uit 
te spreken. Bedraagt de opgelegde hechtenisstraf minder dan vijftien jaar 
dan is het hof van assisen hiertoe niet verplicht, maar wel bevoegd. Een ver-
gelijkbare bepaling vindt men ook met betrekking tot ontzetting van 
bepaalde rechten in de artikelen 31-34 Sw. In sommige gevallen kunnen de 
bijkomende straffen ook van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst, 
worden toegepast. Dit is onder meet het geval bij de ontzetting uit het actief 
kiesrecht (art. 6 en 7 Kieswetboek) en het beroepsverbod (art. 1 en Ibis Wet 
Beroepsuitoefeningsverbod). Feitelijk gaat het bier niet urn een strafsanctie 
maar um een automatisch aan de strafrechtelijke veroordeling verbonden 
beveiligingsmaa tregel. 
Een bijzondere bijkomende straf is de terbeschikkingstelling van de regering 
(T.B.R). Deze straf, die niet moet worden verward met de Nederlandse maat-
regel van de Terbeschikkingstelling, kan worden opgelegd aan recidivisten, 
gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele delicten (artt. 22-23 
Wet Bescherming Maatschappij). Ingeval van een eerdere veroordeling tot 
een criminele straf is het vonnisgerecht verplicht bij een nieuwe veroordeling 
wegens een misdaad deze bijkomende straf naast de hoofdstraf op te leggen. 
In dat geval bedraagt de wettelijk voorgeschreven duur twintig jaar. In alle 
overige gevallen heeft deze bijkomende straf een facultatief karakter en is de 
duur afhankelijk van de aard van de misdaad en van de duur van de opge-
legde vrijheidsstraf. Bij een veroordeling tot een criminele vrijheidsstraf is de 

31  Wet van 26 juni 2000, Belgisch Staatsblad 2001,8 november 2001. 
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duur van de T.B.R. gefixeerd op twintig jaar, bij een veroordeling tot een 
gevangenisstraf van een jaar of meer bedraagt deze termijn tien jaar. Bij ver-
oordelingen tot een gevangenisstraf van minder dan een jaar geldt voor de 
T.B.R. een minimum van vijf jaar en een maximum van tien jaar. Deze bijko-
mende straf wordt bij rechterlijk vonnis uitgesproken en vangt aan zodra de 
opgelegde vrijheidsstraf is ten uitvoer gelegd. Of de T.B.R. ook daadwerke-
lijk ten uitvoer wordt gelegd hangt af van de minister van justitie, die met de 
concrete uitvoering is belast. Deze kan beslissen dat betrokkene na afloop 
van de straf verder blijft gedetineerd dan wel onder bepaalde voorwaarden 
wordt vrijgelaten. Niet-nakoming van de voorwaarden kan ertoe leiden dat 
de ter beschikking gestelde opnieuw wordt gedetineerd. 

3.1.2. Straffen voor nattturlijke personen en voor rechtspersonen 

Met de invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtsper-
sonen in 1999 werd het Belgische sanctiestelsel aangevuld met straffen die 
specifiek op deze rechtspersonen zijn afgestemd. Voor misdaden en wanbe-
drijven kunnen als criminele straf dan wel als correctionele straf worden op-
gelegd: geldboete, bijzondere verbeurdverklaring, ontbinding van de rechts-
persoon, tijdelijk of definitief verbod tot uitoefening van werkzaamheden, 
tijdelijke of definitieve sluiting van de onderneming en bekendmaking of 
verspreiding van het vonnis. Betreft het strafbare feit een overtreding dan 
kan als politiestraf enkel een geldboete of de bijzondere verbeurdverklaring 
worden opgelegd (art. This Sw). 
Het verbod tot uitoefening van werkzaamheden, de sluiting van de onder-
neming en de bekendmaking of verspreiding van het vonnis kunnen door de 
rechter uitsluitend worden opgelegd in de door wet bepaalde gevallen. Dit in 
tegenstelling tot de ontbinding van de onderneming die, mits aan de in arti-
kel 35 Sw genoemde criteria is voldaan bij alle veroordelingen wegens een 
misdaad of wanbedrijf kan worden uitgesproken. De hoogte van de op te 
leggen geldboete is gerelateerd aan de wettelijke strafbedreiging. Artikel 
41bis Sw bevat een ingewikkelde conversieregeling aan de hand waarvan de 
minima en de maxima van de wettelijk bedreigde straffen kunnen worden 
geconverteerd in geldbedragen. Voor misdaden geldt thans een minimum 
van 240.000 BEF en een maximum van 720.000 BEF (met toepassing van de 
opdecimes thans respectievelijk 1.200.000 Euro en 3.600.000 Euro). Voor 
wanbedrijven die kunnen worden bestraft met een vrijheidsstraf, een geld-
boete of een combinatie van beiden bedraagt het minimum 500 BEF (omge-
rekend 2500 Euro), vermenigvuldigd met het getal van de maanden van de 
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minimumvrijheidsstraf die op dat felt is gesteld. Is dit aldus berekende 
minimum lager dan de minimumboete die op het feit is gesteld dan wordt 
dit laatste minimum aangehouden. De maximaal mogelijke geldboete wordt 
berekend door een bedrag van 200 BEF (omgerekend 1000 Euro) te verme-
nigvuldigen met het getal van de maanden van de maximumvrijheidsstraf. Is 
dit lager dan het dubbele van de maximumboete die op het felt is gesteld dan 
word t dit laatste bedrag als maximum aangehouden. Is het feit enkel straf-
baar met een geldboete dan gelden voor de rechtspersoon de zelfde minima 
en maxima als voor natuurlijke personen. 

3.1.3. Maatregelen 

Naast straffen kent Belgische strafrecht ook maatregelen. Deze kunnen wor-
den onderscheiden in maatregelen die door de rechter worden opgelegd en 
die welke van rechtswege aan bepaalde veroordelingen zijn verbonden, zoals 
ook het geval is met de hiervoor genoemde wettelijke ontzetting tut het kies-
recht en het beroepsverbod, die beide het karakter hebben van een beveili-
gingsmaatregel. De door de rechter op te leggen maatregelen kunnen 
worden onderverdeeld in maatregelen die specifiek betrekking hebben op 
jeugdigen tot achttien jaar en maatregelen voor meerderjarigen. 
De maatregelen voor minderjarigen worden geregeld in de Jeugdbescher-
mingswet en worden getypeerd als maatregelen van 'bewaring, behoeding 
en opvoeding' (art. 37 Jeugdbeschermingswet). Zij kunnen worden toegepast 
bij alle strafbare feiten en lopen uiteen van berisping en onder toezicht-
stetting tot uithuisplaatsing en terbeschikkingstelling van de Regering (artt. 
37-39 Jeugdbeschermingswet). 14  Anders dan de straffen kennen deze vrij-
heidsbeperkende of vrijheidsontnemende maatregelen geen minimum- of 
maximumduur. De feitelijke duur wordt met name bepaald door het mo-
ment waarop de jeugdige meerderjarig wordt (achttien jaar). In beginsel 
moet de maatregel dan worden beeindigd, zij het dat de wet onder bepaalde 
voorwaarden toelaat dat bepaalde maatregelen doorlopen tot de dag waarop 
betrokkene twintig jaar wordt. 
Naast de bijkomende straf van T.B.R. kent de Wet Bescherming Maatschappij 
van 1 jun 1964 ook de mogelijkheid om een veroordeelde te interneren bij 
wijze van strafrechtelijke maatregel. Deze interneringsmaatregel kan bij een 
veroordeling wegens een misdaad of wanbedrijf worden opgelegd aan vol- 

Voor de Viaamse Gemeenschap is de uitdrukking 'Ter besehikking stelling van de 

Regering sedert 1990 veranderd in: Terbeschikkingstelling van de Vlaam.se Executieve. 

Voor WaflonW bevat de Jeugdbeschermingswet goon vergeliikbare bepaling. 
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wassenen die ten tijde van de berechting 'in staat van krankzinnigheid of in 
een ernstige staat van geestesstoornis of van krankzinnigheid worden 
bevonden, die hen ongeschikt maakt tot het controleren van hun daden' (art. 
21 Wet Bescherming Maatschappij). De maatregel wordt ten uitvoer gelegd 
in een gevangenis of psychiatrische instelling. Anders dan bij de T.B.R. als 
bijkomende straf is de duur van de internering als maatregel onbeperkt. De 
concrete duur wordt bepaald door de Commissie Bescherming Maatschappij, 
die ook verantwoordelijk is voor het toezicht op geinterneerden die op proef 
zijn vrijgelaten en wier invrijheidstelling kan worden herroepen. In tegen-
stelling tot de T.B.R. wordt deze maatregel frequent toegepast. ln 2001 werd 
deze maatregel aan 333 veroordeelden opgelegd. 35  Het totaal aantal veroor-
deelden dat in 2001 in het kader van een interneringsmaatregel werd bege-
leid bedroeg 2084. 36  

3.2. 	Factoren die miniinumstraffen beDivloeden 

Wie zijn beoordeling van het Belgische strafklimaat uitslui tend baseert op de 
wettelijke strafbedreigingen zoals deze zijn opgenomen in het Wetboek van 
Strafrecht en in bijzondere strafwetten, kan niet anders dan concluderen dan 
dat de Belgische strafrechtspleging sterk daadgericht is en vooral in het teken 
staat van de klassieke strafdoelen, die in 1867 het karakter van het Wetboek 
bepaalden: generale preventie, afschrikking en onschadelijkmaking. Deze 
vormden de basis voor de kwalificatie van veel strafbare feiten als misdaden 
met extreem zware straffen en voor de handhaving van de hoge minimum-
straffen voor wanbedrijven. Weliswaar zijn de doodstraf en de dwangarbeid 
sedert 1996 uit de strafbedreigingen geschrapt en vervangen door levens-
lange of tijdelijke opsluiting, maar voor het overige gelden voor de meeste 
misdaden en wanbedrijven nog dezelfde hoge minimum-en maximumstraf-
fen als in 1867. 
Kijkt men daarentegen naar de praktijk van de sanctietoemeting dan valt er 
nauwelijks nog een relatie te leggen tussen de wettelijke strafbedreiging en 
de concrete straftoemeting. De wettelijk bedreigde minima en maxima fun-
geren nog maar in beperkte mate als referentiepunt voor de op te leggen 
straf. Het overgrote deel van de opgelegde straffen is aanzienlijk lager dan 
op basis van de wettelijke strafbedreiging zou worden verwacht. Dit is met 

35 	Ministerie van Justitie, Statistisch steunpunt, Dienst Strafrechtelijk Beleid, Justitie in 
Cijfers 2003, Evolutie van de veroordelingen, opschortingen en interneringen. 

36 	Zie: Federale Overheidsdien.st Justitie, Vrijheid op proef in het kader van cell inter- 
nering, Brussel 2003, p. 1. 
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name het gevolg van de ruime toepassing van strafverminderende 
omstandigheden en doordat op grote schaal misdaden niet meer bij een assi-
senhof of wanbedrijven bij de correctionele rechtbank worden aangebracht 
maar via correctionalisering of contraventionalisering worden verwezen naar 
de correctionele respectievelijk de politierechtbank. Daarnaast zijn er in de 
loop der jaren allerlei sanctiemodaliteiten (proba tie, uitstel, werkstraf) inge-
voerd die eveneens het systeem van de minimumstraffen sterk hebben 
ondergraven. Ditzelfde geldt voor de modaliteiten, die betrekking hebben op 
de tenuitvoerlegging van de straf, zoals de voorwaardelijke en de voorlopige 
invrijheidsstelling en het instituut van de gratie, die kunnen leiden tot een 
aanzienlijke reductie van de opgelegde straf en als zodanig de betrekkelijke 
waarde van de wettelijke minima en maxima illustreren. Moeilijk verenig-
baar met het systeem van minimumstraffen tenslotte zijn de diverse buiten-
gerechtelijk afdoeningsmodaliteiten, die de laatste decennia jaren zijn 
ingevoerd om de strafrechtspleging te ontlasten, zoals het beleidssepot, de 
transactie en de bemiddeling in strafzaken. 
Deze ontwikkelingen, die hieronder verder zullen worden besproken, heb-
ben ook in Belgie evenals in Frankrijk de vraag opgeworpen of het concept 
van de minimumstraffen nog wel langer gehandhaafd moet blijven of dat 
niet beter zou kunnen worden overgegaan tot een systeem van een voor alle 
misdrijven geldend algemeen minimum en bijzondere maxima, zoals in 
Nederland en Frankrijk thans het geval is. Ofschoon voorstellen in deze rich-
ting van de Commissie voor de Herziening van het Strafwetboek uit 1979 37  
en van Legros in zijn Voorontwerp van strafwetboek van 1985 nog niet tot 
concrete wetsvoorstellen hebben geleid, ontwikkelt de straftoemetings-
praktijk zich steeds meer in een richting die onderstreept hoezeer factoren als 
individualisering van de straftoemeting, proces-economie, terugdringing van 
de vrijheidsstraf en resocialisatie van de delinquent het concept van de mini-
mumstraffen feitelijk buiten spel hebben gezet. 

3.2.1. Strafverminderende onistandiglzeden 

Van oudsher bevat het Strafwetboek twee gronden om bij de straftoemeting 
tot strafvermindering over te gaan: de verschoningsgronden (causes d'excuse) 
en de verzachtende omstandigheden (circonstances d'attenuantes). De 
verschoningsgronden, die reeds in de Code Penal van 1810 voorkwamen, 

Commissie voor de lierziening van het Strafwetboek, Verslag over de voornaamste 

grondslagen voor de hervorming, Uitgave Belgisch Staatsblad, juni 1979. 
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kunnen worden onderscheiden in strafuitsluitende en strafverminderende 
verschoningsgronden. Strafuitsluitende verschoningsgronden zijn onder 
meer diefstal tussen familieleden (art. 462 Sw) en de aangifte van drugdelic-
ten, waarop een correctionele straf is gesteld (art. 6, lid 2 Drugswet). Voor-
beelden van verschoningsgronden die kunnen leiden tot strafvermindering 
zijn de uitlokking of provocatie (art. 411 Sw) en de aangifte van drugdelicten 
waarop een criminele straf staat (art. 6, lid 3 drugwet). Doet een dergelijke 
verschoningsgrond zich voor dan is de rechter verplicht de bedreigde 
levenslange opsluiting of tijdelijke opsluiting van twintig tot dertig jaar te 
verlagen tot een gevangenisstraf van een tot vijf jaar en een geldboete van 
100 tot 500 BEF (omgerekend 500 tot 2500 Euro). Andere criminele straffen 
moeten worden verlaagd tot een gevangenisstraf van zes maanden tot twee 
jaar en een geldboete van 50 tot 200 BEF (omgerekend 250 tot 1000 Euro). 
Heeft de verschoningsgrond betrekking op een wanbedrijf dan moet deze 
worden verlaagd tot een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en 
een geldboete van 26 tot 100 BEF (omgerekend 130 tot 500 Euro). 

Hoewel deze strafverminderende verschoningsgronden veel overeenkomst 
vertonen met de strafverzachtende omstandigheden zijn er ook enkele 
belangrijke verschillen. Zo zijn de verschoningsgronden wettelijk bepaald en 
is de rechter verplicht ze — ook ambtshalve — in de straftoemeting te verdis-
conteren, in tegenstelling tot de verzachtende omstandigheden, die discreti-
onair en facultatief zijn. Een ander punt van verschil is dat de verschonings-
gronden geen algemene gelding hebben maar uitsluitend van toepassing zijn 
op die misdrijven waarvoor ze uitdrukkelijk zijn bepaald. Dat neemt niet 
weg dat als deze verschonende omstandigheid zich voordoet bij een misdrijf 
waarvoor ze niet expliciet als verschoningsgrond is opgenomen, het de 
rechter vrijstaat deze toch als strafverzachtende omstandigheid aan te 
merken. 
Anders dan de verschoningsgronden zijn de strafverzachtende omstandig-
heden niet nader door de wetgever omschreven. Volgens vaste rechtspraak 
'behoort het aannemen van verzachtende omstandigheden tot de soevereine 
beoordeling van de rechter over de grond van de zaak', die 'op onaantast-
bare wijze oordeelt of verzachtende omstandigheden in aanmerking kunnen 
worden genomen'. 38  Deze soevereine beoordeling impliceert dat de strafrech-
ter zowel bevoegd is om verzachtende omstandigheden aan te nemen als om 
ze niet aan te nemen en zelfs niet verplicht is om op een daartoe strekkend 

38 	Cass. 10 november 1952, Pas. 1953, I, 147; Arr. Cass. 1953, 134; Cass. 9 oktober 1973, Pas. 
1974, I, 145; Arr. Cass. 1974, 158. 
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beroep te responderen. 39  De enige verplichting die de rechtspraak de rechter 
oplegt is dat hij bij het aannemen van een verzachtende omstandigheid geen 
veroordeling meer mag uitspreken tot het maximum van de bij de wet 
gestelde straf. 40  Anderzijds is hij ook niet verplicht een straf beneden het 
wettelijk minimum uit te spreken. Voldoende is dat hij met zijn straf onder 
het maximum bligt. 41  
Deze vrijwel onbeperkte beslissingsvrijheid heeft ertoe geleid dat de minste 
of geringste omstandigheid door de rechter al als een strafverzachtende 
omstandigheid wordt aangemerkt om aan de wettelijk bepaalde, maar niet 
meer aan het rechtsgevoel beantwoordende strafmaat te ontkomen. Dit kun-
nen intrinsieke, aan het strafbare feit zelf verbonden factoren zijn, zoals 
geringe ernst en geringe schade, maar vooral ook extrinsieke, aan de persoon 
van de dader gerelateerde omstandigheden, zoals jeugdige leeftijd, houding 
ter zitting, spijtbetuiging, schadevergoedingsbereidheid, gering strafblad, 
provocatie door anderen (voorzover deze niet als wettelijke verschonings-
grond valt aan te merken), huiselijke omstandigheden, gezondheid, moei-
lijkheden op het werk. 42  Voorzover de wetgever met name ten aanzien van 
de intrinsieke factoren bedoeld mocht hebben dat het effect daarvan beperkt 
zou moeten blijven binnen de grenzen van het bedreigde minimum en 
maximum worden zij in de praktijk evenals de extrinsieke factoren met name 
ook gehanteerd om een straf beneden het minimum op te leggen. Daarmee is 
de aanneming van verzachtende omstandigheden, met name bij misdaden, 
zozeer een automatisme geworden, dat deze in de woorden van Chr. van 
den Wyngaert 'inhoudelijk veel van hun oorspronkelijke betekenis verloren 
hebben'. 43  
De huidige wettelijke regeling van de artikelen 79-85 Sw heeft aanzienlijke 
gevolgen voor zowel de straftoemeting als voor de kwalificatie van het mis-
drijf en daaraan verbonden rechtsgevolgen. Voor de straftoemeting betekent 
deze regeling dat de rechter aanzienlijk lagere straffen kan opleggen dan de 
wetgever bij de strafbedreiging voor ogen had. Dit geldt zowel voor de met 
criminele straffen bedreigde misdaden als voor de wanbedrijven en overtre-
dingen. 

39 	Cass. 12 april 1965, Pass. 1965, I, 867. 
4° 	Cass. 22 juni 1959, Pass. 1959, I, 1094; Arr. Cass. 1959, 882. 
41 	Cass. 20 februari 1956, Pass. 1956, 1,637; Arr. Cass. 1956, 499; cass. 17 oktober 1966, Pas. 

1967, 1,227, Arr. Cass. 1967, 228. 
42  Zie: Fr. Tulkens/ M. van de Kerchove, Introduction an Draft Penal, Bruxelles, Story-

Scientia 1991, p.332. 
Chr. Van den Wyngaert, Strafrecht en Strafprocesrecht in hoofdlijnen, o.c., p. 241. 
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Voor de met opsluiting of hechtenis bedreigde misdaden betekent de aan-
name van een strafverzachtende omstandigheid dat: 
- de levenslange opsluiting wordt verlaagd naar tijdelijke opsluiting of 

hechtenis van minimaal vijf jaar of gevangenisstraf van minimaal drie 
jaar (of een jaar bij hechtenis). Bij een strafbedreiging met een tijdelijke 
opsluiting of hechtenis van twintig tot dertig jaar kan deze worden ver-
laagd tot een opsluiting of hechtenis van minimaal vijf jaar of een gevan-
genisstraf van minimaal drie jaar (of een jaar bij hechtenis). Een tijdelijke 
opsluiting of hechtenis van vijftien tot twintig jaar kan worden vervan-
gen door opsluiting of hechtenis van minimaal vijf jaar of door een 
gevangenisstraf van minimaal een jaar. Vermeldt de strafbedreiging een 
opsluiting of hechtenis van tien tot vijftien jaar dan kan deze door toe-
passing van verzachtende omstandigheden worden verlaagd tot mini-
maal vijf jaar of worden vervangen door een gevangenisstraf van mini-
maal zes maanden. De lichtste strafbedreiging voor misdaden met een 
opsluiting of hechtenis van vijf tot tien jaar kan worden vervangen door 
een gevangenisstraf van minimaal een maand. (artt. 80-81 Sw); 

- de op de misdaad gestelde geldboete kan worden verlaagd tot 26 BEF 
(omgerekend 130 Euro); 

- de bijkomende straf van ontzetting van alle rechten kan worden geredu-
ceerd tot minimaal vijf en maximaal tien jaar. 

Betreft de strafverzachtende omstandigheid een wanbedrijf of overtreding 
dan heeft tot gevolgen dat: 
- het minimum van de bedreigde gevangenisstraf kan worden verlaagd tot 

het algemene minimum van een dag, de werkstraf kan worden vermin-
derd tot minimaal 20 uur en de geldboete tot minimaal 1 BEF (omgere-
kend 5 Euro). 

- als op het wanbedrijf of overtreding meerdere hoofdstraffen zijn gesteld 
(gevangenisstraf en geldstraf) de rechter slechts een van deze hoeft op te 
leggen. Is het misdrijf uitsluitend bedreigd met een gevangenisstraf dan 
kan deze worden vervangen door een boete van minimaal 1 BEF (omge-
rekend 5 Euro) en maximaal 500 BEF (omgerekend 2500 Euro). 

- de bijkomende straf van ontzetting van rechten kan worden gereduceerd 
tot een duur van minimaal een jaar en maximaal vijf jaar of - ook in 
geval deze verplicht is voorgeschreven - zelfs geheel achterwege blijven. 
(art. 85 Sw). 
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Onder de huidige regeling is geen enkele misdaad meer van de toepassing 
van een strafverzachtende omstandigheid uitgesloten. Dit betekent dus 
bijvoorbeeld dat waar de wet voor een misdaad een levenslange straf van 
opsluiting voorschrijft, zoals bij moord (art. 394 Sw) de assisenhoven deze bij 
aanname van verzachtende omstandigheden ook kunnen bestraffen met een 
correctionele gevangenisstraf van minimaal drie jaar. Op een misdaad als 
diefstal met geweld staat een straf van opsluiting van minimaal vijf en 
maximaal tien jaar (art. 468 Sw). Wordt echter een strafverzachtende 
omstandigheid aangenomen dan kan deze criminele straf worden vervangen 
door een correctionde gevangenisstraf van minimaal een maand of een boete 
van 1 BEF(omgerekend 5 Euro). 
De regeling van de verzachtende omstandigheden geldt voor alle misdaden, 
ongeacht of zij voorkomen in het Strafwetboek of enige andere wet. Op 
grond van artikel 100 Sw is de regeling echter niet van toepassing voor de 
straffen die door speciale wetten zijn bepaald, indien deze speciale wetten 
niet uitdrukkelijk vermelden dat art. 85 Sw mag worden toegepast. 44  In de 
meeste bijzondere wetten is een verwijzing naar artikel 85 Sw opgenomen of 
is voorzien in een eigen regeling. 
Behave voor de straftoemetingsbeslissing kunnen de strafverzachtende 
omstandigheden ook aanzienlijke materieelrechtelijke en procesrechtelijke 
consequenties hebben. De driedeling in strafbare feiten en het daarmee ver-
bonden onderscheid in criminele, correctionele en politiestraffen is immers 
gebaseerd op het uitgangspunt dat de aard van het strafbare feit wordt 
bepaald door de voor dat feit toepasselijke straf. Dit roept onvermijdelijk de 
vraag op welke straf daarvoor bepalend is: de wettelijk bedreigde straf of de 
in concreto opgelegde straf. Rechtspraak en doctrine hanteren als algemene 
regel dat het uiteindelijk de definitief door de rechter opgelegde straf is die 
de aard van het delict bepaalt. Ms derhalve door het assisenhof vanwege 
verzachtende omstandigheden een te laste gelegde misdaad met een 
gevangenisstraf wordt bestraft, dan wordt met terugwerkende kracht de 
misdaad niet als misdaad maar als wanbedrijf aangemerkt. Dit is van belang 
omdat aan de rubricering van een strafbaar feit als misdaad, wanbedrijf of 
overtreding verschillende materieelrechtelijke en formeelrechtelijke conse-
quenties verbonden zijn, zoals bijv. met betrekking tot de recidivebepaling-
en, verjaringstermijnen, duur van de vervangende hechtenis bij geldboetes 
en meerdaadse samenloop. Het gevolg kan zijn dat alsdan de voor een 

" 	Cas. 18 oktober 1971, Pas. 1972, I, 163, Arr. Cass. 1972, 176. 
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wanbedrijf kortere verjaringstermijn inmiddels is verstreken en het openbaar 
ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard. 
In de praktijk heeft het aspect van de strafverzachtende omstandigheden tot 
tal van complicaties en een uitvoerige, maar niet altijd consistente en door-
zichtige jurisprudentie geleid, waarin op het algemene uitgangspunt weer de 
nod ige uitzonderingen zijn geformuleerd. 45  

3.2.2. Correctionalisering en contraventionalisering 

Ofschoon de wetgever in 1867 de Wet op de verzachtende omstandigheden 
slechts beschouwde als een tijdelijke regeling, in afwachting van het beoogde 
nieuwe Wetboek van Strafvordering is deze wet nooit ingetrokken, maar is 
haar toepassingsgebied in de loop der jaren alleen maar uitgebreid, enerzijds 
doordat steeds minder misdaden van correctionalisering werden uitgesloten, 
anderzijds doordat de bevoegdheid om een misdaad of wanbedrijf te verwij-
zen naar de correctionele dan wel politierechtbank sedert 1994 niet langer 
beperkt is tot onderzoeksgerecht maar ook is toegekend aan de officier van 
justi tie. 
In beginsel komen alleen die misdaden voor correctionalisering in aanmer-
king waarop geen zwaardere straf staat dan twintig jaar opsluiting. Op deze 
regel zijn echter weer zoveel uitzonderingen gemaakt dat, aldus Van den 
Wyngaert 'de regel totaal is uitgehold waardoor nu de meeste misdaden 
vatbaar zijn voor correctionalisering, ook bijzonder ernstige misdaden'. Uit-
gezonderd zijn nu nog slechts voornamelijk bepaalde gevallen van gijzeling 
(art. 347bis Sw), van zware diefstal (art. 472 Sw), van brandstichting (art. 512 
en 518 Sw) en van zware aanslagen tegen roerende eigendommen (art. 539 
Sw). Ook de misdaad van verkrachting van personen beneden de leeftijd van 
tien jaar kan niet worden gecorrectionaliseerd (art. 375 Wet Bestrijding 
Seksueel Misbruik Minderjarigen). Dit laat overigens onverlet dat het assi-
senhof in geval er sprake is van verzachtende omstandigheden deze misda-
den toch met een correctionele straf kan bestraffen. 
Voor wanbedrijven kent de wet geen beperkingen. Deze kunnen altijd in 
plaats van bij de correctionele rechtbank bij de politierechtbank worden aan-
gebracht. 

45  Zie voor een uitvoerige beschouwing over deze gevolgen N, an de strafverzachtende 
omstandigheden en de omvangrijke jurisprudentie daarover: R. Verstraeten, B. Spriet, 
De driedelige indeling van misdrijven als leidraad van het strafrecht: een verdachte ecnvotid, 
Liber Amicorum Marc Chatel, Antwerpen Kluwer 1991, p. 475 e.v. 
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Om een misdaad of wanbedrijf te kunnen correctionaliseren respectievelijk te 

contraventionaliseren is vereist dat de raadkamer of officier van justitie een 

strafverminderende omstandigheid aanneemt. Dit kan zowel een wettelijke 

strafverminderende verschoningsgrond als een strafverzachtende omstan-

digheid zijn. Vaste rechtspraak is dat de onderzoeksgerechten en de vonnis-

gerechten onafhankelijk ten opzichte van elkaar staan en dat derhalve de 

vonnisgerechten niet mogen nagaan of de door de raadkamer aangenomen 

verzachtende omstandigheden al dan niet geg -rond zijn: 'Het vonnisgerecht 

mag zich derhalve niet onbevoegd verklaren na de correctionalisatie door de 

raadkamer omdat het van mening is dat de bedoelde verzachtende omstan-

digheden niet aanwezig waren'. 46  Is de verwijzing daarentegen aficomstig 

van de officier van justitie dan geldt deze regel niet. 

De verwijzing naar een lager vonnisgerecht betekent dat ook de aard van de 

toepasselijke straf wordt gewijzigd. Zo worden bij naar een correctionele 

rechtbank verwezen misdaden de wettelijk bedreigde straffen vervangen 

door correctionele straffen en kunnen bij gecontraventionaliseerde wanbe-

drijven slechts politiestraffen en geen correctionele straffen worden opge-

legd. 

Aangezien de grond voor strafvermindering zowel gelegen kan zijn in een 

strafverminderende verschoningsgrond als in een verzachtende omstandig-

heid kan het voorkomen dat als beide gronden zich voordoen de straf twee-

maal van aard verandert. Is bijvoorbeeld een misdaad wegens een strafver-

minderende verschoningsgrond gecorrectionaliseerd dan kan bij het tevens 

aannemen van een verzachtende omstandigheid de correctionele rechtbank 

in plaats van de voor de criminele straf in de plaats gekomen strafbedreiging 

met een correctionele straf vervolgens een politionele straf opleggen. Dit kan 

echter alleen als het gaat om verschillende strafverminderingsgronden. Een 

criminele straf kan bijvoorbeeld niet worden omgezet in een politionele straf 

door tweemaal een strafverzachtende omstandigheid aan te nemen. Volgens 

vaste jurisprudentie mag artikel 85 Sw namelijk niet worden toegepast op 

een misdaad die wegens verzachtende omstandigheden al is gecorrectionali-

seerd. 47  

Vaste jurisprudentie tenslotte is ook dat wanneer wanbedrijf bij beschikking 

van de raadkamer is gecontraventionaliseerd de rechtbank in hoger beroep 

voor dat misdrijf geen correctionele straf kan opleggen 48  

46  Gerechtshof Gent, 13 november 1954, R.W. 1954-1955, 1465. 
Zie: Cass. 4 nun 1973, Arr.Cass. 1973, 960, Revue do Droit Penal et de Criminologic, 

1972-1973, p. 989. 
48  Cass. Nr. 4636 van 29 januari 1986, Cass. Nr. 4887 van 16 april 1986. 
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3.2.3. Andere mogelijkheden tot vermijding van minimumstraffen 

3.2.3.1. In de fase van de strafvervolging 

Behalve via de weg van de correctionalisering en contraventionalisering 
staan het Openbaar Ministerie nog diverse andere middelen ter beschikking 
om de minimumstraffen te vermijden. Zo kan het Openbaar Ministerie op 
grond van het in artikel 28quater van het Wetboek van Strafvordering neer-
gelegde opportuniteitsbeginsel besluiten niet tot vervolging van een straf-
baar feit over te gaan, ongeacht of er sprake is van een misdaad, wanbedrijf 
of overtreding. lndien dit sepot wordt toegepast op grond van beleidsmatige 
overwegingen, kunnen daaraan ook nadere voorwaarden worden verbon-
den, de zogeheten Praetoriaanse Probatie. Welke voorwaarden daarbij 
kunnen worden opgelegd, is niet wettelijk geregeld. In de praktijk wordt 
doorgaans aansluiting gezocht bij de voorwaarden die kunnen worden 
opgelegd in het kader van een voorwaardelijke veroordeling. De wet bevat 
evenmin regels over de voorwaarden waaronder tot een al dan niet voor-
waardelijk sepot kan worden overgegaan. Wel is er de laatste jaren sprake 
van een tendens om het Openbaar Ministerie ook wat betreft het sepone-
ringsbeleid meer aan richtlijnen, uitgevaardigd door de minister van justitie 
en uitgewerkt door het college van procureurs-generaal te binden (art. 143ter 
Gerechtelijk wetboek). 

In tegenstelling tot het niet wettelijk geregelde sepot zijn de twee andere 
buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheden van de minnelijke schikking en 
de bemiddeling in strafzaken wel aan strikte regels gebonden. Op grond 
daarvan zijn hun toepassingsmogelijkheden dan ook beperkter dan die van 
het sepot. Daar staat tegenover dat bij de minnelijke schikking en de bemid-
deling in strafzaken het vervolgingsrecht van het Openbaar Ministerie komt 
te vervallen, terwip bij het sepot het Openbaar Ministerie het recht behoudt 
om nadien alsnog tot vervolging over te gaan. 
De minnelijke schikking of transactie is geregeld in artikel 216bis Wetboek 
van Strafvordering. Anders dan bij het sepot komen niet alle strafbare feiten 
voor deze schikking in aanmerking maar uitsluitend die welke strafbaar zijn 
met een geldboete en/of een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar. 
Concreet betekent dit dat alle wanbedrijven en overtredingen in beginsel 
voor deze schikking met het Openbaar Ministerie in aanmerking komen. 

71 



Misdaden daarentegen kunnen niet worden getransigeerd. De transactie 
bestaat Itit een geldbedrag van maximaal de maximumboete die op het felt is 
gesteld, al dan niet verhoogd met bepaalde onderzoekskosten. Het mini-
mumbedrag van de transactie is vastgesteld op 10 BEF (omgerekend 50 
Euro), hetgeen aanzienlijk lager is dan het minimum van de geldboete dat op 
veel wanbedrijven is gesteld. Naast betaling van dit transactiebedrag kan de 
dader worden verplicht afstand te doen van de in beslag genornen voorwer-
pen of voor inbeslagneming vatbare voorwerpen. 

De derde mogelijkheid om een strafzaak buiten de rechter orn at te doen is de 
in 1994 ingevoerde bemiddeling in strafzaken. Waar het bij de transactie gaat 
om strafbare feiten waarvoor het Openbaar Ministerie, indien het tot straf-
vervolging zou zijn overgegaan, geen andere straf zou vorderen dan een 
geldboete, al dan niet gecombineerd met verbeurdverklaring, is de bemidde-
ling in strafzaken bedoeld als buitengerechtelijke afdoeningsmodaliteit voor 
die strafbare feiten, waarvoor geen zwaardere straf dan twee jaar gevange-
nisstraf zou zijn gevorderd (art. 216ter Wetboek van Strafvordering). Dit 
criterium van maximaal twee jaar gevangenisstraf is ook het criterium dat 
wordt gehanteerd bij de verderop te bespreken opschorting van de veroor-
deling. Anders dan bij de minnelijke schikking wordt deze grens van maxi-
maal twee jaar gevangenisstraf niet bepaald door de strafbedreiging in 
abstracto, maar door de concrete eis, die het Openbaar Ministerie voor ogen 
heeft ingeval er wel tot vervolging zou zijn overgegaan, dus met aanneming 
van eventuele strafverzachtende omstandigheden. Dit betekent dus dat 
wanneer de regeling van de bemiddeling worth gecombineerd met die van 
de strafvermindering bij strafverzachtende omstandigheden van artikel 80 
Sw de afdoening via deze bemiddeling niet alleen mogelijk is voor alle over-
tredingen en wanbedrijven maar ook voor die misdaden waarop een straf 
staat van maximaal twintig jaar opsluiting. Word t de regeling van de bemid-
deling in strafzaken toegepast in combinatie met de Wet op de Verzachtende 
Omstandigheden dan komen voor bemiddeling alle misdaden in aanmer-
king, die vatbaar zijn voor correctionalisering, ongeacht het wettelijk 
bedreigde minimum. Slechts de allerzwaarste misdaden zijn van deze 
buitengerechtelijk uitgesloten. 
De bemiddeling in strafzaken komt er op neer dat het Openbaar Ministerie 
afziet van een strafvervolging wanneer de verdachte voldoet aan de voor-
waarde die hem worden gesteld. Deze voorwaarden worden expliciet in de 
wet genoemd en betreffen de verplichting tot : 
- volledige schadevergoeding of schadeherstel; 
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- het ondergaan van een medische behandeling of therapie gedurende 
maximaal zes maanden; 

- het verrichten van maatschappelijke dienstverlening van maximaal 120 
uur; of, 

- het volgen gedurende eenzelfde aantal uren van een bepaalde vorming. 
Hoewel de bemiddeling in strafzaken van de drie buitengerechtelijke afdoe-
ningsmodaliteiten name vanwege het zeer ruime toepassingsgebied in de 
literatuur het meest onder kritiek staat 49, heeft deze zich in korte tijd tot een 
belangrijk instrument van criminele politiek ontwikkeld. In 2002 werden 
meer dan 6100 strafzaken via bemiddeling afgedaan. 50  

3.2.3.2. Bij de straftoemeting 

Is het ten laste gelegde feit bewezen en de dader schuldig verklaard, dan 
betekent dit nog niet dat de rechter verplicht is de op dat feit gestelde straf 
op te leggen of - indien wel een straf wordt opgelegd - dat deze ook daad-
werkelijk ten uitvoer wordt gelegd. Onder bepaalde voorwaarden kan de 
rechter immers besluiten om: 
- de uitspraak van de veroordeling op te schorten; 
- wel een straf op te leggen, maar de tenuitvoerlegging daarvan uit te stel-

len; of, 
- in plaats van de wettelijk bedreigde straf een taakstraf op te leggen. 
Deze drie sanctiemodaliteiten hebben met elkaar gemeen dat zij primair zijn 
bedoeld als alternatief voor de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Door de 
mogelijkheid om deze modaliteiten te verbinden met op de veroordeelde 
afgestemde gedragsvoorwaarden kan de straftoemeting ook meer worden 
geIndividualiseerd. 
De oudste van deze sanctiemodaliteiten is de in 1888 bij de Wet Lejeune 
ingevoerde mogelijkheid van het uitstel van de tenuitvoerlegging. 51  Aanvan-
kelijk was dit uitstel, dat vergelijkbaar is met de Nederlandse voorwaarde-
lijke veroordeling, slechts mogelijk wanneer de veroordeelde nooit eerder 
wegens een misdaad of wanbedrijf was veroordeeld en de opgelegde vrij-
heidsstraf niet meer bedroeg dan zes maanden. In de loop der jaren zijn de 
toepassingscriteria steeds meer verruimd. Volgens de huidige Probatiewet 
geldt thans als voorwaarde voor het uitstel dat de veroordeelde niet eerder is 

49  Zie: Chr. Van den Wyngaert, Strafrecht en Strafprocesrecht in hoofdlijnen, Maklu-
Uitgevers, Antwerpen 1999, pp. 566-566 en daar aangehaalde literatuur. 

5° 	Zie: Justitie in cijfers 2003, www.just.fgov.be . 
51 	Wet van 31 mei 1888, B.S. 3 juni 1888. 
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veroordeeld tot een vrijheidsstraf van meer dan twaalf maanden 52  en dat de 
opgelegde straf niet meer bedraagt dan vijf jaar (art. 8 §1 Probatiewet) 51 . Aan-
gezien het bier gaat om de straf in concreto, betekent dit dat als in deze 
concrete straf ook strafverzachtende omstandigheden zijn verdisconteerd, 
vrijwel alle misdaden, inclusief de zwaarste levensdelicten voorwaardelijk 
kunnen worden opgelegd. Terecht merkt van den Wyngaert dan ook op dat 
hierdoor het principe dat uitstel en opschorting slechts kunnen worden toe-
gestaan voor minder ernstige misdrijven op de helling is gezet. 54  
Sedert de invoering van de Probatiewet in 1964 kan het uitstel ook worden 
verleend voor een gedeelte van de opgelegde straf en kunnen aan het uitstel 
naast de algemene voorwaarde in de proeftijd geen nieuw strafbaar fell te 
plegen ook bijzondere voorwaarden worden opgelegd. Op een enkele 
uitzondering na worden deze voorwaarden niet uitdrukkelijk in de wet ver-
meld maar is de vaststelling daarvan aan de vrije beoordeling van de rechter 
overgelaten. Wel expliciet genoemd worden de verplichting tot het verrich-
ten van dienstverlening of het volgen van een opleiding gedurende een pen-
ode van minimaal 20 en maximaal 240 uur. 
Aan dit uitstel van tenuitvoerlegging wordt een proeftijd verbonden waar-
van de duur, afhankelijk van de aard en de zwaarte van de opgelegde straf, 
minimaal e'en jaar en maximaal vijf jaar kan bedragen. Houdt de veroor-
deelde zich gedurende deze proeftijd niet aan de algemene of de opgelegde 
voorwaarden dan kan het uitstel worden herroepen en kan de voorwaarde-
lijk opgelegde straf alsnog ten uitvoer worden gelegd. Deze herroeping vindt 
van rechtswege plaats als er sprake is van een nieuw misdrijf waarvoor een 
onvoorwaardelijke criminele straf of een principale gevangenisstraf van meer 
dan 6 maanden wordt uitgesproken. Deze herroeping is facultatief ingeval 
de bijzondere voorwaarden niet worden nagekomen of indien het gedurende 
de proeftijd gepleegde misdrijf wordt bestraft met een onvoorwaardelijke 
principale gevangenisstraf van tenminste e'en maand en maximaal zes 
maanden (art. 14 Probatiewet). 

52 

53 

SI 
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Doze voorwaarde geldt niet ingeval de vervolging betrekking heeft op bepaalde 

drugsdelicten, zoals het met het oog op eigen gebruik vervaardigen, verkrijgen, onder 

zich hebben of verkoop of verhandelen van drugs. Ook wanneer doze verdachten 

corder tot eon zwaardere straf zijn veroordeeld kunnen zij op grond van artikel 9 

Drugwet voor uitstel in aanmerking komen. 

De strafdrempels voor rechtspersonen bedragen resp. 24.000 BEF (omgerekend 120.000 

Euro) in plaats van 12 maanden en 120.000 BEF (omgerekend 600.000 Euro) in plaats 

van 5 jaar (art. 18bis Probatiewet). 

Chr. Van den Wyngaert, Strafreeht en Strafprocesrecht in hoofdlijnen, Maklu -Uitgevers, 

Antwerpen 1999, p.412. 



In de praktijk wordt deze modaliteit van uitstel van de tenuitvoerlegging 
zeer frequent toegepast. In 1999, het laatste jaar waarover gegevens zijn 
gepubliceerd, werden in totaal 22.317 correctionele gevangenisstraffen 
opgelegd. Bij 9.958 werd een volledig uitstel van de tenuitvoerlegging 
toegepast (45%) en bij 4.369 (20%) betrof het uitstel een gedeelte van de 
opgelegde straf. In 85% van deze 14.327 voorwaardelijk opgelegde vrijheids-
straffen was er sprake van een gewoon uitstel, dus zonder bijzondere voor-
waarden. Bij 2.159 veroordelingen (15%) werden aan het uitstel bijzondere 
voorwaarden verbonden. Hoewel het merendeel van deze voorwaardelijke 
straffen betrekking had op gevangenisstraffen van acht dagen tot een jaar, 
werd ook een niet onaanzienlijk deel van de gevangenisstraffen van een tot 
vijf jaar geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk opgelegd. Van de 2.866 gevan-
genisstraffen van een tot drie jaar was meer dan 62% geheel of gedeeltelijk 
voorwaardelijk, van de 392 gevangenisstraffen van drie tot vijf jaar bedroeg 
dit aandeel bijna 50%. 55  

De rechterlijke sanctiemogelijkheden werden in 1964 nog verder uitgebreid 
door de invoering van de mogelijkheid tot opschorting van de uitspraak van 
de veroordeling. Anders dan bij het uitstel van de tenuitvoerlegging legt de 
rechter na de bewezenverklaring van het ten laste gelegde feit nog geen straf 
op, maar schort hij deze op onder vaststelling van een proeftijd die minimaal 
een en maximaal vijf jaar kan bedragen. Naast de algemene voorwaarde geen 
nieuw strafbaar feit te plegen kunnen aan deze opschorting dezelfde bijzon-
dere voorwaarden worden verbonden als aan het uitstel van de tenuitvoer-
legging. 
Evenals bij het uitstel van de tenuitvoerlegging is de opschorting van de 
vonniswijzing aan bepaalde voorwaarden gebonden. Deze voorwaarden zijn 
dat de verdachte nog niet eerder tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
werd veroordeeld van meer dan twee maanden 56  en dat het misdrijf waar-
voor de verdachte terecht staat naar verwachting niet zal worden bestraft 
met een vrijheidsstraf van meer dan vijf jaar (art. 3 Probatiewet). 57  Aangezien 
het ook hier gaat om de concreet te verwachten straf betekent dit dat, 

55 	Zie: Ministerie van Justitie, Statistisch Steunpunt, Statistische gegevens inzake 
veroordelingen, opschortingen, interneringen Brussel 2002, tabel v/I11.5 en v/III.10. 

56  Evenals bij het uitstel kunnen verdachten van bepaalde drugdelicten op grond van 
artikel 9 Drugwet ook voor opschorting in aanmerking komen wanneer zij eerder al tot 
een zwaardere straf zijn veroordeeld 

57  De strafdrempels voor rechtspersonen bedragen resp. 4.000 BEF (omgerekend 20.000 
Euro) in plaats van 2 maanden en 120.000 BEF (omgerekend 600.000 Euro) in plaats van 
5 jaar (art. 18bis Probatiewet). 
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wanneer er sprake is van strafverminderende omstandigheden, in beginsel 
geen misdrijf van daze opschorting van vonniswijzing is uitgesloten. Aileen 
misdaden, die ter berechting aan het assisenhof zijn voorgelegd, kunnen niet 
op deze manier worden afgedaan (art. 3 Probatiewet). Daar staat tegenover 
dat de opschorting ook kan worden toegepast door het onderzoeksgerecht 
(Raadkamer of Kamer van Inbeschuldigingstetling), wanneer dit van oordeel 
is "dat de openbaarheid van de debatten de declassering van de verdachte 
zou kunnen veroorzaken of zijn reclassering in gevaar zou kunnen brengen" 
(art. 3 Probatiewet). 
Naast de genoemde voorwaarden van strafrechtelijk verleden en de hoogte 
van de te verwachten straf gelden voor de opschorting van de vonniswijzing 
nog als bijkomende voorwaarden dat het ten taste gelegde bewezen is 
verklaard en dat de verdachte met de opschorting instemt. Wordt de 
opschorting naderhand herroepen, dan vindt geen verder onderzoek naar de 
feiten meer plaats maar beperkt de rechter zich tot het uitspreken van de 
straf. Anders dan bij het uitstel kan de opschorting niet van rechtswege 
worden herroepen maar uitsluitend facultatief. Dat is mogelijk ingeval gedu-
rende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd waarvoor een veroordeling 
is uitgesproken tot een criminele straf of een principale gevangenisstraf van 
tenminste 1 maand of wanneer de opgelegde bijzondere voorwaarden niet 
worden nagekomen (art. 13 Probatiewet). 
Verstrijkt de proeftijd zonder dat de opschorting wordt herroepen, dan is 
daarmee de zaak voor de veroordeelde afgedaan. Er volgt geen strafopleg-
ging meer en de veroordeling wordt niet op het strafblad genoteerd. In dat 
opzicht is de opschorting dus veel gunstiger voor de betrokkene dan het uit-
stet. 
In de praktijk word t van deze mogelijkheid tot opschorting van de veroor-
deling steeds meer gebruik gemaakt. In 1994 werden aldus ruim 6.100 zaken 
afgedaan. In 2001 was dit aantal gestegen tot bijna 10.000. 58  
De derde mogelijkheid voor de rechter om in de straftoemeting af te wijken 
van de voorgeschreven strafminima biedt de in 2002 als zelfstandige hoofd-
straf ingevoerde werkstraf. 59  Daarmee kent deze sanctiesoort vier varianten: 
als probatievoorwaarde bij de bemiddeling in strafzaken, bij het uitstel van 
de tenuitvoerlegging en de opschorting van de vonniswijzing en als zelf-
standige hoofdstraf (artt. 37ter e.v. Sw). 
Als hoofdstraf is het toepassingsgebied van de werkstraf zeer ruim en aan 
minder beperkende voorwaarden gebonden dan als probatievoorwaarde. De 

58 	Justitie in cijfers 2003, www.just.fgov.be  
5" 	 Wet van 17 april 2002 , B.S. 7 mei 2002. 
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enige voorwaarde die de wet noemt is dat het strafbare feit van dien aard is 
dat ze kan worden bestraft met een politiestraf of correctionele straf. Dit 
betekent dus dat ongeacht de hoogte van de strafbedreiging in principe alle 
wanbedrijven en vrijwel alle gecorrectionaliseerde misdaden met een werk-
straf kunnen worden bestraft, zelfs als deze met een levenslange vrijheids-
straf zijn bedreigd. 6° Uitgezonderd zijn slechts de misdaden met betrekking 
tot het nemen van gijzelaars (art. 347bis Sw), aanranding en verkrachting 
(artt. 375-377 Sw), de misdaden en wanbedrijven met betrekking tot bederf 
van de jeugd en prostitutie, althans als deze feiten zijn gepleegd op of met 
behulp van minderjarigen (artt. 379-386ter Sw) en bepaalde misdaden tegen 
het leven, waarop een levenslange vrijheidsstraf of een straf van 20-30 jaar 
staat (artt. 393-397 en 475 Sw). Deze strafbare feiten kunnen daarentegen wel 
in aanmerking komen voor bemiddeling, uitstel en opschorting, zodat langs 
die weg de werkstraf als probatievoorwaarde toch weer kan worden toege-
past. 
De duur van de werkstraf als hoofdstraf verschilt enigszins van die als 
probatievoorwaarde. Als zelfstandige hoofdstraf bedraagt zij tenminste 20 
uur en ten hoogste 300 uur. Wanneer het aantal uren niet lager is dan 45 uur 
dan is er sprake van een politiestraf, is het aantal uren meer dan is de werk-
straf een correctionele straf. 

3.2.3.3. In de fase van tennitvoerlegging 

Ook bij het stelsel van minimumstraffen zegt de hoogte van de bedreigde 
straf nog niets over de feitelijke duur daarvan. Vaak bestaan er in de uitvoe-
ringsfase talloze mogelijkheden voor de administratie om een zodanige 
reductie op de opgelegde straf toe te passen dat de feitelijke duur aanzienlijk 
lager kan liggen dan die welke met het minimum van de strafbedreiging 
wordt gesuggereerd. Belgie is daarvan een sprekend voorbeeld. Naast de van 
oudsher bestaande mogelijkheid van de voorwaardelijke invrijheidstelling 
kunnen opgelegde straffen ook aanzienlijk worden bekort door de niet wet-
telijk geregelde, maar wel frequent toegepaste voorlopige invrijheidstelling, 
terwip zich in de praktijk ook een beleid heeft ontwikkeld om korte gevan-
genisstraffen zelfs in het geheel niet ten uitvoer te leggen of de tenuit- 

60 Dat dit geen theorie is moge blijken uit een bestissing van het Hof van Assisen te 
Brussel-Hoofdstad dat in 2003 een diefstal door middel van braak, inklimming of valse 
sleutels, waarop naar de wettelijke omschrijving een criminele vrijheidsstraf staat van 
10 tot 15 jaar bestrafte met een werkstraf van 200 uur. Zie: M. Rozie, Ook hat Hof van 
Assisen kan can zverkstraf opleggcn, RABG 2003/6. 

77 



voerlegging zodanig in te richten dat de veroordeelde slechts een gedeelte 

van de straf in de penitentiaire inrichting hoeft te ondergaan. 

Van deze modaliteiten is de voorwaardelijke invrijheidstelling de oudste. 

lngevoerd bij de Wet Lejeune van 1888 is het toepassingsgebied in de loop 

der jaren aanzienlijk verruimd. Thans bepaalt de Wet van 5 maart 1998 

betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling dat veroordeelden tot een 

of meer vrijheidsbenemende straffen voorwaardelijk in vrijheid kunnen 

worden gesteld op de wijze en onder de voorwaarden die in deze wet wor-

den bepaald. 

Een van de voorwaarden is dat veroordeelde reeds een deel van de straf 

heeft ondergaan. De wet maakt daarbij onderscheid tussen first offenders, 

recidivisten en veroordeelden tot een levenslange vrijheidsstraf. First offen-

ders kunnen voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld na eenderde van de 

straf en tenminste drie maanden te hebben ondergaan. Voor veroordeelden 

die zich bevinden in staat van wettelijke herhaling is voorwaardelijke invrij-

heidstelling pas mogelijk nadat zij tweederde van de straf en tenminste zes 

maanden hebben uitgezeten. Levenslang veroordeelden komen pas voor vi. 

in aanmerking na tien jaar te hebben ondergaan. Voor recidivisten is dit 

veertien jaar. (art. 2 Wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke 

invrijheidstelling). 

De twee andere voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om voor v.i. in 

aanmerking te komen zijn dat de veroordeelde een reclasseringsplan moet 

kunnen overleggen, waaruit zijn bereidheid en inspanning blijkt tot reinte-

gratie in de samenleving. Daarnaast mogen er geen contra-indicaties bestaan 

die een ernstig risico inhouden voor de maatschappij of die er redelijkerwijze 

aan in de weg staan dat de voorwaarden voor de sociale reintegratie van de 

veroordeelde worden vervuld. Deze contra-indicaties kunnen betrekking 

hebben op de reclasseringsmogelijkheden, de persoonlijkheid van de veroor-

deelde, diens gedrag tijdens de detentie of diens houding jegens de slachtof-

fers of op het risico dat betrokkene nieuwe strafbare feiten zal begaan (art. 2, 

onder 3 Wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstel-

ling). 

De beslissing of een veroordeelde in aanmerking komt voor een voorwaar-

delijke invrijheidstelling wordt genomen door een in elk rechtsgebied van 

een Hof van Beroep ingestelde Commissie Voorwaardelijke Invrijheidstel-

ling. Deze commissie beslist niet alleen over het al dan niet inwilligen van 

een verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling maar stelt ook de voor-

waarden en de proeftijd vast en is belast met de controle op de naleving van 

de voorwaarden. De duur van de proeftijd is gelijk aan het strafrestant, met 

78 



een minimum van twee jaar voor straffen korter dan vijf jaar. Voor tijdelijke 
criminele straffen of correctionele gevangenisstraffen van in totaal meer dan 
vijf jaar bedraagt de proeftijd minimaal vijf en maximaal tien jaar. Bij een 
voorwaardelijke invrijheidsstelling van een levenslange vrijheidsstraf 
bedraagt de proeftijd tien jaar. (art. 8 Wet van 5 maart 1998). De Commissie 
Voorwaardelijke lnvrijheidstelling is ook belast met het toezicht op de 
naleving van de aan de voorwaardelijke invrijheidstelling verbonden alge-
mene en bijzondere voorwaarden. Bij niet-naleving daarvan kan deze com-
missie de voorwaardelijke invrijheidstelling herroepen, schorsen of herzien. 
(artt. 10-12 Wet van 5 maart 1998). 
Onder de regeling die gold voor de herziening in 1998 werd de voorwaarde-
lijke invrijheidstelling maar beperkt toegepast. In 1997, het laatste jaar onder 
de oude regeling bedroeg het totaal aantal gedetineerden dat uit de gevan-
genis ontslagen werd 14.789. Daaronder bevonden zich slechts 892 (6%) 
gedetineerden die voorwaardelijk in vrijheid waren geste1d. 61  In hoeverre de 
wijziging van de v.i.regeling in 1998 tot een ruimere toepassing van de v.i. 
heeft geleid is uit de beschikbare gegevens niet af te leiden. Wel kan worden 
geconstateerd dat de voorwaardelijke invrijheidstelling nog vooral als een 
gunst wordt gezien waarvoor men slechts onder strikte condities in aanmer-
king kan komen. 

Een tweede reden waarom de voorwaardelijke invrijheidstelling maar spaar-
zaam wordt toegepast is dat zich in de praktijk een tweetal andere instru-
menten hebben ontwikkeld om de druk op de gevangeniscapaciteit te 
verlichten en die tot gevolg hebben dat veel veroordeelden nog voor de 
mogelijke v.i.datum in vrijheid worden gesteld of hun straf zelfs in het geel 
niet hoeven te ondergaan. 
In dit verband moet allereerst worden genoemd de op grote schaal toege-
paste praktijk om korte vrijheidsstraffen niet meer ten uitvoer te leggen. 
Deze praktijk is gebaseerd op het uitgangspunt dat het Openbaar Ministerie 
wel bevoegd maar niet verplicht is rechterlijke vonnissen ten uitvoer te 
leggen. Gezien de nijpende capaciteitstekorten en de twijfel over het nut van 
de korte gevangenisstraf is het vast beleid van het Openbaar Ministerie 
geworden om correctionele gevangenisstraffen waarvan het onvoorwaarde-
lijk gedeelte niet meer dan vier maanden bedraagt niet meer te executeren 
maar om deze te laten verjaren of via een gratieverzoek te laten 
kwijtschelden of te laten omzetten in een geldboete of andere niet- 

61 	Zie: FOD Justitie,gevangenissen (1997-2002), www.statbel.fgov.be  en J.F.Nijboer (red), 
Vervrocgde invrijheidstelling onder voorwaarden, Ars Aequi Libri , Nijmegen 2002 p. 35. 
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vrijheidsbenemende straf. Uitgesloten van deze in niet-gepubliceerde 
circulaires neergelegde beleidsregels zijn veroordeelden die in de laatste vijf 
jaar reeds een effectieve straf van twee maanden (bij samenloop vier 
maanden) of meer hebben ondergaan, vreemdelingen zonder vaste 
verblijfplaats in Belgie of personen die zijn veroordeeld voor bepaalde 
misdrijven zoals vervalsing en bedrog, openbare dronkenschap, familie-
verlating, onopzettelijke slagen en verwondingen, dood door schuld nay. 
een verkeersongeval, dronkenschap aan het stuur en vluchtmisdrijf. 
Bij straffen tussen de vier en zes maanden is de praktijk aldus dat het Open-
baar Ministerie de uitvoering van de straf gedurende twee maanden 
opschort om de veroordeelde in staat te stellen een gratieverzoek in te 
dienen. Door dit gratieverzoek wordt de uitvoering van de gevangenisstraf 
geschorst totdat over het verzoek is beslist. 
Over de toepassing van deze methode van niet-uitvoering van de opgelegde 
straf worden geen officiele gegevens gepubliceerd. Volgens van den 
Wyngaert zijn de toepassingsvoorwaarden en modaliteiten steeds voorlopig 
en kunnen altijd worden gewijzigd. Rechters zijn naar deze auteur meedeelt 
doorgaans slecht over di t beleid geinformeerd, zodat ook moeilijk valt vast te 
stellen of de rechters zich bij de straftoemeting door deze richtlijnen laten 
beinvl oeden. 62  

Ook indien een vrijheidsstraf wel ten uitvoer wordt gelegd heeft de veroor-
deelde grote kans dat de effectieve strafduur aanzienlijk lager uitvalt dan die 
welke het vonnis vermeldt, zelfs wanneer de v.i.-regeling zou worden toege-
past. Dit komt omdat zich naast de formeel wettelijk geregelde voorwaarde-
lijke invrijheidstelling een praktijk heeft ontwikkeld om gedetineerden die 
niet in aanmerking komen voor de toepassing van de regeling om korte straf-
fen niet te executeren of die niet voldoen aan de wettelijke voorwaarden voor 
de toepassing van de voorwaardelijke invrijheidstelling toch vervroegd in 
vrijheid te stellen. Aldus wordt beoogd de aanhoudende overbevolking van 
de strafinrichtingen het hoofd te kunnen bieden. Deze voorlopige invrijheid-
stelling is niet bij wet geregeld, maar is gebaseerd op ministeriele circulaires. 
Op grond van deze circulaires kunnen thans veroordeelden tot een vrijheids-
straf van maximaal drie jaar vervroegd in vrijheid worden gesteld, na slechts 
een gedeelte van de straf te hebben ondergaan: voor straffen van maximaal 
vier maanden vindt de voorlopige invrijheidstelling plaats na een detentie-
periode van vijftien dagen, voor straffen tussen vier en zeven maanden na 

02  Chr. Van den Wyngaert, Strnfrecht en Strafprocesrecln in hoofdlijnen, Maklu -Uitgevers, 
Antwerpen 1999, pp. 430-431. 
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een maand detentie, voor straffen tussen zeven en acht maanden bedraagt de 
verplichte detentieperiode twee maanden en voor langere straffen tot drie 
jaar wordt als eis gesteld dat de veroordeelde eenderde van de straf moet 
hebben ondergaan. Het gevolg van deze voorlopige invrijheidstelling is dat 
de strafuitvoering wordt opgeschort totdat ze verjaart. Evenals bij de voor-
waardelijke invrijheidstelling gelden als voorwaarden dat de veroordeelden 
geen tegenindicaties vertonen en voldoende vooruitzichten hebben op 
sociale reIntegratie. Daarentegen zijn de andere criteria voor wat betreft 
eerdere veroordelingen niet van toepassing en worden aan de voorlopig vrij-
gelatenen ook geen bijzondere voorwaarden opgelegd. 63  Deze regeling van 
de voorlopige invrijheidstelling is dus in alle opzichten gunstiger .  dan die 
van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Vandaar dat ze in de praktijk ook 
veel vaker wordt toegepast dan de voorwaardelijke invrijheidstelling. 64  In de 
2000, het laatste jaar waarover gegevens zijn gepubliceerd werd 80% van de 
veroordeelden (n=4046) via deze modaliteit in vrijheid gesteld. Het aantal 
voorwaardelijk in vrijheid gestelden bedroeg in dat jaar 739• 65  

Bij de hiervoor besproken executiemodaliteiten ligt het accent op een vermij-
ding of verkorting van de opgelegde straf. Daarnaast is er inmiddels ook een 
tweetal executiemodaliteiten ontwikkeld die beogen de detentie zelf te 
verlichten. De eerste daarvan is de beperkte hechtenis of halve vrijheid. Deze 
bestaat in varianten: als executiemodaliteit voor de laatste zes maanden van 
de vrijheidsstraf, voorafgaande aan de v.i.datum of voor het einde van de 
straf en als executiemodaliteit voor vrijheidsstraffen van maximaal zes 
maanden. In beide gevallen betekent deze halve vrijheid dat de veroordeelde 
gedurende de dag buiten de penitentiaire inrichting verblijft zodat hij zijn 
normale activiteiten (arbeid, scholing) kan voortzetten. Alleen de nachten en 
de weekenden worden in de penitentiaire inrichting doorgebracht. Wordt 
deze halve vrijheid toegepast bij korte vrijheidsstraffen tot zes maanden dan 
wordt de beslissing daartoe genomen door het Openbaar Ministerie, in het 
andere geval berust de beslissingsbevoegdheid bij de penitentiaire admini-
stra tie. 

63  Belangrijk in dit verband zijn met name de Ministeriele Omzendbrief (MO) van 4 maart 
1994 (MO 1623), zoals gewijzigd bij de Ministeriele Omzendbrieven van 2 juli 1994 (MO 
1628), van 9 mei 1996 (MO 1659), van 20 december 1999 (MO 1706) en van 6 december 
2000 (MO 1721). 

64  Aldus 	Tubex, Criminografische basisirtformatie, Panopticon 2001, p. 206. 
65 

	

	Y. van den Berge, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van gedetineerden, 
Bibliotheek Strafrecht Larcier, Brussel 2002, p. 207. 
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In 1998 is ook het elektronisch toezicht als executievariant in het penitentiaire 

stelsel ingevoerd. Ook deze executiemodaliteit berust op een in een ministe-

ride circulaire neergelegde regeling, die inhoudt dat veroordeelden tot een 

gevangenisstraf van maximaal een jaar of drie jaar ingeval van zelfmelders 

met bun toestemming bun straf kunnen ondergaan in de vorm van elektro-

nisch toezicht. 66  Veroordeelden tot een langere straf dan drie jaar kunnen 

onder elektronisch toezicht worden gesteld gedurende de laatste zes maan-

den van bun straf of wanneer de penitentiaire inrichting in het kader van de 

aanvraag voor voorwaardeIijke invrijheidstelling een positief advies heeft 

gegeven. Evenals bij de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt elektronisch 

toezicht alleen toegestaan als er zich geen contra-indicaties voordoen, die 

door het opleggen van bijzondere voorwaarden kunnen worden ondervan-

gen. Ofschoon de invoering van deze executiemodaliteit van recente datum 

is, wordt zij steeds vaker toegepast. In 2000 ging het nog slechts om 14 

gevallen, in 2001 was dit gestegen tot 142. 67  

Ministeriele anzentibrief nr. 1746 van 9 augustus 2002. 
Zie: FOD Justitie, Stra finrichtingen, gevangenissen (1997-2002), www.statbel.fgov.be . 
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4. 	Slotopmerking 

indien de Belgische wetgever thans voor de keuze zou staan een nieuw 
sanctiestelsel te ontwerpen, dan lijkt het uiterst onwaarschijnlijk dat ze daar-
bij opnieuw zou opteren voor een stelsel van minimumstraffen. De ervarin-
gen met aan de Franse Code Penal ontleende systeem van minimumstraffen 
geven aan dat wetgever en rechtspraktijk tal van mogelijkheden hebben 
gezocht en gevonden om aan de knellende banden van dit stelsel te ontsnap-
pen. Dit heeft geleid tot een uitermate ondoorzichtig en gecompliceerd sanc-
tiestelsel, waarbij de behoefte aan individualisering van de straftoemeting, 
terugdringing van de overbelasting van het justitiele apparaat en beheersing 
van de gevangeniscapaciteit zulke dominante factoren zijn geworden, dat de 
wettelijke strafbedreigingen en daarbij behorende minimumstraffen nauwe-
lijks nog als referentiekader fungeren voor de in de fase van de vervolging, 
berechting en tenuitvoerlegging te nemen beslissingen. Het voorstel van het 
voorontwerp voor een nieuw Strafwetboek van Legros om het concept van 
de minimumstraffen en in samenhang daarmee ook het stelsel van verzach-
tende omstandigheden en het systeem van correctionalisering af te schaffen, 
is dan ook in het licht van de met de minimumstraffen opgedane ervaringen 
bepaald niet revolutionair maar eerder een erkenning van het feit dat dit 
concept van minimumstraffen niet alleen zijn praktische betekenis heeft 
verloren maar het sanctiestelsel, de vervolging en berechting ook nodeloos 
gecompliceerd heeft gemaakt. 
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1. 	Inleiding 

Duitsland 

Het Duitse Wetboek van Straf-recht kent meer dan honderd misdrijveni 
waarop naar de wettelijke omschrijving een of meer bijzondere minimum-
straffen zijn gesteld. 
Ook in het bijzondere strafrecht is de minimumstraf niet onbekend. Zo 
bevatten o.a. de Bettiubungsmittelgesetz (Opiumwet), de Waffengesetz (de Wet 
Wapens en munitie), de Kriegswaffenkontrollgesetz (Wet inzake het toezicht op 
productie en handel in oorlogstuig), het Volkerstrafgesetzbuch (het Wetboek 
van volkerenstrafrecht) en de Abgabenordnung (Belasting wetgeving) een 
aantal strafbare feiten waarop een minimumstraf is gesteld. Nu is het niet zo 
dat de wetgever per strafbaar feit telkens een afzonderlijke minimumstraf 
heeft bepaald op basis van voor dat strafbare feit geldende specifieke over-
wegingen, maar de wetgever heeft een aantal categorieen van minimumstraf-
fen vastgesteld die naar de mate van de ernst van het feit gestaffeld zijn. 

Het Duitse wetboek van strafrecht kent twee soorten misdrijven, Vergehen en 
Verbrechen, de zware en minder zware misdrijven. Het juridisch onderscheid tussen 
Vergehcn en Verbrechen wordt bepaald door de minimumstraf die op het strafbaar feit is 
gesteld.Verbrechen zijn strafbare feiten waarop naar de wettelijke omschrijving een 
minimumstraf staat van een jaar of meer. Alle andere strafbare feiten zijn Vergehen (art. 
12 StGB). 
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2. 	Bijzondere strafinininza 

2.1. In lid Wetboek van Strafrecht 

De hoogste minimumstraf is levenslang. Dew straf is alleen voorgeschreven 
voor Mord2  (art 211 StGB) en zeer ernstige gevallen van doodslag (art. 212 lid 
2 StGB), alsmede voor volkerenmoord (art. 6 VStGB), misdrijven tegen de 
menselijkheid (art. 7 VStGB) en bepaalde oorlogsmisdrijven (art. 8 VStGB). 

De hoogste minimumstraf voor wat betreft de tijdelijke gevangenisstraf is 
tien jaar (voor negentien strafbare feiten). Wanneer de minimumstraf tien 
jaar bedraagt, is de maximumstraf altijd levenslang (artt. 80, 81 lid 1,94 lid 2, 
97a, 100 lid 2, 176b, 178, 239a lid 2, 251, 252, 255, 306c, 307 lid 3 no. 1,308 lid 
3, 309 lid 4, 313 lid 2, 314 lid 2, 316a lid 3 en 316c lid 3 StGB). Net merendeel 
van deze strafbare feiten betreft door de dodelijke afloop gekwalificeerde 
delic ten. 
Binnen de tijdelijke gevangenisstraffen zijn er nog zes categorieen minimum-
straffen: 
- 	De minimumstraf van vijf jaar (voor 12 strafbare feiten). 

De strafbare feiten waarop deze minimumstraf is gesteld kennen veelal 
eveneens de levenslange gevangenisstraf als maximumstraf, maar er zijn 
ook een aantal strafbare feiten waarop naar de wettelijke omschrijving 
geen uitdrukkelijk strafmaximum is gesteld (vgl. bijv. art. 177 lid 4 StGB). 
In dat geval geldt het algemene strafmaximum van vijftien jaar als 
genoemd in art. 38 StGB. 3  

- De minimumstraf van drie jaar (voor 12 strafbare feiten). 
In dit geval is de maximumstraf vijftien jaar gevangenisstraf. 

- De minimumstraf van twee jaar (voor 9 strafbare feiten). 
Strafbare feiten waarop deze minimurnstraf is gesteld, kennen als maxi-
mumstraf een vrijheidsstraf van vijftien jaar of tien jaar. 

2 	Dv bestanddelen van Mord (§ 211 StGB) zijn wezenlijk anders dan die van moord (art. 

289 NLSr), de doodslag moot plaatsvinden uit moordlust, ter bevrediging van zijn 

seksuele driften, uit hebzucht of nit andere minderwaardige gronden of moet 

heimtilthisch of grausam zijn of begaan zijn om eon ander strafbaar felt mogelijk te maken 

of to verhullen. 

3 	Zie: Trondle/Fischer, Strafgesetzbuch, Beck'sche Kurzkommentare, Manche]) 2003, p. 

300. 
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- De minimumstraf van een jaar (voor 70 strafbare feiten). 
Strafbare feiten waarop naar de wettelijke omschrijving een minimum-
straf van een jaar is gesteld, kennen als maximumstraf een vrijheidsstraf 
van vijftien jaar, tien jaar of vijf jaar. 

- De minimumstraf van zes maanden (voor 65 strafbare feiten). 
Strafbare feiten waarvoor een minimumstraf van zes maanden geldt, 
kennen een maximumstraf van tien jaar of vijf jaar. 

Tot slot. 
- De minimumstraf van drie maanden (voor 34 strafbare feiten). 

Deze minimumstraf kent altijd een maximum pendant van vijf jaar. 

Naast de strafbare feiten waarop een minimumstraf is gesteld, kent het 
Duitse Wetboek van Strafrecht ook strafbare feiten waarop geen minimum-
straf is gesteld op het gronddelict, maar wel op de gekwalificeerde vorm 
(besonders schwerer Fall) van dat strafbare feit. Een voorbeeld van zo'n mini-
mumstraf is te vinden in art. 243 StGB (gekwalificeerde diefstal). In zo'n 
geval geeft de wet als regel aan wanneer er sprake is van een bijzonder 
ernstig geval. Bij diefstal bijvoorbeeld zijn zeven omstandigheden genoemd 
die leiden tot gekwalificeerde diefstal: inbraak, gebruik maken van een valse 
sleutel, het stelen van beveiligde goederen, beroepsmatige diefstal, diefstal 
uit kerkgebouwen, diefstal van zaken die van betekenis zijn voor de weten-
schap, de kunst, de geschiedenis of de technische ontwikkeling, diefstal 
waarbij de dader ervan profiteert dat een persoon in hulploze toestand 
verkeert of dat een ongeval heeft plaatsgevonden of anderszins misbruik 
maakt van een toestand van gemeen gevaar dan wel diefstal met gebruik-
making van vuurwapens. Ook de artikelen 240, 242, 243, 253, 263, 316b StGB, 
art. 370 Abgabenordnung en art. 29 BtMG bevatten voorbeelden van omstan-
digheden die leiden tot een bijzonder ernstig geval. 
Er zijn ook tal van gekwalificeerde misdrijven waarbij de wetgever alleen 
spreekt van 'em n besonders schzverer Fall' zonder dat nader wordt aangegeven 
wat daaronder wordt verstaan (zie bijvoorbeeld art. 212 lid 2 StGB, doodslag 
en art. 241a StGB, verdachtmaking op politieke gronden met het doel iemand 
wederrechtelijk van zijn vrijheid te laten benemen). In die gevallen vindt 
men in de rechtspraak omstandigheden aangegeven die leiden tot een 
bijzonder ernstig geval, bijvoorbeeld de hoogte van de schade, recidive of het 
beroepsmatige karakter van het delict. 4  Overigens zijn de in de wet 
genoemde omstandigheden die een bijzonder ernstig geval opleveren slechts 

4 	TrOndle/Fischer, Strafgesetzbuch, o.c., p. 369. 
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voorbeelden en behelzen deze zeker niet een limitatieve opsomming 

waarbuiten geen andere kunnen bestaan die tot een bijzonder ernstig geval 

kunnen leiden. 5  

Tot slot kent het Wetboek van Strafrecht inzake de minimumstraffen nog de 

variant dat op een strafbaar feit een minimumstraf is gesteld maar waarbij 

ook wordt bepaald dat in geval van een minder ernstige vorm een nader 

aangegeven lagere minimumstraf geldt en in geval van een meer ernstige 

vorm een nader aangegeven hogere minimumstraf geldt. Ter illustratie 

geven we het voorbeeld van art. 177 StGB (het dwingen tot het plegen of 

dulden van seksuele handelingen). 

De minimumstraf is een jaar  wanneer de verdachte een ander 

- met geweld; of, 

- met dreiging van een direct gevaar voor lijf en leven; of, 

- met misbruik van een situatie waarbinnen het slachtoffer zonder 

bescherming tegen de dwang van de dader aan deze is overgeleverd, 

ertoe dwingt selcsuele handelingen van de dader of een derde aan zichzelf te 

dulden of bij die dader of derde te verrichten. De maximumstraf is vijftien 

jaar. In een minder ernstig geval is de minimumstraf zes maanden en de 

maximumstraf vijfjaar. 

De minimumstraf is twee jaar  in een bijzonder ernstig geval. Van een bijzon-

der ernstig geval is in de regel sprake als de seksuele handeling bestaat uit 

een selcsueel binnendringen of als het misdrijf in vereniging begaan wordt. 

De minimumstraf bed raagt drie jaar  wanneer de dader 

- een wapen of ander gevaarlijk werktuig bij zich heeft; of, 

- een werktuig of middel bij zich heeft om het verzet van een ander door 

middel van geweld of dreiging met geweld te breken; of, 

- het slachtoffer door het felt in gevaar brengt ernstige schade voor de 

gezondheid op te lopen. 

De minimumstraf bedraagt viif jaar  wanneer de dader 

- het wapen of werktuig daadwerkelijk benut; of, 

- het slachtoffer tijdens het feit ernstig mishandelt of door het felt in 

levensgevaar brengt. 

In voornoemde gevallen is de maximumstraf vijftien jaar. Is er echter sprake 

van een minder ernstig geval dan is de minimumstraf in beide laatstge-

noemde gevallen een jaar en de maximumstraf tien jaar. 

5 

 

Vg!. bijvoorbeeld: BCH, Urt. v. 17 september 1980, BGFISt Bd. 29,pp. 319-325 en BGH 
Bosch!. v. 27 mei 1998, NJW 1998, pp. 2987-2988. 
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Het voorgaande maakt duidelijk dat het, anders dan voor Engeland en 
Frankrijk het geval is, geen eenvoudige opgave is alle delicten in het Wet-
boek van Strafrecht, de Wegenverkeerswetgeving, de wetgeving op het ter-
rein van wapens en munitie en de drugswetgeving van Duitsland, waarvoor 
in een minimumstraf, in welke variant ook, is voorzien, op dezelfde wijze als 
we hiervoor gedaan hebben bij art. 177 StGB, beschrijvend te benoemen. 
Vooral de beschrijving van die strafbare feiten waar het strafminimum mede 
gebaseerd is op de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden dwingt tot 
terughoudendheid gelet op de beschikbare tijd en de omvang van dit onder-
zoek. Daarbij komt bovendien dat het Duitse Wetboek van Strafrecht ten 
aanzien van tal van strafbare feiten veel gevarieerdere delictsomschrijvingen 
kent dan het Nederlandse. Dit geldt in het bijzonder voor de eerste vijf titels 
van het bijzondere deel van het Wetboek die gaan over strafbare feiten tegen 
de vrede, over hoogverraad en over het in gevaar brengen van de democrati-
sche rechtsstaat, landverraad en het in gevaar brengen van de buitenlandse 
veiligheid, alsmede strafbare feiten betreffen tegen grondwettelijke organen, 
tegen verkiezingen en tegen de landsverdediging (artt. 80-109k StGB). 
Vrijwel alle daarin genoemde strafbare feiten kennen een minimumstraf. 
Aangezien een aantal van die strafbare feiten naar Nederlands recht onbe-
kend zijn — deels omdat ze samenhangen met het verschil in staatsrechtelijke 
structuren — wordt hier volstaan met het geven van een illustratieve opsom-
ming waarin enkele voorbeelden worden gegeven van ieder van de boven-
genoemde categorieen. 
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StGB 	Strafbaar Wit 	 Minimumstraf 	Maximumstraf 

art.  

80 	Voorbereiding van aanvalsoorlog 	 10 jaar 	 levenslang  

80a 	Ophitsen tot aanvalsoorlog 	 3 maanden 	5 jaar  

81 	Hoogverraad tegen Bond 	 10 jaar 	 levenslang 

in minder zwa re gevallen 	 1 jaar 	 10 jaar  

90 	Het in eon openbare vergadering beledigen 

van de Bondspresident 	 3 maanden 	5 jaar  

95 	flet openbaren van staatsgeheimen 	 6 maanden 	5 jaar 

in eon bijzonder ernstig gpval 	 1 jaar 	 10 jaar  

98 	Als agent voor eon buitenlandse macht met 

landsverraderlijke 	bedoelingen 	inzicht 	in 

staatsgeheimen proberen to verkrijgen, voor 

zover het een zeer zwaar geval betreft 	1 jaar 	 10 jaar  

100 	Als in Duitsland wonende Duitser met 

con buitenlandse macht betrekkingen 

aangaan om een oorlog tegen 

Duitsland to bewerkstelligen 	 1 jaar 	 15 jaar 

in minder ernstige gevallen 	 1 jaar 	 5 jaar 

in zeer ernstige gevallen 	 .5 jaar 	 levenslang  

107 	Het met geweld of dreiging met geweld 

verhinderen van verkiezingen voorzover 

het eon bijzonder ernstig geva I betreft. 	1 jaar 	 5 jaar  

109 	Het zichzelf duurzaam ongeschikt maken 

voor de dienstplicht 	 3 maanden 	5 jaar  

109e 	Het plegen van sabotage m.b.t, middelen 

die bestemd zijn voor de verdediging 

van het land 	 3 maanden 	5 jaar 

voor zover het eon bijzonder zwaar 

geval betreft 	 1 jaar 	 10 jaar 

De in de zesde tot en met de dertigste titel van het Wetboek van Strafrecht 
voorkomende strafbare feiten waartegen naar de wettelijke omschrijving een 
minimumstraf bedreigd zijn in de bijlage limitatief vermeld. 

2.2. 	In de Betduhungsmittelgesetz 

Ook de Betiinbungsmittelgesetz (Opiumwet) kent ten aanzien van een aantal 
strafbare feiten minimumstraffen. 
Voor wat betreft art. 29 BtMG — kort gezegd de kleinschalige productie en 
handel in verdovende middelen - zijn die minimumstraffen beperkt tot de 
gevallen dat de overtredingen begaan zijn in georganiseerd verband (art. 29 
lid 1 onder 1, 5, 6, 10, 11 en 13 BtMG) of wanneer door de overtreding de 
gezondheid van meerdere mensen in gevaar is gebracht (art. 29, lid 1 onder 

90 



1, 6 en 7 BtMG). In die gevallen is de minimumstraf een jaar en de maxi-
mumstraf vijfjaar. 
Art. 29a BtMG kent een minimumstraf van een jaar voor het verschaffen van 
drugs aan minderjarigen of voor het produceren en handelen in drugs in 
andere dan kleine hoeveelheden. De maximumstraf is dan vijftien jaar. In 
minder ernstige gevallen bedraagt de vrijheidsstraf drie maanden tot vijf 
jaar. 
Een minimumstraf van twee jaar voorziet art. 30 BtMG. Daarbij gaat het om 
handel en productie van verdovende middelen door een (lid van een) bende, 
als beroepsmatige activiteit, als deze de dood van een derde heeft veroor-
zaakt of als het gaat om invoer van andere dan kleine hoeveelheden. De 
maximumstraf is vijftien jaar. In minder ernstige gevallen is de minimum-
straf drie maanden en de maximumstraf vijf jaar. 

Tot slot kent art. 30a BtMG een minimumstraf van vijf jaar voor grootscha-
lige productie, handel, im- en export van verdovende middelen in georgani-
seerd verband begaan of het daarbij benutten van een vuurwapen dan wel 
het daarbij betrekken van minderjarigen. Ook hier is de maximumstraf 
wederom vijftien jaar. In minder ernstige gevallen bedraagt de minimum-
straf zes maanden en de maximumstraf vijf jaar. 

2.3. 	In de Waffengesetz 

Volgens art. 51 van de Waffengesetz wordt de ongeoorloofde productie, de 
handel en het bezit van vuurwapens en munitie gestraft met een gevangenis-
straf van zes maanden tot vijf jaar. Het in bendeverband of beroepsmatig 
begaan van deze feiten wordt gestraft met een gevangenisstraf tussen een 
jaar en tien jaar. 
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3. 	Wettelijke strat(-kader-)verininderingsgranden (art. 49 StGB) 

Het algemene en bijzondere deel van het Wetboek van Strafrecht bevatten tal 
van bepalingen waarin is vastgelegd dat op de daarin genoemde gronden de 
rechter een lagere straf kan of moet opleggen. In de literatuur worden di t de 
zogenaamde 'vertypte Strafinilderungsgrandes genoemd . 
Voor zover deze gronden voor strafvermindering zich voordoen bij strafbare 
feiten waarbij voorzien is in een bijzonder strafminimum, wordt art. 49 StGB 
relevant. 
In art. 49 StGB is bepaald dat in geval de wet strafvermindering voorschrijft 
of toestaat, de op het strafbare feit gestelde minimumstraf vervangen wordt 
door een lager strafminimum. 

3.1. 	Obligatoire en facultatieve strafverminderingsgronden 

Ten aanzien van de gronden voor de strafvermindering wordt onderscheid 
gemaakt tussen de obligatoire (verplichte) en facultatieve (niet-verplichte) 
gronden voor strafverlichting. 
De obligatoire zijn te vinden in: 
art. 27 lid 2 StGB: 	medeplichtigheid; 
art. 28 lid 1 StGB: 	het ontbreken van persoonlijke kenmerken tilt art. 14 

lid 1 StGB (bijv. het zijn van wettelijk vertegen-
woordiger van een juridisch persoon); 

art. 30 lid 1 StGB: 	mislukte uitlokking; 
art. 35 lid 2 StGB: 	niet verontschuldigbare noodtoestand; en 
art. 111 lid 2 StGB: de mislukte oproep tot het begaan van strafbare feiten. 
Bij deze obligatoire gronden voor strafvermindering moet de rechter uitgaan 
van het lagere in art. 49 StGB genoemde strafminimum. 

De facultatieve strafverminderingsgronden zijn te vinden in: 
art. 13 lid 2 StGB: 	oneigenlijke omissie delicten; 
art. 17 StGB: 	vermijdbare dwaling ten aanzien van het verboden zijn 

van de gedraging; 
art. 21 StGB: 	verminderde toerekenbaarheid; 
art. 23 lid 2 StGB: 	poging; 
art. 35 lid 1 StGB: 	het geval van noodtoestand waarbij de dader zichzelf 

verontschuldigbaar in die toestand gemanoeuvreerd 
heeft; 
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art. 46a StGB: 	schadevergoeding en genoegdoening aan slachtoffer 
van het delict; en 

art. 239a lid 4 StGB: het uit eigen beweging zonder dat geeiste prestatie 
heeft plaatsgevonden ongedaan maken van kidnap-
ping. 

Bij facultatieve gronden voor strafvermindering mag de rechter uitgaan van 
een lager strafminimum. De rechter moet in dit geval eerst op grond van 
algemene straftoemetingsoverwegingen nagaan of van die mogelijkheid ge-
bruik gemaakt moet worden. Maatgevend voor die beslissing is of de ab-
stracte facultatieve grond voor strafvermindering in het concrete geval zo te 
waarderen is dat een verlaging van de minimumstraf te verdedigen valt. 6  

3.2. 	De strafIcaderverschuiving op grond van art. 49 StGB 

Wat wordt het lagere bijzondere strafminimum in geval van een obligatoire 
of facultatieve grond voor strafvermindering? 
Volgens art. 49 lid 1 StGB wordt de levenslange gevangenisstraf terugge-
bracht tot een minimumstraf van drie jaar. De minimumstraf van tien of vijf 
jaar wordt teruggebracht tot twee jaar, die van drie en twee jaar tot zes 
maanden en die van een jaar tot drie maanden. Voor de overige bijzondere 
minimumstraffen (zes maanden en drie maanden) geldt in dat geval dat het 
wettelijk strafminimum van een maand uit art. 38 StGB de minimumstraf 
wordt. Wanneer de rechter aanneemt dat er sprake is van een obligatoire of 
facultatieve strafverlichtingsgrond verandert niet alleen de bijzondere mini-
mumstraf, maar wordt ook de op het strafbare feit gestelde maximale (tijde-
lijke) gevangenisstraf verlaagd met een kwart. 

Wat betekent dit nu voor de straftoemeting in concreto? 
Een strafverlichtingsgrond als bedoeld in art. 49 lid 1 StGB leidt tot een ver-
schuiving van het strafkader waarbinnen dan de rechter de straf moet toe-
meten. 
Laten we een voorbeeld geven. Stel dat er sprake is van poging tot verkrach-
ting waardoor de dood van het slachtoffer is veroorzaakt (art. 178 StGB) en 
dat de rechter aanneemt dat in dit geval de poging op grond van art. 49 lid 1 
StGB moet leiden tot een verschuiving van het strafkader. In dat geval wordt 
het strafkader van tenminste tien jaar gevangenisstraf en ten hoogste 

6 	Vgl.: F. Streng, Strafrcchtliche Sanktionen. Die Strafzumessung und ihre Grundlagen, Kohl- 
hammer, Stuttgart 2002, p. 279. 
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levenslang, een strafkader van tussen twee jaar als minimumstraf en elf jaar 
en zes maanden (3/4 x 15 jaar) als maximumstraf. Is er naast poging nog 
sprake van een tweede strafverminderende omstandigheid, bijvoorbeeld 
verminderde toerekenbaarheid dan kan het strafkader zes maanden tot acht 
jaar en vijf maanden bedragen (op voile maanden afgerond, zie art. 39 StGB). 
Bij een derde strafverminderingsgrond kan (facultatief) of moet (obligatoir) 
het strafkader een maand en zes jaar en drie maanden worden. 
Deze regels toegepast op een concreet strafbaar feit, bijvoorbeeld mede-
plichtigheid aan poging tot doodslag, levert een minimumstraf op van 6 
maanden en een maximumstraf van elf jaar en drie maanden. 

Binnen dat strafkader moet de rechter dan de concrete straf toemeten, maar 
hij mag dan niet nogmaals de poging en de verminderde toerekenbaarheid 
als strafverlichtingsgrond laten meetellen. 7  
De concrete straftoemeting binnen het strafkader - de bepaling van de con-
crete strafmaat binnen de ruimte tussen de minimumstraf en de maximum-
straf - vindt plaats aan de hand van de in art. 46 StGB genoemde criteria. 
Uitgangspunt van dit straftoemetingsartikel is dat de binnen het strafkader 
vast te stellen straf evenredig moet zijn aan de mate van schuld, waarbij de 
rechter rekening moet houden met het effect van de straf op het toekomstig 
gedrag van de verdachte in de samenleving. Bij de concrete straftoemeting 
moet de rechter de omstandigheden die voor en tegen de dader spreken 
laten meewegen. Voor de concrete straftoemeting zijn op grand van art. 46 
StGB onder andere van belang: de motieven van de dader, de wijze van uit-
voering van het strafbare feit en eerdere veroordelingen. 
De rechter moet bij de straftoemeting de omstandigheden die in het voordeel 
van de verdachte spreken laten meetellen. Het is uitdrukkelijke niet zo dat 
een wettelijke strafverminderingsgrond leidt tot een vermindering 'ether nach 
dew Regelstrafrahmen gedaelzten konkreten Strafe oder eine Strafe die unter dem 
Mindestmass des Regelstrafrahnzen her, omdat die wettelijke strafverminde-
ringsgrond reeds geleid heeft tot het op grond van art. 49 StGB neerwaarts 
bijstellen van het strafkader waarbinnen de rechter de straf moet toemeten. 
De rechter moet daarom bij zijn strafmaatmotivering altijd aangeven van 
welk strafkader hij is uitgegaan. 

7 	RH. Jescheck/Th. Weigend, Lelirbuch des Strafreekts, Allgemeiner Tell, Duncker und 
11 umblot, Berlin 1996, p. 523, BGH Urt. v. 17 november 1961, BGHSt, Bd. 16, pp. 351- 
354. G. Schafer, Praxis der Strafzumessung, Verlag C.H. Beck, Miinchen 2001, p. 164. 

8 	Trond le/Fischer, Strafgesetzbuch, o.c., p. 386. 
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3.3. 	Strafkaderbepalende omstandigheden 

Naast de hiervoor genoemde algemene obligatoire en facultatieve strafver-
minderingsgronden kennen tal van strafbepalingen andere omstandigheden 
die bepalend zijn voor het strafkader. Wanneer in die wettelijke bepaling dan 
verwezen wordt naar art. 49 lid 2 StGB, is de feitenrechter bevoegd de straf 
naar eigen inzicht te verminderen en is de rechter niet gebonden aan het in 
de strafbepaling genoemde bijzondere straf -minimum maar kan de rechter 
een gevangenisstraf van een maand - de algemene minimumstraf - of in 
plaats van een vrijheidsstraf een geldboete opleggen. Aangezien vrijwel alle 
bepalingen die verwijzen naar art. 49 lid 2 StGB ook nog de mogelijkheid 
bieden aan de rechter om van straf af te zien, ontstaat er in die gevallen een 
wel zeer omvangrijk strafkader dat onder omstandigheden gaat van straffe-
loosheid tot tien Oar.° 

Het gaat bij deze vorm van strafkaderbepalende omstandigheden over de 
volgende gevallenth: 
art. 23 lid 3 StGB: 	gebrek aan inzicht bij de dader dat de poging absoluut 

ondeugdelijk was; 
art. 83a lid 1 StGB 
j° 81, 82 en 83 StGB: het uit eigen beweging de verdere uitvoering van een 

hoogverraad opgeven en het gevaar dat anderen het 
doorzetten afwenden of wezenlijk verkleinen dan wel 
vrijwillig de voltooiing van het feit verhinderen - 
daadwerkelijk berouw (Tiitige Retie); 

art. 84 lid 4 StGB: 	geringe schuld of geringe bijd rage aan het strafbare felt 
van voorzetting van een ongrondwettig verklaarde 
partij; 

art. 84 lid 5 StGB: 	het zich vrijwillig en met kracht inzetten om het voort- 
bestaan van een ongrondwettig verklaarde partij te 
verhinderen; 

art. 90 lid 2 StGB: 	een minder ernstig geval van belediging van de Bonds- 
president; 

art. 98 lid 2 StGB: 	het vrijwillig afzien van zijn verdere poging om inzicht 
te krijgen in staatsgeheimen of zijn kennis daarover aan 
officiele instantie mededelen; 

9 	Hetgeen in de literatuur kritiek oplevert, zie: Stree in: Schonke/Schroder, Strafgesetz- 
buch, Kommentar, C.1-1. Beck'sche Verlagsbuclihandlung, Munchen 1997, p. 667. 

m lk noem hier alleen de strafkader bepalende omstandigheden ten aanzien van strafbare 
feiten waarvoor een bijzondere minimumstraf bepaald is. 
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art. 113 lid 4 StGB: niet verontschuldigbare dwaling ten aanzien van de 
rechtmatigheid van verzet tegen een ambtenaar belast 
met de uitvoering van wetten of tenuitvoerlegging van 
rechterlijke beslissingen; 

art. 129 lid 6 StGB: het zich vrijwillig en met kracht inzetten om het 
voortbestaan van een criminele organisatie of het voort-
duren van door die organisatie te plegen strafbare 
feiten te verhinderen of kennis daarover aan de officiele 
instanties mededelen; 

art. 129a lid 4 StGB: geringe schuld of geringe bijdrage aan de vorming van 
een terroristische organisatie; 

art. 129a lid 4 StGB: zie art. 129 lid 6 StGB maar dan ten aanzien van een 
terroristische organisatie; 

art. 157 lid 1 StGB: meineed gepleegd om te voorkomen dat hijzelf of een 
familielid met een vrijheidsstraf gestra ft word t; 

art. 157 lid 2 StGB: het afleggen van een valse verklaring door iemand die 
gezien zijn leeftijd niet onder ede mag verklaren; 

art. 158 lid 1 StGB: het na het plegen van een meineed tijdig alsnog afleg- 
gen van een juiste verklaring; 

art. 261 lid 10 StGB: het vrijwillig openbaren van kennis inzake witwasacti-
viteiten waaraan hij heeft deelgenomen; 

art. 314a leden 1 
en 2 SIGS: Tiitige Retw ten aanzien van strafbare feiten met 

minimumstraffen genoemd in de artt. 307-313 StGB; 
art. 320 leden 1 
en 2 StGB: 	Tiitige Retie ten aanzien van strafbare feiten met 

minimumstraffen genoemd in de artt. 315-319 StGB; 
art. 330b lid 1 StGB: Tiitige Retie ten aanzien van strafbare feiten met mini-

mumstraffen genoemd in de artt. 325-330a StGB; 
art. 31 BtMG: vrijwillig openbaren van kennis over drugsdelicten 

(artt. 29-30a BtMG) zodat deze — anders dan zijn eigen 
aandeel daarin — opgehelderd worden of verhinderd 
word en 

De Waffengesetz bevat geen bepaling die verwijst naar art. 49 lid 2 StGB. 
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4. De reden voor de keuze van een strafsysteem met minimumstraffen 

4.1. Het wet bock van 1871 

Anders dan in Engeland het geval is, is het in Duitsland niet eenvoudig om 
de reden voor de keuze van een strafsysteem met minimumstraffen in recht-
spraak of literatuur terug te vinden. 
Het is op zich al een teken dat in de bibliotheek van het Max Planck Institut 
in Freiburg, een strafrechtelijke bibliotheek die vrijwel alle in Duitsland op 
het terrein van het strafrecht, het strafprocesrecht en de criminologie gepu-
bliceerde boeken bevat, geen enkel boek aanwezig is dat expliciet de mini-
mumstraf tot onderwerp heeft. Ook in de trefwoordenregisters van de hand-
boeken, naslagwerken en wettekstcommentaren komt het trefwoord 
Mindeststrafe of niet voor of slechts in verband met het onderscheid tussen 
Vergehen en Verbrechen dan wel in verband met de strafverminderingsgron- 
den. 1  
Ook een systematisch zoeken in de laatste vijfentwintig jaargangen van zes 
belangrijke Duitse algemeen juridische strafrechtelijke tijdschriften leverde 
geen treffers op. 12  
Hieruit moge wel blijken dat de minimumstraf niet een thema is dat veel 
aandacht heeft gekregen, althans niet recent. De reden daarvoor ligt in het 
feit dat de bijzondere minimumstraffen al zo oud zijn als het eerste nationale 
wetboek, het Reichsstrafgesetzbuch, van 1871. Dat wetboek was niet nieuw, 
maar breidde de gelding van het Strafgesetzbuch fi'ir den Norddeutschen Blind 

van 1870 ook uit tot de Zuidduitse staten die in november 1870 tot de Bond 
waren toegetreden. Het Wetboek voor de Noordduitse Bond was op zijn 
beurt weer een bewerking van het Strafgesetzbuch fiir die Prettsische Staa ten 

van 14 april 1851 13  dat deels onder leiding van Von Savigny was voorbereid 
en waarin de invloed van de Code Penal van 1810 zeer duidelijk zichtbaar 
was, zonder evenwel de uit oogpunt van generate preventie zwaar aange-
zette straffen over te nemen. Wet werd het systeem van de bijzondere straf-
minima bij een groot aantal strafbare feiten overgenomen. 

Zie bijv.: Jescheck/Weigend, Lehrbuch des Strafrechts, o.c., p. 56. 
12 	Het onderzoek betrof het New Juristische Wochenschrift, het Neue Zeitschrift fiir Strafrecht, 

de Juristenzeitung, de Juristische Schulting, het Monatschrift far Deutsches Recht alsmede 
het Zeitsch rift fur die gesamte Strafrechtswissenschaft. 

'13  Verlag v. Albert Rauck und Comp, Berlin 1856. 

97 



Die bijzondere minima waren een reactie op het systeem van fixering en 
onveranderlijkheid van de straffen, gebruikt in de Code Penal van 1791, 
waarbij strafmaxima en strafminima niet waren toegelaten. Dit systeem bete-
kende dat bij elk delict de door de rechter op te leggen straf bepaald was. Het 
was een van de consequenties van een visie op de rechter als 'la honcho qui 
prononce k's paroles de in loi'm of zoals de Franse rechtshistoricus Jean Marie 
Carbasse het zei: "Le juge n'a plus auctin pouzzoir d'appreciation, cc n'est plus un 
'arbitre', c'esi un simple machine h appliquer 1/17 tarif ". 15  Deze peines fixes waren 
zelf weer een reactie op de straftoemeting tijdens het ancien regime toen de 
strafmaat naar omstandigheden (ter discretie van de gerechten) werd vastge-
steld. 
Uit de Memorie van Toelichting op het ontwerp van het Wetboek van Straf-
recht voor de Noordduitse bond valt af te leiden dat de wetgever met de 
bijzondere minimumstraffen een positie heeft ingenomen tussen enerzijds de 
wens meer dan in het verleden de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid te 
waarborgen en anderzijds de wens 'die Mogliclzkeit enter oft schwer vertnissten 
tend leblzaft herbeigewiinschten .freieren Bewegung fir das richterliche Ermessezz zu 
sclzaffizzi. 16  

42. 	Recente opvattizzgen 

De vaststelling door de wetgever van bijzondere strafminima is weliswaar 
rechtshistorisch bepaald, maar past ook nu nog in de aan deze tijd aange-
paste opvattingen omtrent de verhouding wetgever-rechter en het nulla 
poena-beginsel, zoals dat in art. 103 Grundgesetz tot ultdrukking is gebracht. 
De in art. 103 GG neergelegde Bestimmtlwitsgrzindsatz betekent niet alleen dat 
eenieder van tevoren weet welke gedragingen strafbaar zijn, maar ook 
twiddle Strafe Him fiir den Fall eines Verstosses gegen das Verbot di-0hr) 7  Dit bete-
kent dat het strafkader waarbinnen de rechter in het concrete geval de straf 
moet vaststellen niet te ruim genomen mag worden, maar moet worden 
bepaald door de lichtst en zwaarst denkbare vorm van ernst van het feit en 

Vgl.: A.J.M. Kunst, Historische ontwikkeling van het recht, deel I, W.E.J. Tjeenk Winn& 
Zwolle 1969, p. 146. 

11 	J.M. Carbasse, Introduction historique au droit penal, PUF, Paris 1990,p. 323. 
16  Entwurf eines Strafgesetzbuches fih. den Norddeutschen Bund nebst Motiven tend Auflagen, 

Verlag von Fr. 1-lorstkampf, Berlin 1870, pp. 105-106. 
17 	Vgl.: IlD. Jarass / B. Pieroth, Grundgesetz Bundesrepublik Deutschland, C.1-1. Beck'sche 

Verlagsbuchhandlung, Miinchen 1995, p. 885. 
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schuld van de dader. 18  Uit het overzicht van de strafbare feiten waarvoor 
minimumstraffen gelden blijkt dat 'die Strafrahmen fiir die einzelnen Tat-
bestande nach dem Prinzip der Unrechts- und Schuldschwere gestaffelt sind'. 19  

Voor strafbare feiten waarvoor niet in een bijzondere minimumstraf is voor-
zien, is de maximumstraf nooit het wettelijk maximum van vijftien jaar, maar 
altijd lager en athankelijk van het geschonden rechtsgoed op drie of vijf jaar 
gesteld met een maand gevangenisstraf als algemene minimumstraf (art. 38 
lid 2 StGB). 
In de minimumstraf brengt de wetgever zijn oordeel over de lichtst denkbare 
Unrechts- und Schuldschwere tot uitdrukking. 20  Wel kan, zoals we gezien heb-
ben een zogenaamde strafkaderverschuiving plaatsvinden in de in art. 49 
StGB genoemde gevallen van wettelijke strafverminderingsgronden die het-
zij de ernst van het feit of de zwaarte van de schuld verminderen. 

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de herziening van het 
Algemeen Deel van het Wetboek van Strafrecht, de Groge Strafrechtsreform, 
die op 2 januari 1975 haar beslag heeft gekregen, is in het kader van de vraag 
naar de omvang van de rechterlijke straftoemetingsvrijheid het systeem van 
de bijzondere minimumstraffen kort aan de orde geweest in de Grote Straf-
rechtscommissie. Ter voorbereiding van die discussie was door Lange een 
preadvies geschreven over de systematiek van de strafbedreigingen 21  en 
waren in het verlengde daarvan uitgangspunten geformuleerd waaruit blijkt 
dat veel minimumstraffen in hoge mate 'reformbedurftig' waren, omdat in tal 
van bijzondere minimumstraffen de veranderde waardering van het 
geschonden rechtsgoed niet meer op juiste wijze tot uitdrukking werd 
gebracht. 22  Aan het systeem zelf wilde de commissie vasthouden. 23  

In de a fgelopen jaren is in de Duitse Bondsdag met enige regelmaat de band- 
breedte van de straf bij bepaalde delicten aan de orde geweest. Zo uitte de 
SPD-Fraktie bij de behandeling van de Verbrechensbekampfungsgesetz, die een 

IS  Zie het nog steeds toonaangevende artikel van: E. Dreher, Ober Strafrahmcn, in: 
W. Frisch und W. Schmid, Festschrift .fiir Hans-Jurgen Bruns zum 70. Geburtstag, Carl 
Heymanns Verlag, Köln 1978, pp. 141-164. 

19 	Dreher, Ober Strafrahmen, o.c., p. 145. 
20 	In Duitsland geldt de regel straf naar de mate van schuld, zie: P.J.P. Tak, Straffen en 

best raffen in Duitsland, Trema 2001, pp. 3-8. 
21 	R. Lange, Die Systematik der Strafdrohungen, Materialien zur Strafrechtsreform, Band I, 

Bonn 1954, pp. 69 -78. 
22 	Vgl.: Niederschriften iiber die Sitzungen der Grossen Strafrechtskommission, 1. Band, Grund- 

satzfragen, 1. bis 13. Sitzurig, Bonn 1956, pp. 397 -399. 
23 	Nicderschriften iiber die Sitzungen der Grossen Strafrechtskommission, o.c., p. 401. 
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aanzet gal tot harmonisering van de strafkaders bij een aantaI delicten, haar 

ongenoegen inzake door te stellen dat 'die Strafrahmen flit Straftaten gegen die 
korperliche Integrititt zit niedrig sind und zu hod; bei Eigentums — und Vermogens-
delikten'. 24  Een harmonisatie van de strafkaders bij die delicten vond plaats bij 

de Sechste Gesetz zur Reform des Strafrechts in 1998, maar leidde tot hevige 

controverses. Intussen lijkt overeenstemming te bestaan over de uitgangs-

punten voor een strafkaderharmonisatie. Daarin zijn o.a. aanzetten voor een 

hierarchie van geschonden rechtsgoederen gegeven die het uiterst complexe 

proces van strafkaderharmonisatie enigszins lijken te kunnen faciliteren. 25  

Ook in de literatuur is kritiek te vinden op de soms hoge ondergrenzen van 

het strafkader, dus op bepaalde minimumstraffen bij bepaalde strafbare fei-

ten. Bekend is dat de viier de wet van 1998 bestaande minimumstraf voor 

gekwalificeerde roof van vijf jaar gevangenisstraf stuitte op Akzeptanzdefizite 
bij de gerechten 26 , hetgeen leidde tot het naar beneden bijstellen van de mini-

mumstraf. Ook bij het strafbaar feit van verkrachting en bepaalde gevallen 

van beroving wordt de minimumstraf nog steeds als te hoog ervaren. Uit 

onderzoek naar de straftoemeting bij deze delicten blijkt dat wanneer de 

rechter de minimumstraf in het concrete geval als een te hoge ondergrens 

van het strafkader ervaart, hij uitwijkt naar de bij die strafbare feiten 

bestaande mogelijkheid om dat strafbare feit te bestempelen als een minder 

ernstig geval waarbij hij dan een lagere ondergrens van het strafkader mag 

toepassen (bij verkrachting bijvoorbeeld wordt het strafkader van zes maan-

den tot vijf jaar in plaats van een jaar tot vijftien jaar). 27  

24  BT Drucks, 12/6164. 
25 	Zie: C. Kress, Das Sec1st(' Gesetz :ler Reform des Strafirchts, NJW 1998, pp. 633-644. 
26 	Zie: Streng, Strafreehtliche Sanktionen, o.c., p. 216 met verdere literatuurverwifringen. 

r 	Zie: Streng, Strafrechtliche Sanktionen, o.c., p. 310. 

100 



5. 	De betekenis van de minimumstraf voor de straftoemetingsvrijheid 
van de rechter 

5.1. 	Vaststelling strafkader en mate van schuld 

De bijzondere strafminima zijn voor de dagelijkse praktijk van de straftoe-
meting van wezenlijke betekenis, omdat het bijzondere minimum en het 
maximum van de straf de grenzen van het strafkader (Strafrahmen) bepalen 
waarbinnen de rechter met behulp van de in art. 46 StGB genoemde criteria 
voor de straftoemeting de in concreto op te leggen straf moeten bepalen. 
De eerste stap die de rechter in het proces van de straftoemeting dus moet 
zetten betreft de vaststelling van het strafkader. 28  
De tweede stap is die van de bepaling van de hoogte van de straf. Daarvoor 
is art. 46 StGB van belang dat bepaalt dat de schuld van de dader de grond-
slag vormt voor de straftoemeting. De schuld in de zin van art. 46 StGB heeft 
betrekking op de mate van verwijtbaarheid (das Mass der Vorweifbarkeit bei der 
Verwirklichung des tatbestandsmassigen Unrechts). 29  

Bij de straftoemeting moet de rechter de mate van de verwijtbaarheid vast-
stellen. Is die mate de zwaarst denkbare dan moet de rechter een straf opleg-
gen die dicht bij de maximumstraf ligt. Is die mate het lichtst denkbare dan 
komt een straf in de buurt van de minimumstraf in aanmerking. 
Voor de vaststelling van de mate van de straftoemetingsschuld zijn in art. 46 
lid 2 StGB omstandigheden genoemd die voor en tegen de verdachte kunnen 
spreken en die door de rechter moeten worden afgewogen. 
Hij moet met name rekening houden met: 
- de beweegreden en het doel dat de dader voor ogen stond bij het plegen 

van het strafbaar feit; 
- zijn innerlijke instelling die uit het strafbare feit naar voren komt als-

mede zijn door het feit aan de dag gelegde wil. De rechter mag alleen 
rekening houden met de instelling van de dader zoals die in het concrete 
feit tot uitdrukking is gekomen. De rechter mag geen algemeen oordeel 
geven over het karakter van de dader." Wat bijvoorbeeld telt is de uit het 

28  Zie: Schafer, Praxis der Strafzumessung, Verlag C.H. Beck, Munchen 2001, pp. 209-210. 
29 	Vgl.: Schafer, Praxis der Strafzumessung, o.c., p. 123. 
3°  Zie Trondle/Fischer, StGB o.c., pp. 344-345 voor verdere jurisprudentie. 
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felt sprekende grove mate van onverschilligheid tegenover verkeers-

deelnemers; 

- de mate waarin de dader in strijd gehandeld heeft met zijn rechtsplicht 

en de wijze waarop het feit is begaan, bijvoorbeeld een inbraak 's nachts 

in een woning terwijl de bewoners thuis waren of een verkrachting zon-

der gebruik te maken van een condoom; 

- de gevolgen van het strafbare feit, voorzover deze althans voor de ver-

dachte voorzienbaar waren. Het gaat hierbij overigens niet alleen over de 

gevolgen die bestanddeel uitmaken van het strafbaar felt, maar ook om 

de gevolgen die voortvloeien Mt het strafbare feit, bijv. een zelfmoord-

poging van het slachtoffer van een verkrachting of de dood van een 

drugsverslaafde aan wie de dader drugs heeft verkocht; 31  

- het vroegere leven van de verdachte alsmede zijn persoonlijke en finan-

ciele situatie. De rechter moet de persoonlijke omstandigheden van de 

verdachte uitvoerig onderzoeken om te kunnen beoordelen wat de 

invloed van een vrijheidsstraf is op zijn beroeps- en priveleven; en 

- zijn gedrag na het strafbare feit, in het bijzonder zijn inzet om de schade 

te vergoeden of om het met zijn slachtoffer goed te maken. 

De in de wet genoemde factoren voor de straftoemeting behelzen geen limi-

tatieve opsomming. Zo spelen ook de ontvankelijkheid voor de straf, de leef-

tijd, het geslacht, de lichamelijke en geestelijke gezondheid, de gevolgen van 

het strafbare felt voor de dader zelf - o.a. disciplinaire maatregelen, media 

belangstelling, te verwach ten nieuwe bestraffing in het buitenland - de 

lengte van de procedure etc., een ro1. 32  

Al deze factoren kunnen zowel strafverlichtend als strafverzwarend werken. 

Met omstandigheden die al een bestanddeel zijn van het strafbaar feit mag 

de rechter geen rekening houden. 

Overigens bevatten de in de wet genoemde criteria geen toereikende maat-

staven voor de straftoemeting in het concrete geval onder andere omdat het 

relatieve gewicht van elk der omstandigheden niet is aangegeven. 

De obligatoire en facultatieve strafverminderingsgronden hebben, anders 

dan wat de bandbreedte betreft, geen invloed op de hoogte van de concrete 

straf, omdat die wordt bepaald aan de hand van de in art. 46 StGB genoemde 

straftoemetingscriteria waarbij strafverzwarende of strafverlichtende om-

standigheden de hoogte van de concrete straf beInvloeden. 

31 	Vgl.: BGI-1 Bcschl. v. 25 september 1990, BGIASt. Bd. 37, pp. 179-183. 
32 	Zie:Stree in Sehenke/Sehroder,StGB c.c., pp. 654-655. 
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5.2. 	Speelruhnte bij straftoemeting 

Binnen het strafkader heeft de rechter een zekere speelruimte waarbinnen de 
rechter de straf primair moet vaststellen naar de mate van schuld waarbij hij 
de strafdoelen moet laten meewegen. 33  In zijn redengeving voor de straf 
moet hij rekenschap geven van de vaststelling van het strafkader en van zijn 
overwegingen inzake de straftoemeting. De toetsing van de straftoemeting 
door een Revisionsgericht — de cassatierechter op deelstaatniveau is het 
Oberlandesgericht — is beperkt. Uit een rechtspraak van het BGH over de 
straftoemeting blijkt dat een Revisionsgericht alleen kan casseren wanneer de 
feitenrechter is uitgegaan van een onjuist strafkader, wanneer zijn 
straftoemetingsoverwegingen onjuistheden bevatten, wanneer hij door het 
recht erkende strafdoelen niet in zijn beschouwingen heeft betrokken dan 
wel een straf heeft opgelegd die gelet op het feit dat de straf een gerechter 
Schuldausgleich' moet zijn, zozeer naar boven of naar beneden is vastgesteld 
dat daardoor de verhouding tussen schuld en straf disproportioneel is. 
Naarmate de concrete straf dichtbij de minimumstraf of bij de maximumstraf 
ligt, zijn de eisen die gesteld worden aan de straftoemetingsoverwegingen 
zwaarder. In het bijzonder zal de rechter dan uitvoerig moeten ingaan op de 
waardering die hij gemaakt heeft van de strafverlichtende en strafverzwa-
rende omstandigheden. 34  Uit deze rechtspraak zou kunnen worden afgeleid 
dat de rechter bij de straftoemeting in de regel zal uitgaan van een straf die in 
het midden ligt van de speelruimte tussen de maximumstraf en de mini-
mumstraf als het zou gaan om een Regelfal135  maar in de praktijk, zo blijkt uit 
gesprekken met een aantal rechters, lijkt de rechter zich bij de vraag van 
welke abstracte straf hij moet uitgaan om vervolgens rekening houdend met 
de strafverlichtende en strafverzwarende omstandigheid een concrete straf te 
bepalen, meer orienteert op zijn eigen ervaring inzake de bestraffing in 
soortgelijke gevallen en op de straffen die door andere colleges in soortge-
lijke gevallen zijn opgelegd. 36  Zekerheid over de wijze waarop de rechter in 
het concrete geval een straf bepaalt is bij gebrek aan empirisch materiaal niet 
te geven en deze is ook niet te verkrijgen uit de strafmaatmotiveringen, 

Vgl. o.a.: BGH, Urt. v. 27 oktober 1970. BGHSt. 24 pp. 132-134 en Streng, Strafrechtliche 
Sanktionen, o.c., pp. 252-255. 

34  Zie: BGH, Beschl. v. 22 oktober 2002, NStZ RR 2003, pp. 52-53. Vgl. ook: Streng, 
Strafrechtliche Sanktionen, o.c., p. 259. 

55  BGH, Beschl. v. 13 september 1976, BGHSt 27, pp. 2-5. 
Zie ook: Streng, Strafrechtliche Sanktionen, o.c., pp. 213-214. 
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omdat daarvoor lijkt te gelden dat het belangrijkste daarbij is of ze 'revisions-
siclier' zijn.37  

Wetenschappelijk onderzoek naar de straftoemeting lijkt meer dan genoeg 

plaats te vinden, maar kent toch hoofdzakelijk een zeer hoog abstractiege-

hal te en is zeer dogmatisch van aard. 38  Als het evenwel gaat om de praktijk 

van de straftoemeting, de afstemming van de straftoemeting en de ontwik-

keling van modellen die de gelijkheid, of misschien beter, de evenwichtig-

heid in de straftoemeting bevorderen, valt er weinig onderzoek te 

ontdekken, ondanks de constatering dat er van grote ongelijkheden in de 

straftoemeting sprake j 39  Voorzichtige voorstellen om richtlijnen op te stel-

len die gebaseerd zijn op de bestaande straftoemetingspraktijkewo, zelfs als 

die richtlijnen rechters niet binden, stuiten op weerstanden voortvloeiend uit 

de rechterlijke onathankelijkheid. 41  

Wel kan aan de hand van rechtspraak - mede vanwege de zware eisen die in 

dat geval worden gesteld aan de motivering - een beredeneerd vermoeden 

worden geformuleerd dat zelden straffen worden opgelegd die op of dichtbij 

het maximum of het minimum van de voor dat strafbare felt toepasselijke 

strafkader liggen. 

37 	Vgl. bijv.: Strong, Strafreehtliehe Sanktionen,o.c., p. 308. 

38 	Vgl.: Tak, Straffen en best raffen in Dttitsland,thc., pp. 7-8. 
39 	Jescheck/Weigend, Lein-beef, des Strafreelits,thc., p. 875. 
4° Th. Weigend, Riehtlinien fiir die Strafzumessung, Festschrift der Rechtswissensehaft-

lichen Fakultat zur 600-Jahr-Feier der Universi tat zu Kehl, Carl Fleymanns Verlag, 1988, 
(pp. 579-602) p. 601. 

41 	H. liorstkotte, Gleiehmiifiigkeit end Schuldangemessenheit der Strafzumessung, in: J.M. Jehle 
(1 -I rsg), Individualprovention end Strafzumesseng, Wiesbaden 1992, pp. 151 -180. 
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6. 	Moord en levenslang 

6.1. 	Levenslang minimumstraf 

Er is een strafbaar feit uit het Wetboek van Strafrecht waarop levenslang als 
minimumstraf is gesteld: Mord (art. 211 StGB). 42  Die straf is absoluut en 
dwingend, omdat art. 211 StGB anders dan de andere misdrijven tegen het 
leven (zie bijv. art. 213 StGB) geen regeling voor minder ernstige gevallen 
kent. 43  Het absolute karakter van die straf brengt bovendien mee dat de 
rechter niet de mogelijkheid heeft met behulp van art. 46 StGB de zwaarte 
van de schuld van de verdachte na te gaan en de op te leggen straf daarnaar 
te richten. Aan art. 46 StGB gerelateerde schuldverminderende omstandig-
heden kunnen vanwege de absoluutheid van de strafbedreiging dus niet tot 
een lagere straf leiden: 'Die absolute Strafdrohung fiir Mord schliesst Zumes-
sungserweigungen aus'.44  Die absoluutheid wordt allentwege als 'bedenklich' 

ervaren 45  en kan alleen door een wetswijziging worden opgeheven. Niet 
alleen de praktijk, maar ook de politiek dringt regelmatig erop aan 46  om de 
regeling van de minimumstraffen bij de delicten, in het bijzonder van moord 
te herzien, maar tot nu toe is dat niet gebeurd. 

6.2. 	Soins levenslang disproportioneel 

Wel heeft het Bundesgerichtshof eenmaal bepaald dat in geval van een 
heimtiickischer Totung, een laffe wijze van doden, hetgeen een bestanddeel is 
van het strafbare felt Mord, ondanks de uitzonderlijke omstandigheden 
waaronder de levensberoving heeft plaatsgevonden, voor Mord moet worden 
veroordeeld, maar dat het strafkader dan moet worden aangepast aan het in 
art. 49 lid 1 StGB bepaalde om te voorkomen dat juist vanwege die 

42  De bestanddelen van Mord (§ 211 StGB) zijn wezenlijk anders dan die van moord (art. 
289 NLSr), de doodslag moet plaatsvinden uit moordlust, ter bevrediging van zijn 
seksuele driften, uit hebzucht of uit andere minderwaardige gronden of moet 
heimtiickisch of grausam zijn of begaan zijn om een ander strafbaar felt mogelijk te maken 
of te verhullen. 

43 	Trondle/Fischer, Strafgesetzbuch, o.c., p. 1320. 
" BGH Grosser Senat, Beschl. v. 19 mei 1981, BGHSt, Bd. 30, P.  118. 
45 	Vgl.: Jescheck/Weigend, Lehrbuch, o.c., pp. 758 en 854 en Streng, Strafrechtliche Sank- 

tionen, o.c., p. 215. 
" 0.a.: BT Drucks, 13/8587, p. 55 en p. 78. 
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uitzonderlijke omstandigheden het opleggen van een levenslange gevange-
nisstraf disproportioneel zou zijn 47  en in strijd zou komen met het grond-
wettelijke Obermassverbot.48  De omstandigheden waaronder het in dit geval 
tot moord was gekomen zouden - ware de levensberoving niet heinitiickisch 
geweest - bij doodslag geleid hebben tot een minder ernstig geval met een 
strafmaat tussen een jaar en tien jaar. De uitspraak heeft geleid tot zeer 
omvangrijke literatuur 49  die grotendeels afwijzend staat tegenover deze 
wijze van oplossen van het probleem van de absoluutheid van de 
strafbedreiging met levenslange gevangenisstraf in geval van moord. 

6.3. 	Cilprs 

Die strafbedreiging is absoluut, maar de rechtswerkelijkheid laat zien dat in 
een groot aantal gevallen van (poging van en deelname aan) moord een straf 
wordt opgelegd van aanzienlijk mindere duur. Dit hangt samen met het feit 
dat wanneer bij moord sprake is van een obligatoire of facultatieve strafver-
minderingsgrond op grond van art. 49 StGB de straf van levenslang vervan-
gen word t door een strafkader van drie jaar tot vijftien jaar en bij het gegeven 
zijn van meerdere strafverminderingsgronden dat strafkader nog lager 
wordt. Uit een onderzoek van Kerner" over de jaren 1954-1984 blijkt dat drie 
strafverminderingsgronden het grote aantal strafkaderwijzigingen bij moord 
kunnen verklaren: de poging, de medeplichtigheid en de verminderde toere-
kenbaarheid. Het grote belang van de strafkaderwijziging bij moord is er 
mede in gelegen dat dan de strafverminderende omstandigheden op grond 
van art. 46 StGB bij de concrete straftoemeting wel een rol mogen spelen. Op 
grond van het voorgaande kunnen we vaststellen dat levenslang bij moord 
alleen opgelegd wordt als er geen obligatoire of facultatieve strafverminde-
ringsgronden gegeven zijn of in Heinthickeffille levenslang disproportioneel is. 

Ter illustratie geven we de veroordelingen voor moord en de opgelegde 
straffen in 2001 51 : 
In 2001 wet-den in het totaal 171 verdachten voor moord veroordeeld. Van 
hen werden 131 verdachten tot levenslang veroordeeld; achttien kregen een 

47  BCH Beschl. v. 19 mei 1981, BGFISt, Bd. 30, pp. 105-122. 
48 	BeerfG, Urt. v. 21 juni 1977, BVerfGE, Bd. 45, pp. 187-271. 
40 	Vgl. de bil Triind le/Fischer, Strafgesetzhch, o.c., pp. 1311-1312 genoemde literatuur. 

Vgl.: I-1.J. Kerner, Tutungsdelikte end lebenslange Fretheitsstrafe, ZStW 1986, pp. 874-918. 
81 	Statistisches Bundesand, Arbeitsenterlage, Strafverfolgung 2001, Metzler-Poeschel Verlag, 

Stuttgart 2003, pp. 76-77. 
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gevangenisstraf van tien tot vijftien jaar, veertien van vijf tot tien jaar, vijf van 
drie tot vijf jaar en een van twee tot drie jaar. Twee verdachten kregen een 
gevangenisstraf van een tot twee jaar, maar dan geheel voorwaardelijk. 
2001 was geen bijzonder jaar. Ook voor andere jaren bieden de statistieken 
voor veroordelingen voor moord eenzelfde beeld. Het merendeel van de 
voor moord veroordeelden krijgt een levenslange gevangenisstraf, maar ook 
tijdelijke gevangenisstraffen worden met regelmaat bij veroordelingen voor 
moord opgelegd. In een uitzonderlijk geval wordt een voorwaardelijke straf 
opgelegd (2001:2, 1999:1). 
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7. 	Modaliteiten bij straftoemeting en —tentdtvoerlegging 

71 De voorwaardelijke veroordeling 

Het in art. 49 lid 1 StGB uitgewerkte systeem van strafkaderverandering bij 
obligatoire en facultatieve strafverminderingsgronden en de doorwerking 
van strafverminderende omstandigheden op grond van de toepassing van 
art. 46 StGB, brengen mee dat het niet voorkomt dat de rechter een straf 
oplegt die lager is dan het op het strafbare feit gestelde bijzondere strafmi-
nimum of lager is dan het op grond van art. 49 lid 1 StGB verlaagde strafmi-
nimurn. 
Hoe is verklaarbaar dat in uitzonderlijke gevallen voor moord een 
voorwaardelijke straf wordt opgelegd? Door de toepassing van art. 49 lid 1 
StGB en de doorwerking van art. 46 StGB kan de rechter een straf opleggen 
van twee jaar of minder. Deze straf kan op grond van de artt. 56 e.v. StGB 
voorwaardelijk worden opgelegd, de zogenaamde Strafaussetzung zur 
Bewailing (artt. 56 e.v. StGB). 
De voorwaardelijke veroordeling kent Duitsland eerst sinds 1953. Een vrij-
heidsstraf tot zes maanden is, bij een gunstige prognose, altijd voorwaarde-
lijk. Een vrijheidsstraf tussen zes maanden en een jaar wordt voorwaardelijk 
opgelegd, wanneer te verwachten is dat de veroordeelde door de veroorde-
ling zelf gewaarschuwd is en in de toekomst, ook al wordt de straf niet ten 
Ititvoer gelegd, geen strafbare feiten meer zal begaan. De rechter moet bij de 
voorwaardelijke veroordeling in dit geval rekening houden met de persoon 
van de dader, zijn vroegere leven, de omstandigheden waaronder het feit is 
begaan, zijn gedrag na het feit, zijn levensomstandigheden en het effect van 
het felt dat de straf voorwaardelijk is opgelegd. 
Een veroordeling tot een vrijheidsstraf van minstens zes maanden is niet 
voorwaardelijk wanneer de verdediging van de rechtsorde daarom vraagt. 
Bij een vrijheidsstraf tussen een en twee jaren moeten naast een gunstige 
prognose nog andere bijzondere omstandigheden gegeven zijn om voor-
waardelijk te kunnen worden opgelegd. Die bijzondere omstandigheden 
moeten blijken tilt een tesamtwurdigung von Tat und Persiinlichkeit des 
Verurteilten'. Daarbij moet in het bijzonder acht geslagen worden op het feit 
dat de veroordeelde zich heeft ingespannen de schade te vergoeden. 
De proeftijd bij een voorwaardelijke veroordeling bedraagt tenminste twee 
en ten hoogste vijf jaren. Aan de voorwaardelijke veroordeling kunnen 
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voorwaarden worden verbonden in de vorm van opdrachten of aanwijzin-
gen. De eerste hebben tot doel het begane onrecht ongedaan te maken 
hetgeen kan geschieden door schadevergoeding, dienstverlening of het 
betalen van een geldbedrag aan een goed doel of de Staat. De aanwijzingen 
hebben tot doel de veroordeelde tot hulp en steun te zijn om niet te recidive-
ren. De aanwijzingen kunnen o.a. betrekking hebben op de woonplaats, 
opleiding, werkzaamheden en vrije tijd van de veroordeelde, alsmede op de 
omgang met anderen (§§56b en 56c StGB). Reclasseringstoezicht maakt vast 
onderdeel uit van de aanwijzingen als de veroordeelde een voorwaardelijke 
straf van meer dan negen maanden opgelegd krijgt en nog niet de leeftijd 
van zevenentwintig jaar heeft bereikt. 

Straffen tot zes maanden mag de rechter alleen opleggen wanneer bijzondere 
omstandigheden die samenhangen met het strafbare feit of de persoon van 
de dader, het opleggen van zo'n straf in het belang van de invloed van de 
straf op de dader of in het belang van de verdediging van de rechtsorde 
onomkoombaar is. In andere gevallen legt hij in de plaats van een korte vrij-
heidsstraf een geldboete op. Bestaat de straf beneden de zes maanden deels 
uit een bijzondere minimumstraf dan geldt voor de geldboete ook een bij-
zonder minimum, namelijk dertig dagboeten voor iedere maand gevangenis-
straf (art. 47 StGB). 

7.2. 	De voorzvaardehjke invrijheidsstelling bij levenslang en tijdelijke straffen 

Tot 1982 bestond er geen regeling voor een voorwaardelijke invrijheidsstel-
ling van een levenslang gestrafte, maar bestond er alleen de mogelijkheid de 
levenslange gevangenisstraf via grafie om te zetten in een tijdelijke gevange-
nisstraf. 52  De 20. Strafrechtsanderungsgesetz 53  bracht met art. 57a SGB een rege-
ling voor de voorwaardelijke invrijheidsstelling van levenslang gestraften. 

Deze nieuwe vi-wetgeving was het gevolg van een uitspraak van het 
Bundesverfassungsgericht (Constitutionele Hof) van 21 juni 1977. Daarin was 
bepaald dat het grondrecht op menselijke waardigheid zoals vervat in art. 1 
Grundgesetz met zich brengt dat veroordeelden ook bij een levenslange vrij-
heidsstraf een concreet uitzicht moeten hebben op een leven in vrijheid. De 

52  De gemiddelde duur van een levenslange gevangenisstraf was 20 jaar. In een aantal 
gevallen werd reeds na tien jaar gegratieerd. Zie: BVerfG. Urt. v. 21 juni 1977, BVerfGE, 
Bd. 45, p. 204. 

53  Wet van 8 december 1981, BGB1. I, p. 1329. 
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mogelijkheid van gratie alleen is daarvoor niet toereikend. Het rechtsstaats-
beginsel noopt ertoe de voorwaarden waaronder een levenslang gestrafte in 
aanmerking kan komen voor voorwaardelijke invrijheidsstelling alsmede de 
daarbij toe te passen procedure wettelijk vast te leggen.m 

Art. 5Th StGB bevat drie cumulatieve voorwaarden waaraan voldaan moet 
worden voordat een levenslang gestrafte voorwaardelijk in vrijheid Ran 
worden gesteld. 
De eerste voorwaarde is dat de veroordeelde vijftien jaar van zijn straf heeft 
uitgezeten. De tweede is dat niet de bijzonder ernstige mate van schuld 
dwingt tot een voortzetting van de tenuitvoerlegging. 
De derde voorwaarde tot slot is dat een voorwaardelijke invrijheidsstelling 
gelet op de veiligheid van de samenleving verantwoord wordt geacht en de 
veroordeelde het met de voorwaardelijke invrijheidsstelling eens iS.55  

Maatgevend voor een positieve beslissing zijn de persoon van de veroor-
deelde, zijn vroegere leven, de omstandigheden waaronder het feit beeft 
plaatsgevonden, het belang van het bij recidive bedreigde rechtsgoed, zijn 
gedrag tijdens de ten uitvoerlegging en het effect dat een voorwaardelijke 
invrijheidsstelling op hem kan hebben. In de praktijk betekent dit dat een 
'gewone' levenslang gestrafte in de regel na 15 jaar effectieve straftijd zal 
vrijkomen. 56  Is de rechter ter zitting tot de conclusie gekomen dat er van een 
bijzonder ernstige mate van schuld sprake is dan kan hij door die bijzonder 
ernstige mate van schuld 57  uitvoerig te motiveren aangeven dat de veroor-
deelde niet voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling na 15 jaar in aan-
merking komt (art. 57a lid 1 onder 2 StGB). In dit geval zal de levenslang 
gestrafte na ongeveer 18 tot 22 jaar effectieve straftijd vrijkomen. 58  

54 	B. Verf G. Urt. v.21 juni 1977, B. Verf G.E.Bd. 45, pp. 187-271. 
55  Volgens: 0. Arnoldi, noot onder OLG Rostock, Beschl. v. 6 december 2000, NStZ 201, 

pp. 503-504 komt het in meer dan 30% van alle voorwaardelijke invrijheidsstelIing 
gevallen — dus ook veer de tijdelijke straffen — veer dat de veroordeelde voorwaarde-
lijke invrijheidsstelling weigcrt. 

Vgl.: B. Verf G. Beschl. v. 3 juni 1992, NJW 1992, pp. 2947-2960. 
55  Vroeger deed zich het problcem voor da I or tussen de verschillende strafkamers van het 

BC! -! verschi I van inzicht bestond wanneer van eon bijzonder ernstige mate van schuld 

sprake was. Intussen is d it proNeem door de Grote Senaat van het BCH (Bosch!. v. 22 
november 1994, BGLISt Bd. 40, pp. 360-370) opgelost. Zie: Trondle/Fischer,StGB, o.c., p. 
492. 

55 	Zie: Streng, Strafrechtliche Sanktionen, o.c., p. 137. 
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Een voor de eerste keer tot een tijdelijke vrijheidsstraf veroordeelde kan door 
de executierechter (de Strafvollstreckungskammer) na ommekomst van de helft 
van zijn straf, of in ieder geval zes maanden voorwaardelijk in vrijheid wor-
den gesteld, wanneer de straf niet meer bedraagt dan twee jaren en de prog-
noses dat hij geen nieuwe strafbare feiten zullen begaan, bijzonder positief is. 
In andere gevallen moet de rechter bij een gunstige prognose de veroor-
deelde voorwaardelijk in vrijheid stellen na ommekomst van tweederde van 
de opgelegde vrijheidsstraf met een minimum van twee maanden en een 
voorwaardelijke invrijheidsstelling gelet op de veiligheid van de samenle-
ving verantwoord wordt geacht en de veroordeelde met de voorwaardelijke 
invrijheidsstelling instemt. De rechter stelt een proeftijd vast die in de regel 
even lang is als het strafrestant. 
In de praktijk krijgt ongeveer eenderde van alle gevangenen voorwaardelijke 
invrijheidsstelling na ommekomst van tweederde van de straf. 59  
Het voorgaande laat zien dat de rechter op tal van manieren de effecten van 
de minimumstraf kan verzach ten. 

59 	Jescheck, Strafgesetzbuch, Textausgabe, 38c Auflage DTV, 2002, p. XXI. 
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8. 	Slotopmerkingen 

Een van de aspecten die in de discussie rond de bijzondere minimumstraffen 

wel aan de orde wordt gesteld is of en in hoeverre het systeem van de mini-

mumstraffen ertoe leidt dat het OM, om een (hoge) minimumstraf te vermij-

den, overgaat tot vervolging van een naastliggend delict waarvoor geen of 

een lagere minimumstraf geld t. 60  Voorzover het Duitsland betreft lijkt deze 

uitweg, voor het OM in ieder geval, afgesloten. 

Anders dan in Nederland laat niet het OM de dagvaarding uitgaan, maar 

doet het gerecht dat. Het OM dient de dagvaarding in bij het bevoegde ge-

recht samen met de op de strafzaak betrekking hebbende dossiers en vordert 

de opening van het onderzoek ter terechtzitting. De vordering word t behan-

deld tijdens het Zwiscizenverfahren (artt. 199-211 StP0), de rechtsingang-pro-

cedure. De voorzitter van het gerecht doet de dagvaarding betekenen en 

verzoekt de verdachte hem mee te delen of hij bezwaren tegen de dagvaar-

ding wil inbrengen en of hij vorderingen voor verder onderzoek zal stellen. 

Is dit het geval dan beslist het gerecht daarover. Het gerecht kan ook ambts-

halve nader onderzoek bevelen wanneer dit voor een goed verloop van de 

zitting noodzakelijk wordt geoordeeld. Is het gerecht op basis van het voor-

onderzoek van oordeel dat er tegen de verdachte voldoende aanwijzingen 

van schuld zijn, dan gaat het gerecht over tot opening van het onderzoek ter 

terechtzitting. Wijst het gerecht de vordering af, dan behelst het afwijzings-

besluit de gronden voor de afwijzing. 

Het besluit om tot opening van het onderzoek ter terechtzitting over te gaan 

bevat de telastelegging van de feiten waarop het onderzoek ter zitting gericht 

is. Da t betekent dus dat niet het OM de inhoud van de telastelegging bepaalt, 

maar het gerecht. Het gerecht kan wijzigingen aanbrengen in de telasteleg-

ging of voor sommige telastegelegde feiten wel en voor andere niet het 

onderzoek ter terechtzitting openen. 

Overigens kent de Duitse strafvordering niet de tirannieke werking van de 

telastelegging. De telastelegging moet het fell voldoende concretiseren 

omdat de feitomschrijving bepaalt wat de grondslag zal zijn voor het onder-

zoek ter terechtzitting, zij het anders dan in Nederland waar de telasteleg-

ging de rechter bindt (tirannieke werking). In Duitsland geldt voor het 

Zie hijv.: Minister Dormer tijdens het Begrotingsdebat op 6 november 2002, Hand elingen 
II K., p. 17.1025 en de voorzitter van het College van PG's, J.L. de Wijkerslooth de 
Weerdesteyn, interview in Reclassering 2002, no. 6, p. 6. 
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strafproces de Ermittlungsgrundsatz (art. 244 lid 2 StP0). Dat betekent dat de 
rechter de feiten zelf onderzoekt om de materiele waarheid vast te stellen. Hij 
mag daarbij gaan buiten de grenzen van de telastelegging, mits hij zijn waar-
heidsvinding maar richt op de opheldering van de feiten. Het feitsbegrip is 
ruimer dan in Nederland. Het is 'der in den Anklage beschriebene einheitliche, 
geschichtliche Vorgang'. 61  

Er bestaat in Duitsland geen letterlijke gebondenheid aan de woorden van de 
telastelegging. Dit, tezamen met het gegeven dat het materiele feit het on-
derwerp van het geding vormt, betekent dat de Duitse rechter niet vastzit 
aan de omschrijving van het feit in de telastelegging en een betere inhoud 
kan geven aan zijn verplichting de materiele waarheid te onderzoeken dan 
het, door het in Nederland geldend grondslagstelsel, de Nederlandse rechter 
mogelijk is. 62  

Omdat de Duitse officier van justitie niet de kans wil lopen dat de rechter 
hem kapittelt over de niet-naleving van het strafvorderlijke legaliteitsbegin-
sel en evenmin de kans wil lopen zich schuldig te maken aan het misdrijf van 
art. 258a StGB63  (Strafvereitlimg im Amt), wordt algemeen aangenomen dat 
het vervolgen wegens een minder ernstig feit om de minimumstraf voor een 
bewijsbaar en vervolgbaar ernstiger strafbaar feit te ontlopen, niet voorkomt. 
Wel bestaat de mogelijkheid van de 'Verstandigung im Strafprozess', de moge-
lijkheid om afspraken te maken over bijvoorbeeld het afleggen van een 
bekentenis of het niet stellen van Beweisantrage. 64  Die afspraken kunnen ge-
volgen hebben voor de straftoemeting. Een zeer cooperatieve verdachte kan 
rekenen op een mildere straf. 65  De afspraken komen tot stand in samen-
werking tussen de rechter, de officier van justitie en de verdediging en 
betreffen in het bijzonder de economische strafzaken, belastingzaken en 
opiumwetzaken. 66  Deze zijn veelal uiterst gecompliceerd en tijdrovend. Gelet 
op de grote druk op de rechterlijke macht wordt de praktijk van de Versti-in-

digung steeds vaker toegepast. 

61 	K.K. Schoreit, StP0, p. 891. 
62  Voor een uitvoerige beschouwing over het Nederlandse grondslagstelsel en het Duitse 

systeem: J. Boksem, Op den grondslag der telastlegging. Beschoinvingen naar aanleiding van 
het Nederlandse grondslagstelsel, Ars Aequi Libri, Nijmegen 1996, pp. 95 ex. 
Zie voor voorbeelden: Trond le/ Fischer, StGB, o.c., p. 1601. 

" 	Zie bijv.: I-1.1. Scholten, De regiezitting in Dititsland, D&D 2000, pp. 671-694 en Peter J.P. 
Tak /Jan P.S. Fischer, Duitsland-Nederland en de afdoening van strafzaken, Wolf Legal 
Publishers, Nijmegen 2002, pp. 141-144. 
Zie: Streng, Strafrechtliche Sanktionen, o.c., pp. 247-248. 

66  Vgl.: L. Meyer-Gossner, Strafprozessordnung, Verlag CI-I. Beck, Munchen 2003, pp. 24- 
28. 
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Wat de straffen betreft zijn er evenwel beperkingen. In een belangrijke beslis-

sing over het fenomeen Verstandigung heeft het Bundesverfassungsgericht o.a. 

bepaald dat de straf niet te laag mag zijn omdat 'der Rechtsstaat sick nur 
verwirklichen kann wenn sichergestellt 1st, dass StraftOter int Rahnten der geltenden 
Gesetze verfolgt, abgeurtedt und einer gerechten Strafe zugefkhrt werden'. 67  In de 

praktijk komt het regelmatig voor dat pogingen om tot een vergelijk te ko-

men over de strafmaat mislukken of dater wel een vergelijk tot stand komt, 

maar de Verstiindigung op andere onderdelen — bijvoorbeeld het niet aan-

wenden van een rechtsmiddel — afspringt. Is er wel een vergelijk over de 

strafmaat, maar doen zich zwaarwichtige omstandigheden voor die te wijten 

zijn aan de verdachte, dan mag de rechter een andere dan de afgesproken 

straf opleggen, maar moet de rechter dit voornemen ter zitting onder opgaaf 

van redenen meedelen. 68  

67 	BVerfG, Beschl. v. 27 januari 1987, NStZ 1987, pp. 419-421. 

Zie voor eon good voorbeeld van ion geval: BCH Bosch!. v. 26 september 2001, NStZ 
2002, p. 219 en H.J. Weider, Revisionsrechtlichc Kontrolle bei gescheberter Absprachc, NStZ 
2002, pp. 174-178. 

114 



9. Conclusie 

In het Duitse strafrecht voorziet de wettelijke delictsomschrijving bij een zeer 
groot aantal strafbare feiten in een minimumstraf. Naast de levenslange 
gevangenisstraf bestaan nog zeven categorieen minimumstraffen, waarvan 
de minimumstraf van hen jaar de zwaarste en die van drie maanden de licht-
ste is. 
Het Duitse stelsel van minimumstraffen heeft geleid tot een uitgebreid stelsel 
van wettelijke strafverminderingsgronden die, indien gegeven, leiden tot 
lagere strafminima. Die strafminima kunnen soms zo laag zijn dat de rechter 
de straf voorwaardelijk kan opleggen of zelfs van strafoplegging kan afzien, 
danwel dat het openbaar ministerie de zaak zelf met een andere straf dan de 
vrijheidsstraf kan afdoen. Wanneer er evenwel geen sprake is van een straf-
verminderingsgrond moet de rechter een straf toemeten die ligt tussen de op 
het strafbare feit gestelde minimumstraf en de maximumstraf. In zo'n geval 
en in het geval dat de minimumstraf te hoog is om voorwaardelijk te kunnen 
worden opgelegd, is de rechter in zijn straftoemetingsmogelijkheden 
beperkt. 
Er zijn geen tekenen die erop wijzen dat de minimumstraffen hun langste tijd 
gehad hebben, maar bij sommige strafbare feiten kan worden gesignaleerd 
dat rechters problemen hebben met de hoogte van de minimumstraf en dat 
er dan wegen gezocht worden om onder die hoge minimumstraf uit te 
komen. Die mogelijkheden zijn evenwel beperkt. 
De wetgever streeft ernaar de strafkaders bij groepen van strafbare feiten te 
harmoniseren en tegelijkertijd aan te passen aan veranderde inzichten om-
trent de strafwaardigheid van de verboden gedraging. Dat proces is uiterst 
complex. 

115 



Minimumstraf 	Maximurnstraf 	1  

Art. 113 	Verzet tegen eon met executie belaste 

ambtenaar, voor zover het eon bijzonder 

zwaar geva I betreft 	 6 maanden 	5 jaar  

Art. 121 	Deelname aan gevangenismuiterij 	 3 maanden 	5 jaar 

voor zover het een bijzonder zwaar geval 

betreft 	 6 maanden 	10 jaar  

, Art. 125a 	Bijzonder ernstig geva I van landvredebreuk 	6 maanden 	10 jaar  

Art. 129 	Vorming van eon criminele organisa tie 

voor zover dader daarbinnen leidinggevend 

is of voorzover het eon bijzonder ernstig 

geval betreft 	 6 maanden 	5 jaar  

Art. 129a 	Vorming van eon terroristische organisatie 	1 jaar 	 10 jaar 

voorzover de dader daarbinnen 

leidinggevend is 	 3 jaar 	 10 jaar 

het onderstettnen van of werven voor 

terroristische organisatie 	 6 maanden 	5 jaar  

Art. 130 	Aanzetten tot haat jegens eon yolk 	 3 maanden 	5 jaar  

Art. 146 	Valsmunterij 	 1 jaar 	 15 jaar 

minder ernstig geval 	 3 maanden 	5 jaar 

Beroepsmatig handelen 	 2 jaar 	 15 joar 

in minder ernstige gevallen 	 1 jaar 	 10 jaar  

Art. 152a 	Vervalsing van creditcards 	 1 jaar 	 10 jaar 

minder ernstig geval 	 3 maanden 	5 jaar 

Beroepsmatig handelen 	 2 jaar 	 15 jaar 

in minder ernstige gevallen 	 1 jaar 	 10 jaar  

Art. 153 	Niet onder ode afieggen van eon valse 

— 	getuigenis 	 3 maanden 	5 jaar  

Art. 154 	Meineed 	 1 jaar 	 15 jaar 

in minder ernstige gevallen 	 6 maanden 	5 jaar  

Art. 176 	Seksueel misbruik van jcugdigen onder de 	6 maanden 	10 jaar 

14 jaar 

in minder ernstige gevallen 	 6 maanden 	5 jaar  

Art. 176a 	Ernstig seksueel misbruik van jeugdigen 

tinder de 14 jaar in geval van 

- recidive of 

- meerdere daders of 

- seksueel binnendringen of 

- veroorzaken van ernstig schade voor 

gezondheid of geestelijke ontwikkeling 	1 jaar 	 15 jaar 

in minder ernstige gevallen 	 3 maanden 	5 jaar 

9.1. Bijlage I 
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Seksueel misbruik met doe foto's daarvan te 
publiceren 	 2 jaar 	15 jaar 
minder ernstig geval 	 1 jaar 	10 jaar 
Als seksueel misbruik gepaard gaat met 
- zware mishandeling of 
- gevaar voor overlijden 	 5 jaar 	 15 jaar 

Art. 176b 	Seksueel misbruik met dodelijke afloop 	_10 jaar 	levenslang  

Art. 177 	Seksuele dwang uitoefenen 	 1 jaar 	15 jaar 
Minder ernstig geval 	 6 maanden 	5 jaar 
Ernstig geval dat gepaard gaat met: 
- verkrachting of 
- meerdere daders 	 2 jaar 	15 jaar 
Zeer ernstig geval, te weten: 
- aanwezigheid van wapen of 
- het breken van verzet door geweld of 
dreiging met geweld of 
- het met behulp van een werktuig of 
veroorzaken van gevaar voor ernstige 
schade voor gezondheid van slachtoffer 	3 jaar 	15 jaar 
Het gebruiken van een wapen of ander 
gevaarlijk werktuig of 
- zware mishandeling of 
- in doodsgevaar brengen 	 5 jaar 	15 jaar 
Minder ernstig geval 	 1 jaar 	 10 jaar 

Art. 178 	Verkrachting met dodelijke afloop 	 10 jaar 	levenslang 

Art. 179 	Seksueel misbruik van onmachtigen 	6 maanden 	10 jaar 
ernstig geval 
- seksueel binnendringen of 
- meerdere daders 	 1 jaar 	10 jaar 
minder  ernstig geval 	 3 maanden 	5 jaar  

Art. 180b 	Mensenhandel 
- indien slachtoffer in hulpeloze staat 
verkeert of 
- jonger dan 21 jaar is en voor prostitutie 
bestemd is 	 6 maanden 	10 jaar  

Art. 181 	Mensenhandel onder verzwarende 
omstandigheden 	 1 jaar 	10 jaar 
in minder  ernstige gevallen 	 6 maanden 	5 jaar  

Art. 181a 	Souteneurschap 	 6 maanden 	5 jaar 

Art. 188 	In het openbaar laster uiten tegen politici 	3 maanden 	5 jaar 
-  tegen  beter weten in 	 6 maanden 	5 jaar 

Art. 211 	Moord 	 levenslang 	levenslang 	_ 
Art. 212 	Doodslag 	 5 jaar 	levenslang 

- zeer ernstig geval 	 levenslang 	levenslang 	_ 
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Art. 213 	Doodslag na zelf to zijn mishandeld of 

ernstig to zijn beledigd 	 1 jaar 	 10 jaar  

Art. 216 	Dood op uitdrukkelijk en ernstig verzoek 	6 maanden 	5 jaar  

Art. 218 	Vruchtafdrijving 

- tegen wil of 

- veroorzaken van gevaar voor overlijden of 

ernstige schade voor gezondheid 	 6 maanden 	5 jaar  

Art. 221 	In hulpeloze toestand brengen of laten en 

daardoor gevaar voor dood of ernstigo 

schade voor gezondheid veroorza ken 	3 maanden 	5 jaar 

- tegen kind of 

- veroorzaken ern.stige schade voor 

gezondheid 	 1 jaar 	 10 jaar 

in minder ernstige gevalIen 	 6 maanden 	5 jaar 

- vcroorzaken van dood 	 3 jaar 	 15 jaar 

in minder ernstige gevaIlen 	 1 jaar 	 10 jaar  

Art. 224 	Veroorzaken van lichamelijk letsel begaan in 

vereniging, met gif, met wapens, d.m.v., 

levensgevaarlijke behandeling of d.m.v. 

overval 	 6 maanden 	10 jaar 

in minder ernstige gevallen 	 3 maanden 	5 jaar  

Art. 225 	Mishandeling van iemand die aan zijn zorg 

is toevertrouwd 	 6 maanden 	10 jaar 

in minder ernstige gevallen 	 3 maanden 	5 jaar 

- als gevaar voor dood of crnstig schade 

voor gezondheid dan we] voor geestelijke of 

lichamelijke onbaikkeling 	 1 jaar 	 10 jaar 

in minder ernstige gevallen 	 6 maanden 	5 jaar  

Art. 226 	Zware rnishandeling 	 1 jaar 	 10 jaar 

in minder ernstige gevallen 	 6 maanden 	5 jaar 

- opzettelijk begaan 	 3 jaar 	 15 jaar 

in minder ernstige gevallen 	 1 jaar 	 10 jaar  

Art. 227 	Zware mishandeling met dodelijke afloop 	3 jaar 	 15 jaar 

in minder ernstige gevallen 	 1 jaar 	 10 jaar  

Art. 234 	Mensenroof 	 1 jaar 	 15 jaar 

in minder ernstige gevallen 	 6 maanden 	5 jaar  

Art. 234a 	Ontvoering naar buitenland 	 1 jaar 	 15 jaar 

in minder ernstige gevallen 	 3 maanden 	5 jaar  
- 
Art. 235 	Onttrekicing aan ouderlijke macht voorzover 

daardoor gevaar voor dood, ernstige schade 

voor gezondheid dan wel voor geestelijke en 

lichamelijke ontwikkeling ontstaat 	 1 jaar 	 10 jaar 

in minder ernstige gevallen 	 6 maanden 	5 jaar 

- wordt dood veroorzaakt 	 3 jaar 	 15 laar 
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in minder ernstige gevallen 	 1 jaar 	 10 jaar  

Art. 236 	Kinderhandel mits gedaan uit winstbejag of 
in georganiseerd verband dan wet indien 
daardoor ernstig gevaar voor lichamelijke of 
geestelijke ontwikkeling van het kind 
ontstaat 	 6 maanden 	10 jaar  

Art. 239 	Vrijheidsberoving gedurende langer dan een 
week of indien daardoor emstige schade 
voor de gezondheid ontstaat 	 1 jaar 	10 jaar 
in minder ernstige gevallen 	 6 maanden 	5 jaar 
- indien dood intreedt 	 3 jaar 	15 jaar 
in minder  ernstige gevallen 	 1 jaar 	 10 jaar 

Art. 239a 	Kidnapping 	 5 jaar 	15 jaar 
in minder ernstige gevallen 	 1 jaar 	10 jaar 
-  indien  de dood intreedt 	 10 jaar 	levenslang 

Art. 239b 	Gijzeling gedurende !anger dan een week 	5 jaar 	15 jaar 
in minder ernstige gevallen 	 1 jaar 	10 jaar 
- indien de dood intreedt 	 10 jaar 	levenslang  

Art. 240 	Ernstig geval van bedreiging met geweld of 
met ernstige  gevolgen 	 6 maanden 	5 jaar  

Art. 241a 	Ernstig geval van verdachtmaking met het 
oog om iemand daardoor wederrechtelijk 
van zijn vrijheid te laten beroven 	 1 jaar 	 10 jaar  

Art. 243 	Bijzonder ernstig geval van diefstal 	3 maanden 	10 jaar  

Art. 244 	Diefstal met lid van een bende, met gebruik 
maken  van een wapen of woninginbraak 	6  maanden 	10 jaar  

Art. 244a 	In georganiseerd verband begane diefstal 	1 jaar 	10 jaar 
in minder  ernstige gevallen 	 6 maanden 	5 jaar  

Art. 249 	Beroving en afpersing 	 1 jaar 	15 jaar 
in minder emstige gevallen 	 6 maanden 	5 jaar  

Art. 250 	Gekwalificeerde roof 
- het in bezit hebben van een wapen, of 
- het in bezit hebben van een werktuig om 
door geweld of dreiging met geweld verzet 
te breken, of 
- het door het feit in gevaar brengen van de 
gezondheid van derden, of 
- het in georganiseerd verband of in 
verenging begaan, of 	 3 jaar 	15 jaar 
- het daadwerkelijk gebruik maken van 
wapen, of 
- mishandelen van derden, of 
- het in levensgevaar brengen 	 5 jaar 	15 jaar 
in minder ernstige gevallen 	 1 jaar 	10 jaar 	. 
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Art. 251 	Roof met dodelijke afloop 	 10 jaar 	 levenslang 

Art. 252 	Diefstal met roof met dodelijke afloop 	10 jaar 	 levenslang  

Art. 253 	Afpersing 

- a Is lid van eon bende of 

- beroepsmatig begaan 	 1 jaar 	 15 jaar  

Art. 255 	Roof met afpersing 	 10 jaar 	 levenslang 

Art. 258a 	Begunstiging in de uitoefening van eon ambt 

als lid van de openbare macht 	 6 maanden 	5 jaar  

Art. 260 	Beroepsmatige holing of als lid van betide 

gericht op beling 	 6 maanden 	10 jaar  

Art. 260a 	Als lid van eon bende gericht op heling, 

beroepsmatig begaan daarvan 	 1 jaar 	 10 jaar 

in minder ernstige gevallen 	 6 maanden 	5 jaar  

Art. 261 	Witwassen 	 3 maanden 	5 jaar 

Als lid van een bende 	 6 maanden 	10 jaar  

Art. 263 	Gekwalificeerd bedrog 	 6 maanden 	10 jaar 

Gekwalificcerd + als lid van eon bende 	1 jaar 	 10 joar 

in minder ernstige gevallen 	 6 maanden 	5 jaar  

Art. 264 	Gekwalificeerd bedrog i.v.m. subsidie 	6 maanden 	10 jaar  

Art. 266a 	Gekwalificeeni verduisteren van sociale 

verzekeringsgelden, 	 6 maanden 	10 jaar  

Art. 267 	Gekwalificeerd vervalsen van officiele 

stukken 	 6 maanden 	10 jaar 

Als lid van eon bende 	 1 jaar 	 10 jaar 

in minder ernstige gevallen 	 6 maanden 	5 jaar  

Art. 268 	Gekwalificeerd vervaLsen van technische 

voor het rechtsverkeer te benutten 

registraties 	 6 maanden 	10 jaar 

Als lid van eon bende 	 1 jaar 	 10 jaar 

in minder ernstige gevallen 	 6 maanden 	5 jaar  

Art. 271 	Uitlokken of doen plegen van vervalsing 

van officiele stukken, gekwalificeerd 	 3 maanden 	5 jaar  

Art. 275 	Het beroepsmatig of als lid van eon bende 

bewerkstelligen dat paspoorten vervalst 

kunnen worden 	 3 maanden 	5 jaar  

Art. 276 	Het beroepsmatig of als lid van een bende 

verschaffen van vervalste paspoorten 	 3 maanden 	5 jaar  

Art. 276a 	!dem van verbligsvergiumingen en 

rijbewijzen 	 3 maanden 	5 jaar  

Art. 283a 	Gekwalificeerde onttrekking aan 

faillissement 	 6 maanden 	10 jaar  

Art. 283d 	Paulianeuze handelingen, gekwalificeerd 	6 maanden 	10 jaar  

Art. 284 	Het beroepsmatig of als lid van eon bende 

gelegenheid geven tot illegaal kansspel 	3 maanden 	5 jaar 
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Art. 291 	Gekwalificeerde woeker (waardoor een 
derde in ernstige financiele nood geraakt, 
beroepsmatig begaan of wanneer grote 
vermogensvoordelen worden beloofd) 	6 maanden 	10 jaar 

Art. 292 	Jachtmisdrijven indien 
- beroepsmatig begaan 
- gedurende nacht of buiten jachtseizoen 
- in vereniging begaan 	 3 maanden 	5 jaar  

Art. 300 	Gekwalificeerde vorm van omkoping 	_ 3  maanden 	5 jaar  

Art. 306 	Bra ndstichting 	 1 jaar 	10 jaar 
in minder ernstige gevallen 	 6 maanden 	5 jaar  

Art. 306a 	Gekwalificeerde brandstichting 
- woonhuis of 
- kerkgebouw of 
- gebouw waar mensen zich plegen op te 
houden 	 1 jaar 	15 jaar 
in minder  ernstige gevallen 	 6 maanden 	5 jaar  

Art. 306b 	Brandstichting met ernstige 
- schade aan gezondheid derden 	 2 jaar 	15 jaar 
- levensgevaar voor derden of 
- ter bemanteling van misdrijf of 
- het hinderen van bluswerkzaamheden 	5 jaar 	 15 jaar 

Art.  306c 	Brandstichting met dodelijke afloop 	10 jaar 	levenslang 

Art. 307 	Veroorzaken van nucleaire 
Ontploffing (opzet) 	 5 jaar 	15 jaar 

(onachtzaam) 	 1 jaar 	10 jaar 
met dodelijke afloop 

(opzet) 	 10 jaar 	levenslang 
(onachtzaam) 	 5 jaar 	 15 jaar  

Art. 308 	Veroorzaken van een ontploffing 	1 jaar 	15 jaar 
in minder ernstige gevallen 	 6 maanden 	5 jaar 
- met letsel 	 2 jaar 	15 jaar 
- met dodelijke afloop 	 10 jaar 	levenslang 
in minder  ernstige gevallen 	 1 jaar 	 10 jaar  

Art. 309 	Blootstellen aan ioniserende stralen van 
iemand 	 1 jaar 	10 jaar 
in minder ernstige gevallen 	 6 maanden 	5 jaar 
- van grote groepen mensen 	 5 jaar 	15 jaar 
- veroorza ken van ernstige schade voor de 
gezondheid 	 2 jaar 	15 jaar 
in minder ernstige gevallen 	 1 jaar 	10 jaar 
- veroorzaken van de  dood 	 10 jaar 	levenslang 

Art. 310 	Voorbereiding van kernenergie of 
ioniserende stralingsmisdrijf 	 1 jaar 	10 jaar 
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in minder ernstige gevallen 	 6 maanden 	5 jaar 

voorbereiding ontploffingsmisdrijf 	 6 maanden 	5 jaar  

Art. 312 	Het leveren, prod uceren, etc. van 

onvolkornen splijtstof inrichtingen of 

onderdelen daarvan waardoor 

levensgevaar kan ontstaan 	 3 maanden 	Soar 

- word t ernstige schade voor gezondheid 

veroorzaakt 	 1 jaar 	 10 jaar 

in minder ernstige gevallen 	 6 maanden 	5 jaar 

- word t dood veroorzaakt 	 3 jaar 	 15 jaar 

_ 	 in minder ernstige gevallen 	 1 jaar 	 10 jaar  

Art. 313 	Het opzettelijk veroorzaken van 

overstroming 	 1 jaar 	 10 jaar 

- word t ernstige schade aan gezondheid 

veroorzaakt 	 2 jaar 	 15 jaar 

- word t dood vcroorzaakt 	 10 jaar 	 levenslang  

Art. 314 	Het vergiftigen van water of voor verkoop 

en verbruik bestemde stoffen dan wel het in 

verkeer brengen daarvan 	 1 jaar 	 10 jaar 

in minder zware gevallen 	 6 maanden 	5 jaar 

- wordt schade aan gezondheid veroorzaakt 	2 jaar 	 15 jaar 

in minder zware gevallen 	 1 jaar 	 10 jaar 

- word t dood vcroorzaakt 	 10 jaar 	 levenslang  

Art. 315 

	

	Het veroorzaken van levensgevaar of van 

schade door sabotage van spoor-, water- en 

luchtverkeer 	 6 maanden 	10 jaar 

in minder ernstige govallen 

wanneer opzet gcricht is op 	 3 maanden 	5 jaar 

- het doer, ontstaan van ongeval of 

- bemanteling misdrijf of 

- crnstige schade voor gezondheid 

veroorzaakt 	 1 jaar 	 15 joar 

in minder ernstige gevallen 	 6 maanden 	5 jaar  

Art. 315b 	Het saboteren van wegverkeer met het 

oogmerk ongeval te laten gebeuren of ter 

bemanteling van misdrijf of Urn schade voor 

gezondheid te veroorzaken 	 1 jaar 	 10 jaar 

in minder crnstige gevallen 	 6 maanden 	5 jaar  

Art. 316a 	Roofoverval op vrachtwagenchauffeur of 

bijrijder 	 5 jaar 	 15 jaar 

in minder ernstige gevallen 	 1 jaar 	 10 jaar 

veroorzaken van de dood van chauffeur of 

bijrijder 	 10 jaar 	 levenslang 

Art. 31613 	Veroorzaken 	van 	emstige 	storing 	bij 



openbare (nuts) bedrijven 	 6 maanden 	10_jaar 

Art. 316c 	Aanslag op lucht- en scheepsverkeer 	5 jaar 	15 jaar 
in minder ernstige gevallen 	 1 jaar 	10 jaar 
- veroorzaken van dood 	 10 jaar 	levenslang 
het vervaardigen, verschaffen, etc. van 
explosieven of wapens met  oog op aanslag 	6 maanden 	5 jaar 

Art. 318 	Beschadiging van belangrijke openbare 
werken 	 3 maanden 	5 jaar 
- veroorzaakt zware schade voor 
gezondheid van iemand of schade voor 
gezondheid van grote groepen mensen 	1 jaar 	10 jaar 

in minder ernstige gevallen 	 6 maanden 	5 jaar 
- veroorzaken dood van ander 	 3 jaar 	15 jaar 
in  minder  ernstige gevallen 	 1 jaar 	 10 jaar  

Art. 330 	Zeer ernstig geval van milieu delict 	6 maanden 	10 jaar 
- levert dit levensgevaar of ernstig gevaar 
voor de gezondheid op 	 1 jaar 	10 jaar 
- veroorzaken  de dood van anderen 	3 jaar 	 15 jaar  

Art. 330a 	Laten vrijkomen van giftige stoffen die 
levensgevaar voor de gezondheid 
opleveren voor groepen van mensen 	1 jaar 	10 jaar 
in minder ernstige gevallen 	 6 maanden 	5 jaar 

- veroorzaken de dood van een ander 	3 jaar 	15 jaar 
in  minder ernstige gevallen 	 1 jaar 	 10 jaar 

Art. 332 	Passieve ambtelijke omkoping 	 6 maanden 	5 jaar 
indien rechter 	 1 jaar 	10 jaar 
in minder  ernstige gevallen 	 6 maanden 	5 jaar  

Art. 334 	Actieve ambtelijke omkoping 	 3 maanden 	5 jaar 
indien rechter 	 6 maanden 	5 jaar  

Art. 335 	Gekwalificeerde omkoping 	 1 jaar 	10 jaar 
indien rechter 	 2 jaar 	 10 jaar  

Art. 339 	Rechtsverdraaiing 	 1 jaar 	 5 jaar  

Art. 340 	Mishandeling tijdens uitoefening ambt 	3 maanden 	5 jaar  

Art. 343 	Als ambtsdrager iemand met geweld 
dwingen verklaring af te leggen 	 1 jaar 	10 jaar 
in  minder ernstige gevallen 	 6 maanden 	5 jaar  

Art. 344 	Opzettelijk onschuldige strafrechtelijk 
vervolgen 	 1 jaar 	10 jaar 
in minder ernstige gevallen 	 3 maanden 	5 jaar 
vervolgen in Bussgeldverfahren of in 
disciplinaire procedure 	 3  maanden 	5 jaar  

Art. 345 	Tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende 
straf tegen onschuldige 	 1 jaar 	10 jaar 
in minder ernstige gevallen 	 3 maanden 	5 jaar 
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tenuitvoerlegging tegen onschuldige van 

niel-vriTheidsbenemende straf 	 3 maanden 	5 jaar  
Art. 353 	Het niet of niet volledig afdragen van 

ambtshalve geinde belastingen of golden 	3 maanden 	5 jaar  
Art. 356 	Als raadsman in dezelfde zaak twee 

Partijen dienen 	 3 maanden 	5 jaar 
- indien met instemming tegenpartij ten 
nadele van andere partij 	 1 jaar 	5 jaar 
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1. 	Inleiding 

Engeland en Wales 

De Engelse strafrechtspleging is in het afgelopen decennium harder gewor-
den. De tendens tot verharding is zowel in de praktijk te bespeuren als in de 
wetgeving. 
Nog aan het begin van de negentiger jaren leek het erop dat de Engelse straf-
rechtspleging in een tijd van Verlichting terecht was gekomen. De Criminal 
Justice Act van 1991 introduceerde een nieuw kader voor de straftoemeting 
met als doel o.a. het terugdringen van de vrijheidsstraf. Zo was bijvoorbeeld 
in die wet (art. 29 lid 1 CIA) vastgelegd dat de rechter geen zwaardere straf 
mocht opleggen bij recidive in geval van kleine diefstal of vermogensdelicten 
en evenmin bij de straftoemeting bij veelplegers rekening mocht houden met 
meer dan twee strafbare feiten. 1  De wet was in zoverre succesvol dat in 
februari 1993 de gevangenispopulatie sterk was teruggedrongen tot rond de 
40.000. Mede door dit soort voorschriften stuitte de wet evenwel op veel 
weerstand bij rechters. Zo zei de Lord Chief Justice, Lord Taylor, dat deze wet 
rechters in een 'ill-fitting straitjacket' dwong en dat penologen, criminologen 
en bureaucraten een straftoemetingsregime hadden ontwikkeld dat 'incom-
prehensible to right thinking people generally' was.2  Deze weerstand leidde ertoe 
dat de voorschriften die tot doel hadden de gevangenisstraf terug te dringen 
deels werden ingetrokken. 
Nog geen hen jaar later is van die Verlichting weinig meer te merken. 3  De 
gevangenispopulatie is gegroeid tot boven de 65.000 en tendeert naar 70.000 
eind 2002.4  Er worden niet alleen aanzienlijk meer vrijheidsstraffen opgelegd 
per 100.000 misdrijven maar ook de opgelegde straffen zijn langer. Zo waren 
er in 2000 meer dan 4.500 gevangenen die tot een levenslange gevangenis-
straf waren veroordeeld, hetgeen een stijging van 62% betekende over een 

Vgl.: A. Ashworth, New Sentencing Laws Take Effect in England, Overcrowded Times, 
1992 (Vol. 3, nr. 5), pp. 1 -11. 

2 	M. Wasik, England Repeals Key 1991 Sentencing Reforms, in: M. Tonry, K. Ha tlestad, 
Overcrowded times, Oxford University Press 1997, pp. 136 -139. 

3 	Vgl.: A. Ashworth, English Sentencing: From Enlightment to Darkness in a Decade, in: 
M. Tonry (ed.) Penal Reform in Overcrowded Times, Oxford University Press, 2001, pp. 
257-260. 

4 	Home Office, Research, Development and Statistics Directorate, Prison Population Brief, 
September 2000, Table 2. 
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periode van tien jaar. Duidt dit op de toegenomen ernst van de gepleegde 
strafbare feiten of op de toegenomen punitiviteit van de rechters of zijn er 
andere oorzaken aan te wijzen? 
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2. 	De ontzvikkeling van de minimumstraffen 

2.1. 	Levenslang 

Engeland is al veel langer een land waar het aantal opgelegde levenslange 
gevangenisstraffen gerelateerd aan het aantal inwoners veel hoger was dan 
in Nederland. Dat hing samen met het feit dat de rechter in geval van een 
veroordeling voor Murder5  geen andere strafkeuze heeft dan de levenslange 
gevangenisstraf — de mandatory life sentence. 

De eerste minimumstraf betreft die van levenslang voor moord. Sinds in 1965 
in Engeland de doodstraf werd afgeschaft, wordt in art. 1 lid 2 van de Murder 
(Abolition of Death Penalty) Act 1965 bepaald dat een meerderjarige verdachte 
bij een veroordeling voor murder tot een levenslange gevangenisstraf moet 
worden veroordeeld. De beslissing of er ook levenslang ten uitvoer moest 
worden gelegd lag in handen van de Minister van Justitie. Wel bood de wet 
de rechter de mogelijkheid in zijn vonnis een termijn te bepalen die als 
minimumtermijn voor de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenis-
straf aan de staatssecretaris voor justitie wordt aanbevolen alvorens deze de 
veroordeelde voor een voorwaardelijke invrijheidstelling in aanmerking liet 
komen. Deze bepaling was in de wet opgenomen als wapen tegen een 'exces-
sive leniency' van de tenuitvoerleggingsinstanties. Tussen 1990 en 2001 zijn 
2.621 verdachten van moord tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. 6  

2.2. 	Redenen voor invoering van minimumstraffen 

Sinds 1997 is de vrijheid van de rechter bij de straftoemeting ten aanzien van 
een aantal delicten ingeperkt en kent het Engelse rechtssysteem voor die 
delicten minimumstraffen. 7  Deze minimumstraffen waren geregeld in de 
Crime (Sentences) Act 1997 welke wet — op dit onderdeel — is vervangen door 
de Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000. 

5 	Van Murder is sprake: where a person of sound mind and discretion unlawfully kills a 
reasonably creature in being and under the Queen's peace with intent to kill or cause grievous 
bodily harm. Zie: Archbold, Criminal Pleading, Evidence and Practice, Sweet and Maxwell, 
London 2003, p. 1612. 

6 	Criminal Statistics, England en Wales 2000, table 4.9. 
7 	De wet gebruikt zowel het begrip 'minimumsentences' als 'required custodial sentences'. 
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De Crime (Sentences) Act 1997 was aangekondigd door de toenmalige Minis-
ter van Justitie, Michael Howard, tijdens de jaarlijkse conferentie van de 
Conservatie Partij in Blackpool in 1995 in een speech waaraan het volgende 
ontleend is: 

"I am acutely aware of how strong many people feel about one particular problem. 
Sentencing. Today I want to set out radical, new proposals to tackle this problem. I 
want to hear views on this from the judges. From the police. And, yes, from the 
British people. And then I will act. 
First, release from prison. It comes too soon. A robber receives a sentence of two 
years. He's out in one. A rapist receives a sentence of nine years. He's out in six. 
Automatically. No matter what. Every one. That can't be right. It makes a mockery 
of the courts. It sends the wrong signals to criminals. And it outrages the victims. I 
propose to end it. Model prisoners should get a little time off for good behaviour. 
Everyone else should serve their sentence in full. And five years should mean five 
years. It's time to get honesty back into sentencing. Time to back the courts. And 
time to send a powerful message to the criminal. No more automatic early release. 
No more release regardless of behaviour. And no more half-time sentences for full-
time cripples. 
Secondly, serious violent and sexual offenders. The maximum sentence for these 
crimes is life imprisonment. But these offenders don't always get life. EVCII if they 
offend again and again. Unless they do get life they have to be released at the end of 
their sentence. Regardless of the risk they pose to the public. The risk of offending 
again. The risk of destroying another life. Take a real life example. A rapist. Sen-
tenced to seven years. He was out after four. Three years later he raped again. This 
time he was sentenced to twelve years. And he was out after eight. Even though the 
prison authorities thought he teas unstable and disturbed. They had no choice. It's 
the law. That can't be right. I believe it must change. There is a strong ease for 
saying that anyone convicted for the second time of a serious violent or sexual 
offence should receive an automatic sentence of life imprisonment. They would only 
be released when they no longer posed a risk to the public. And if they continued to 
pose a risk, life really would Man life. 
Third, burglars and drug dealers. Burglary is a foul crime. It defiles people's 
memories. It creates a terrible sense of violation. And it destroys peace of mind. For 
many there is the awful fear that the burglar will return to strike again. It really is 
a crime of violence. The same is true of the dealers in hard drugs. They prey on the 
young, the lonely and the vulnerable. They deserve long stretches in prison. And 
they ought to receive them. In some cases they do. But sometimes, they don't. If 
prison — and the threat of prison — are to work effectively, there's a strong case for 
greater certainty in sentencing. For stiff minimum sentences for burglars and 
dealers in hard drugs who offend again and again and again. I will tell you now, 
some people won't like it. They'll say it's too tough. I've got a simple answer. If you 
don't want the time, don't do the crime." 

De ideeen van Howard zijn uitgewerkt in de White Paper 'Protecting the 
Public' en ondanlcs ernstige kritiek op de in de White Paper gepresenteerde 
cijfers over de straftoemeting en over de feitelijke duur van straffen tijdens 
de behandeling daarvan in de House of Lords, zette Howard door en 
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ontmoette de Crime (Sentences) Act 1997 bij de parlementaire behandeling 
geen onoverkomelijke weerstand. 8  
De introductie van minimumstraffen voor bepaalde strafbare feiten — een 
laatste daad van de conservatieve regering — was voor veel strafrechtelijke 
auteurs 'a low point in the development of English sentencing legislation' vooral 
ook omdat in hun ogen er nauwelijks een andere reden te vinden is voor die 
introductie dan het feit dat een dreigend verlies bij de verkiezingen noopte 
tot dit soort maatregelen die op steun in de media konden rekenen. Met deze 
wetgeving, zo meenden zij, werden rechters op hun plaats gezet. 9  
Uit de op deze wet betrekking hebbende voorbereidende stukkenl° valt af te 
leiden dat het de bedoeling van deze wet was 'to give priority to the protection 
of the general public and punishment for serious and repeat offenders' omdat uit 
alles blijkt dat 'the sentencing discretion of the majority of judges is not to be 
trusted'. 

Het concept voor de Crime (Sentences) Act 1997 was geimporteerd vanuit de 
Verenigde Staten en was gebaseerd op de idee van de 'two/three strikes and 
you are out'. De required sentences in de Powers of Criminal Courts (Sentencing) 

Act 2000 gaan ook uit van het concept 'two strikes and you are out'. 

2.3. 	Tijdelijke minimiimstraffen 

De Powers of Criminal Courts (Sentencing)Act kent drie required custodial Sen-
tences. Volgens art. 109 van de Powers of Criminal Courts (Sentencing)Act 2000 
moet de rechter (the Court) in begirtsel een levenslange gevangenisstraf 
opleggen bij een tweede veroordeling" voor een ernstig misdrijf. Van een 
ernstig misdrijf 12  is sprake bij: 
- poging tot moord, voorbereiding van moord of uitlokking tot moord; 13  
- doodslag; 

8 	Zie voor de zeer uitvoerige parlementaire behandeling: Lord Windlesham, Responses to 
Crime, Volume 4, Dispensing Justice, Clarendon Press, Oxford 2001, pp. 16-28. 

9 

	

	Vgl.: D.A. Thomas, The Crime (Sentences) Act 1997, Crim. L.R. 1998, pp. 83-92. 
Zie o.a.: de White Paper, Protecting the Public, HMSO Cm 3190. 

II Het moet gaan om een veroordeling voor een feit dat heeft plaatsgevonden na 30 
september 1997 en op een tijdstip heeft plaatsgevonden waarop de dader 18 jaar of 
ouder was. 

12  Voor Schotland en Noord-Ierland gelden deels andere, veelal additionele, ernstige 
misdrijven. 

13 	Art. 4 van de Offences Against the Person Act 1861. 
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- opzettelijke mishandeling c.q. het opzettelijk veroorzaken van ernstig 

lichamelijk letsel;' 4  

- verkrachting of poging daartoe; 

- gemeenschap met een meisje beneden de leeftijd van dertien jaar; 15  

- bezit van vuurwapen met de bedoeling daarmee letsel toe te brengen of 

het gebruik van een vuurwapen om zich te verzetten tegen aanhouding 

dan wel het dragen van een vuurwapen met een doel strafbare feiten te 

begaan; 16  en 

- een roofoverval waarbij de dader op enig moment in het bezit was van 

een vuurwapen of een niet van echt te onderscheiden namaakwapen in 

de zin van de Vuurwapenwet 1998. 17  

Opvallend is dat bepaalde strafbare feiten waarop als maximale straf ook 

levenslang staat niet op dit lijstje voorkomen, bijvoorbeeld brandstichting of 

misdrijven op grond van de Explosive Substances Act en bepaalde vormen van 

gekwalificeerde diefstal, terwij1 een roofoverval met een imitatievuurwapen 

er wel onder valt en een roofoverval met gebruikmaking van een echt mes, 

niet. 

Ook anderszins lijkt de bepaling naar de mening van D.A. Thomas, de 

Engelse specialist bij uitstek op het terrein van het straftoemetingsrecht, niet 

geheel consistent. lemand die als serieverkrachter veroordeeld wordt voor 

verkrachting meermalen gepleegd, krijgt niet automatisch levenslang. In dit 

geval heeft de rechter de vrijheid deze al dan niet op te leggen.'s 

Van het opleggen van een levenslange gevangenisstraf in deze gevallen kan 

de rechter afzien wanneer hij van mening is dat er sprake is van uitzonder-

lijke omstandigheden (exceptional circumstances) die hetzij samenhangen met 

een van de gepleegde misdrijven of met de verdachte en die het afzien van 

een levenslange gevangenisstraf rechtvaardigen. Wanneer de rechter afziet 

van het opleggen van een levenslange gevangenisstraf moet hij ter terecht-

zitting aangeven dat hij die mening is toegedaan en van welke uitzonderlijke 

omstandigheden er in casu sprake is. 

" 	Art. 18 van de Offences Against the Person Act 1861. 
Art. 5 van Sexual Offences Act 1956. 
Resp. artt. 16, 17 en 18 Firearm Act 1968. 
Wannecr alleen eon roofoverval ten laste is gelegd of de eerste veroordeling een 

roofoverval betrof zonder dat ten laste was gelegd dat de dader in het bezit was van een 

wapen, is Cr nict sprats(' van een ernstig misdrijf. Zie: R. v. Murphy [2002] CLR, p. 674. 

18  Thomas, The Crime (Sentences) Act 1997, o.c., p. 84 die wijst op tal van andere inconsis-

tenties in dc wet. 
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Bij het opleggen van een levenslange gevangenisstraf is de rechter volgens 
art. 82a PCC(S)Act verplicht aan te geven vanaf welk moment tijdens de ten-
uitvoerlegging van de straf de veroordeelde in aanmerking kan komen voor 
een door de Parole Board te beslissen voorwaardelijke invrijheidsstelling. 

De tweede veroordeling moet een strafbaar feit betreffen dat gepleegd is na 
30 september 1997. Bovendien moet het tweede ernstige strafbare feit ge-
pleegd zijn na de veroordeling voor het eerste ernstige strafbare feit. 
Wanneer een verdachte dus tegelijkertijd terechtstaat voor meerdere straf-
bare feiten die allemaal behoren tot de groep ernstige strafbare feiten en 
vervolgens voor elk van die ernstige strafbare feiten veroordeeld wordt, 
geldt het voorschrift van de automatische levenslange gevangenisstraf niet. 19  

De tweede minimumstraf is te vinden in art. 110 van de Powers of Criminal 
Courts (Sentencing) Act 2000. Het gaat hier om een minimumstraf van zeven 
jaar voor een derde veroordeling voor handel in drugs van class A, kort 
gezegd, hard drugs. Art. 110 bepaalt dat in dat geval de rechter een gepaste 
vrijheidsstraf moet opleggen voor de duur van tenminste zeven jaar tenzij de 
rechter van oordeel is dat er bijzondere omstandigheden 2° zijn die 
samenhangen met een van de strafbare feiten waarvoor een veroordeling 
heeft plaatsgevonden of met de verdachte en die zo'n straf onrechtvaardig 
zouden doen zijn. In geval de rechter niet ertoe overgaat een straf van 
tenminste zeven jaar op te leggen moet hij ter terechtzitting aangeven dat hij 
die mening is toegedaan en van welke bijzondere omstandigheden er in casu 
sprake is. 
Handel in drugs is strafbaar gesteld in de Drugstrafficking Act 1994 en drugs 
van class A zijn de drugs genoemd in de Misuse of Drugs Act 1971. Het derde 
strafbare fejt moet zijn gepleegd na 30 september 1997. 

De derde minimumstraf, tot slot, is geregeld in art. 111 PCC(S)Act. 21  Volgens 
dat artikel moet de rechter in beginsel een minimum gevangenisstraf opleg-
gen van drie jaar bij de derde veroordeling voor een woninginbraak die moet 
hebben plaatsgevonden na 30 november 1999. Bovendien moet de verdachte 

19  Archbold, Criminal pleading, Evidence and Practice, Sweet & Maxwell, London 2003, p. 
595. 
Bijzondere omstandigheden (artt. 110 en 111 PCC(S)Act) zijn andere omstandigheden 
dan uitzonderlijke ornstandigheden (art. 109 PCC(S)Act). Zie infra. 

21 	Dit artikel vervangt art. 4 van de Crime (Sentences) Act 1997. 
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ten tijde van de derde inbraak 18 jaar of ouder zijn en reeds tweemaal voor 
een woninginbraak veroordeeld zijn geweest. De tweede woninginbraak 
moet hebben plaatsgevonden nadat hij voor de eerste veroordeeld was en 
beide moeten hebben plaatsgevonden na 30 november 1999. 
Bij die derde veroordeling moet de rechter een gepaste vrijheidsstraf opleg-
gen van tenminste drie jaar tenzij de rechter van oordeel is dat er bijzondere 
omstandigheden zijn die samenhangen met een van de strafbare feiten waar-
voor een veroordeling heeft plaatsgevonden of met de verdachte en die zo'n 
straf onrechtvaardig zoud en doen zijn. 
Gaat de rechter niet over tot het opleggen van een vrijheidsstraf van tenmin-
ste drie jaar dan moet hij ter zitting aangeven waarom hij daarvan afziet en 
voorts vermelden van welke bijzondere omstandigheden in concreto sprak 
is. 

De minimumstraf van drie jaar moet dus in beginsel worden opgelegd bij de 
derde veroordeling voor een woninginbraak mits alle drie de veroordelingen 
woninginbraken betreffen die na 30 november 1999 hebben plaatsgevon-
den. 22  

Bovengenoemde gevallen van mandatory of required sentences lijken niet tot 
vier beperkt te blijven. Uit een persbericht van de Home Office van 6 januari 
2003 blijkt dat de Home Secretary David Blunkett voornemens is wetgeving 
voor te bereiden waarin voorzien is in een minimumstraf van vijf jaar voor 
het illegale bezit, alsmede het gebruik van vuurwapens, in het bijzonder 
vuistvuurwapens en automatische wapens. De minimumstraf van vijf jaar 
staat in schril contrast met de gemiddelde vrijheidsstraf van 18 maanden die 
in 2001 voor dit delict (757 veroordelingen) werd opgelegd. Bij de aankondi-
ging van zijn voornemen stelde de Minister: 

"Introducing a tough minimum sentence for criminals caught with illegal firearms 

will send a clear message that serious, violent offending will invariably be dealt 

with in the strongest tnanner". 23  

De invoering van de minimumstraffen leidt vanzelfsprekend tot een ver-
hoogde druk op de gevangeniscapaciteit. In de White Paper, Protecting the 
Public, maakte de regering een schatting van de effecten van de minimum-
straffen en kwam tot de conclusie dat de gevangenispopulatie in de jaren 

22 	Archbold, 0.c., p. 597. 
21  Zie: http//www.nds.coi.gov.uk  002/2003. 
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2011-2012 met ongeveer 10.800 langgestraf ten zou zijn toegenomen, hetgeen 
zou nopen tot het bouwen van rond de twaalf nieuwe gevangenissen. 24  
lntussen blijkt het aantal woninginbraken en het aantal veroordelingen daar-
voor aanzienlijk te zijn afgenomen, maar toch is de verwachting dat alleen al 
voor dit strafbaar feit op termijn een toename van 4.500 veroordeelden te 
verwachten i5• 25  Hoe groot het effect van de minimumstraffen op de 
gevangeniscapaciteit nu is, valt nog niet aan te geven bij gebrek aan zeer 
actuele statistische informatie. Daarbij komt dat sommige minimumstraffen 
eerst gelden bij een tweede of derde veroordeling na eerdere veroordelingen 
die moeten hebben plaatsgevonden na 30 september 1997 c.q. 30 november 
1999. Tot slot lijkt het moeilijk de effecten te berekenen, omdat de praktijk 
leert dat recidive bij woninginbraken ook vOor de invoering van de mini-
mumstraf al leidde tot straffen hoger dan de nu geldende minimumstraf-
fen. 26  

24 	Protecting the Public, o.c., par. 13.8. 
25  Paper of the Sentencing Advisory Panel: Domestic Burglary: The Panel's Advice to the Court of 

Appeal, Mei 2002, pp. 13-14, opgenomen in: Sentencing Advisory Panel. Annual Report 
2001-2002, 2002, Appendix F, pp. 64-79. 
Zie voor straftoemetingsuitgangspunen bij woninginbraken: Domestic Burglary, o.c., pp. 
11-12, en voor sommige Class A drugsdelicten, Sentencing Advisory Panel, Annual Report 
2000-2001, Appendix E, pp. 37-42. 
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3. 	Mininnemstraf, tenzij 

3.1. 	Uitzonderlijkeomstandigheden (Art. 109 lid 2 PCC(S)A) 

De wet maakt het de rechter — buiten het geval van veroordeling voor moord 
— mogelijk van het opleggen van een levenslange gevangenisstraf af te zien, 
wanneer hij van mening is dat er sprake is van uitzonderlijke omstandig-
heden (exceptional circumstances) die het niet opleggen van de levenslange 
gevangenisstraf rechtvaardigen. Tijdens de parlementaire behandeling bet de 
Minister van lustitie weten dat het begrip uitzonderlijke omstandigheden 
eng moest worden uitgelegd. Het enige voorbeeld dat hij van een uitzonder-
Iijke omstandigheid gal was de situatie dat de verdachte de politie geholpen 
had andere plegers van ernstige delicten voor de rechter te brengen. 27  De 
parlementaire discussie over dit begrip heeft lang geduurd, maar weinig 
meer opgeleverd dan dat de invulling daarvan aan de rechtspraak moest 
worden overgela ten. 

In een groot aantal uitspraken heeft het Court of Appeal geleidelijk aan vorm 
gegeven aan dat begrip. Aanvankelijk werd het begrip zeer restrictief uitge-
legd. In R. v. Kelly28  overweegt de Chief Justice, Lord Bingham, 'dat in de 
natuur der dingen uitzonderlijke omstandigheden nauwelijks voorkomen en 
dat de rechter derhalve een levenslange gevangenisstraf ook moest opleggen 
wanneer hij van mening was dat deze niet gerechtvaardigd was'. Zo werd 
bijvoorbeeld de lange tijd tussen twee veroordelingen of een zeer lage straf 
voor een eerste veroordeling niet gezien als uitzonderlijke omstandigheid. 29  
In R. v. Bucklandl° komt het Hof ertoe 'exceptional circumstances' aan te 
nemen. Het ging bier om een tweede veroordeling voor een roofoverval met 
gebruikmaking van een imitatievuurwapen, waarbij de roofovervaller uiterst 
knullig te werk was gegaan — hij overhandigde de kassier een briefje waarop 
een bedrag stond, maar ook zijn naam en adres; de kassier vroeg even te 
wachten, hetgeen de overvaller deed tot de politie kwam —. De Chief Justice 
zei dat het in geval van een bankoverval 'very unusual' is als deze plaatsvindt 

27 	Parl. Debate I-1C 284, cols 914-915,4 november 1996. 
28  [1999] 2 WLR 1100. 

29  Vgl.: R. lienbam, Sentencing Dangerous Offenders: Policy and Practice in the Crown Court, 
Crim.L.R. 2001, pp. 693-711. 

30  [2000] 1 WLR 1262. 
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'with the incomptence and lack of agression shown by Buckland'. Het Hof veroor-
deelde in dit geval tot een gevangenisstraf van vier en een half jaar. 

In R. v. Offen 31  gaf het Court of Appeal een herziene interpretatie van het 
begrip uitzonderlijke omstandigheden. Volgens Chief Justice Lord Woolf is de 
rationale voor art. 109 PCC(S)A maatgevend voor de inhoud van het begrip 
uitzonderlijke omstandigheden. Art. 109 PCC(S)A is ingevoerd omdat het 
parlement en de politiek van oordeel waren dat het publiek beschermd 
moest worden tegen een persoon die twee zware misdrijven had gepleegd. 
Wanneer uit de feiten dus valt op te maken dat de wettelijke veronderstelling 
- kort gezegd: iemand die twee ernstige misdrijven pleegt is gevaarlijk voor 
de samenleving - in het concrete geval niet opgaat, dan is dat in de wettelijke 
context geen normale situatie en is er derhalve sprake van een uitzonderlijke 
omstandigheid. Zo kan het verloop van tijd tussen de twee in art. 109 
PCC(S)A genoemde misdrijven van belang zijn voor de vraag of na het 
begaan van het tweede feit de maatschappij beschermd moet worden tegen 
de pleger van dat feit. 32  Hetzelfde geldt als er sprake is van twee ernstige fei-
ten van zeer onderscheiden aard of als gelet wordt op de leeftijd van de 
dader. Wat in de ene context normaal is, kan aldus Woolf, in de andere con-
text, die verschillend is, wel uitzonderlijk zijn. Als deze aanpak niet als 
uitgangspunt genomen wordt dan zou de interpretatie van het begrip uit-
zonderlijke omstandigheden - zeker nu de ernstige misdrijven als genoemd 
in art. 109 PCC(S)A qua ernst nogal verschillen - 'unduly restrictive' zijn. 
Het doel van de minimumstraf was immers niet de duur van de vrijheids-
beneming als straf voor het feit te vergroten maar om de mogelijkheid te bie-
den na te gaan of de dader een reeel gevaar voor de samenleving oplevert, in 
welk geval zijn invrijheidstelling moet worden uitgesteld. Wanneer echter 
alle ornstandigheden in aanmerking genomen de dader geen onacceptabel 
risico oplevert, is hij een uitzondering op de regel. 
Of er sprake is van een significant risico hangt af van het bewijs waarover de 
rechter beschikt. In veel gevallen zal de mate van risico zijn af te leiden uit 
zijn strafblad eventueel aangevuld met rapportages waarover de rechter kan 
beschikken. Mocht de rechter over meer ondersteuning (voor de risicotaxa-
tie) mogen willen beschikken, kan hij daarom vragen wanneer hij moet 
beslissen of een levenslang moet worden opgelegd. 

31  [2001] 1 WLR 253, CA. 
32 	Zie bijv.: Turner [2000] Crim.L.R. 218. Hier lag een periode van dertig jaar tussen het 

eerste en tweede delict. Het Hof verlaagde de levenslange gevangenisstraf voor ernstige 
mishandeling tot een gevangenisstraf van drie jaar en zes maanden. 
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De in Offen neergelegde uitgangspunten zijn ook toegepast in R. v. 
McDonald 33  waarin rekening werd gehouden met het tijdsverloop tussen het 
tweede en eerste ernstige misdrijf (14 jaar) en het feit dat het niet de ver-
dachte was maar zijn medeverdachte die een imitatie vutirwapen, dat overi-
gens wel van de verdachte was, gebruikte tijdens de overval. 

Ook het gedrag van de dader na het plegen van het tweede ernstige delict 
kan leiden tot exceptional circumstances. Zo stelde het Court of Appeal in R. v. 
Close34  vast dat de verdachte direct na het plegen van het feit de ernst daar-
van inzag en met succes een aantal cursussen in conflictbeheersing afsloot, 
waaruit het Hof afleidde 'that even at the time of the sentence, the appellant did 
not represent a significant risk to the public'. 

Omdat de ratio van de wet is de samenleving te beschermen tegen verder 
geweld en seksuele misdrijven 33, betekent dit dat de rechter geen levensiang 
zou kunnen opleggen als de dader slechts een gevaar oplevert dat hij zich in 
de toekomst aan niet gewelddadige of niet seksuele delicten 36  zal schuldig 
maken, maar in R. v. Richards 37  trok het Court of Appeal deze consequentie 
(nog) niet, hetgeen leidde tot het kritisch commentaar van de annotator 
Thomas, dat het een 'unfortunate decision was'. De consequentie van de uit-
spraak in R. v. Richards zou namelijk zijn dat iemand die veroordeeld wordt 
voor het dragen van een namaakvuurwapen tijdens zijn arrestatie voor dief-
stal (zoals in Buckland het geval was) en twintig jaar daarvoor veroordeeld 
was voor geslachtsverkeer met een twaalfjarig meisje (de case in Stephens) 
een levenslange gevangenisstraf zou moeten krijgen als er een gevaar bestaat 
dat hij zich in de toekomst schuldig zal maken aan woninginbraken of 
andere niet-gewelddadige of selcsuele misdrijven. 38  

3.2. 	Buzondere onistandigheden (add 110-111 PCC(S)A) 

Bij de strafbare feiten waarvoor minimumstraffen, anders dan de levenslange 
gevangenisstraf, gelden kan de rechter straffen onder de wettelijke mini- 
mumduur opleggen wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden 

31 	12001] Criin L.R. 497 CA. 
34 	120021 1 Cr. App. R. (S.) 16. 
33 	R. v. Fletcher, R. v. Smith, 120021, Cr. App. R. (S.) 82. 
36  D.A. Thomas, Automatic life sentences after Offen, Archbold News, 2002, pp. 5-8. 
33 	120021 Crim.L.R., p. 144. 
38 	Aldus Crim.L.R. 2002, pp. 146-147. 
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(particular circumstances) die te maken hebben met die strafbare feiten dan 
wel met de verdachte en die het opleggen van een minimumstraf onder alle 
omstandigheden onrechtvaardig zouden doen zijn (would make the prescribed 

sentence unjust in all the circumstances). In dat geval heeft de rechter een volle-
dige vrijheid om van de minimumstraf af te wijken, zij het dat de rechter, 
wanneer hij onder de minimumstraf gaat, de bijzondere omstandigheden ter 
zitting moet noemen. 

Wanneer doet zich zo'n geval voor? 
Volgens Thomas is het opleggen van een minimumstraf onder alle omstan-
digheden ongerechtvaardigd wanneer zo'n minimumstraf 'would be mani-
festly excessive by reference to the conventional levels of sentences for that type of 
offence', anders gezegd wanneer de minimumstraf significant langer is dan de 
rechter bij de uitoefening van een niet beperkte straftoemetingsvrijheid zou 
hebben opgelegd, omdat in dat geval de rechter altijd een straf zal opleggen 
die hij in het concrete geval gerechtvaardigd acht. 39  
De praktijk evenwel laat een ander beeld zien. In R. v. Harvey 40  zei de Chief 
Justice dat de wet uitdrukkelijk de oplegging van een minimumstraf van 
tenminste zeven jaar eist ook al zou de rechter voor de inwerkingtreding van 
de bepaling een lagere straf hebben opgelegd. Opvallend is dat de Chief 
Justice in deze uitspraak voorlopig het geven van richtlijnen voor de toepas-
sing van deze regeling van de hand wees: 41  

"It would be wrong for us to attempt to say what might on the facts of any given 

case amount to circumstances, which would make it unjust to impose the pre-

scribed custodial sentence. That task must await a case in which the issue arises". 

Zo'n zaak heeft zich nog niet voorgedaan, maar er is intussen wel een enkele 
uitspraak van het Hof waarin een minimumstraf voor een derde veroorde-
ling voor handel in hard drugs is omgezet in een lagere straf vanwege parti-
cular circumstances. In R. v. Stenhouse 42  was sprake van eerdere veroordelin-
gen voor o.a. zeer geringe handel — one tablet or ampule methadone (een Class A 
drug) — en een enorme inzet van de verdachte om van zijn verslaving af te 
komen; in dit geval werd een straf van zeven jaar omgezet in drie jaar 
gevangenisstraf. 

39 	Thomas, The Crime (Sentences) Act, o.c., pp. 89-90. 
4° 	[2000] 1 Cr. App. R. (S.), 368. 
41 	Zie ook: M. Wasik, Emmins on Sentencing, Blackstone Press, Londen 2001, p. 126. 
42 	[2000] 2 Cr. App. R. (S.), 386. 
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In R. v. Hickson 43  vinden we nog een andere aanwijzing dat het tijdsverloop 
tussen eerdere veroordeling en de veroordeling waarbij een minimumstraf 
zou moeten worden opgelegd gezien kan worden als een bijzondere om-
standigheid, maar omdat het Hof de straf van zeven jaar vanwege een guilty 
plea al teruggebracht had tot vijf jaar en zeven maanden (80%) achtte het Hof 
die straf dan niet meer unjust. 

Over bijzondere omstandigheden in het geval van een derde veroordeling 
voor een woninginbraak is ons geen gepubliceerde rechtspraak bekend. 

41 	[2002] 1 Cr. App. R. (S.), 71. 
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4. 	Strafkorting bij minimumstraffen 

In het Engelse recht is de algemene regel dat de rechter in geval van een 
guilty plea een straf kan opleggen die maximaal eenderde lager is dan de 
gebruikelijke. De hoogte van de strafkorting is afhankelijk van het tijdstip in 
de procedure waarop de verdachte schuld bekent en de omstandigheden 
waaronder hij de schuld bekent — is er op dat moment al toereikend bewijs 
De rechter moet in dat geval in beginsel uitdrukkelijk aangeven dat hij we-
gens het bekennen van schuld een strafkorting heeft toegepast (art. 152 lid 2 
PCC(S)A). 44  

Ook bij de minimumstraffen genoemd in de artt. 110 en 111 PCC(S)A kan de 
rechter bij een guilty plea een strafkorting toepassen, zij het dat de korting 
wegens een guilty plea in dat geval niet zover mag gaan dat de werkelijk 
opgelegde straf lager uitkomt dan 80% van de minimumstraf (art. 152 lid 3 
PCC(S)A). 

Voor de minimum gevangenisstraf van zeven jaar betekent dit dat de straf 
niet lager mag zijn dan vijf jaar en zeven maanden 45  en voor de minimum-
straf van drie jaar niet lager dan negenentwintig maanden. 
Art. 152 lid 3 PCC(S)A heeft geen betrekking op de in art. 109 PCC(S)A 

genoemde gevallen, maar de wetgever wilde de incentive om schuld te be-
kennen wel in stand laten voor drugsdelicten en inbraakdelicten, zij het met 
een ietwat lagere strafkorting dan toepasbaar in andere gevallen. 46  

44  R. v. Warton 27 maart 2001, Halsbury's Laws of Engeland, London 2002, no. 2796. 
45 	Zie: R. v. Kickson [2002] 1 Cr. App. R. (S.) 71. 
46 	A. Ashworth e.a., Criminal Litigation and Sentencing, Blackstone, London 2000, p. 299. 
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5. 	Hoe lung is levenslang bij moord? 

De verplichte levenslange gevangenisstraf bij moord, zonder mogelijkheden 
voor de rechter om een andere sanctiemodaliteit toe te passen of lager te 
straffen, heeft aanleiding gegeven tot forse kritiek van de zijde van de rech-
terlijke mach t en de strafrechtswetenschap. Een steeds weerkerend punt van 
kritiek is dat ook in gevallen van moord de mate van schuld bij de dader zeer 
verschillend Ran zijn en de rechter niet de mogelijkheid heeft in zijn straf-
toemeting die verschillen tot uitdrukking te laten komen. 
Wel heeft de rechter de mogelijkheid bij het opleggen van een levenslange 
gevangenisstraf zich uit te laten over de minimumduur van de vrijheids-
beneming voordat de veroordeelde in aanmerking kan komen voor een 
voorwaardelijke invrijheidsstelling (art. 1 lid 2 Murder (Abolition of Death 
Penalty) Act 1965), maar hij maakte zelden gebruik van deze mogelijkheid. 

De beslissing over de voorwaardelijke invrijheidsstelling 47  werd genomen 
door of namens de Staatssecretaris van Justitie (Home Secretary of State) 
daartoe geadviseerd door de Parole Board. De hiervoor genoemde in het von-
nis op te nemen minimumduur van de vrijheidsbeneming was een aanbeve-
ling die de tenuitvoerleggingsinstantie niet bond. Evenmin was de tenuit-
voerleggingsinstantie gebonden aan de visie van de Lord Chief Justice die, 
mede gelet op de aanbeveling van de veroordelende rechter, welke hetzij in 
het vonnis was verwoord of later in een afzonderlijk rapport was geformu-
leerd, ook de Staatssecretaris van Justitie zijn mening over een eventuele 
voorwaardelijke invrijheidsstelling kenbaar maakte. 
Het feit dat het niet de rechter was maar een politicus die besliste over de 
voorwaardelijke invrijheidsstelling werd eveneens heftig bekritiseerd. 
ben de Minister van Justitie besliste dat een van de twee zogenaamde moe-
rasmoordenaars, Mira Hindley, nooit voor voorwaardelijke invrijheids-
stelling in aanmerking zou komen en Hindley om een herziening van de 
beslissing vroeg, stelde de Chief Justice Lord Bingham dat: 

47  Zie voor de vervroegde en voorwaardelijke invrijheidstelling in Engcland en Wales: 
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J.F. Nijboer (Red.), Vervmegde invrifficidstelling onder voorwatirden, Ars Acqui Libri, 

Nijmegen 2002, pp. 55-63. Bij vrijheidsstraf fen korter dan vier jaar moet de veroordeelde 

na het uitzitten van de helft van de straf vervroegd worden vrijgclaten. Bij straf fen 

langer dan vier jaar wordt de veroordeelde na het uitzitten van tviteederde van de straf 

voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Onder omstandigheden kunnen zij reeds na 

ommekomst van de helft van hun straftijd voor invrijheidstelling in aanmerking komen 

(zie artt. 32-4(1 Criminal Justice Act 1991). 



"There [is/ room for serious debate whether the task of determining how long con-

victed murderers should serve in prison as punishment for their crimes should be 

undertaken by the judiciary, as is the case of discretionary life prisoners or, as now, 

by the executive. That [is] in large measure a political and constitutional debate, 

not a question for decision by the court. The applicant clearly felt that she was held 

hostage to public opinion, condemned to pass the rest of her life in prison, although 

no longer judged a danger to anyone, because of her notoriety and the public 

obloquy which would fall on any Home Secretary who ordered her release". 48  

Die discussie is niet meer nodig nu het EHRM in zijn beslissing van 28 mei 
2002 (Strafford vs. UK) 49  heeft bepaald dat de procedure van de voorwaarde-
lijke invrijheidstelling waarin de Staatssecretaris van Justitie feitelijk de 
termijn van de tenuitvoerlegging bepaalt in strijd is met art. 5 lid 1 en 5 lid 4 
EVRM omdat de beslissing van de minister niet betrekking heeft op de ten-
uitvoerlegging van de vrijheidsstraf, maar de uitvoering van een strafbe-
voegdheid behelst. Deze uitspraak betekent dat de adviezen van de rechter, 
de Lord Chief Justice en de Parole Board inzake de minimumduur aanzienlijk 
aan belang gewonnen hebben omdat de vaststelling van een langere mini-
mumstraf door de minister met succes bij de rechter zal kunnen worden 
aangevochten 5° en dat enige leidraad bij het vaststellen van zo'n advies van 
groot belang is. Op 31 mei 2002 maakte de Chief Justice zijn 'Practice Statement 

As To Life Sentences' publiek. 
De leidraad vervangt die van 27 juli 2000 waarin als uitgangspunt voor een 
minimumtermijn 14 jaar genomen werd met de mogelijkheid een lagere ter-
mijn te bepalen indien sprake was van strafverlichtende omstandigheden of 
een hogere termijn vast te stellen wanneer er sprake was van strafver-
zwarende omstandigheden. De leidraad van 27 juli 2000 bevatte daartoe een 
(niet limitatieve) lijst van zulke omstandigheden. 51  Zo noemt de Practice 

Statement als strafverzwarende omstandigheden o.a. moord op een kind of 
een oud dan wel kwetsbaar slachtoffer, bewijs van sadisme of seksueel mis-
bruik voor het doden, moord van hen die belast zijn met uitvoering van een 
publieke taak, het gebruik van vuurwapens of eerdere veroordelingen voor 
geweld. Als strafverlichtende omstandigheden worden o.a. genoemd: leef- 

48  Secretary of State for the Home Department, ex parte Hindley [1999], 2 WLR 1253. 
49  No. 46295/99 Council of Europe, www.echr.coe.int. Judgements 2002, no. 467. 
5°  The Sentence for Murder, Archbold News, July 2002, pp. 5-6. 
51 	Practice Statement of 27 July 2000, Lord Woolf, CJ WLR 2000, pp. 1655-1656 of [2002] Cr. 

App. R., 457. 
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tijd, gebrekkige ontwikkeling en ziekelijke storing van de geestvermogens, 
euthanasie, schuldbekentenis en duidelijk bewijs van spijt. 
De nieuwe leidraad gaat uit van twee minimum termijnen — de zogenaamde 
tariffs -, een hogere van 16 jaar en een doorsnee van 12 jaar 52, die verhoogd 
c.q. verlaagd kunnen worden door strafverzwarende eq. strafverlichtende 
factoren. Voor de meest ernstige zaken kan een substantiele verhoging 
geindiceerd zijn die leidt tot een minimumtermijn van 30 jaar. In exceptio-
nele gevallen kan de rechter bepalen dat er geen minimumtermijn kon 
worden vastgesteld. In beide laatste genoemde gevallen is er nauwelijks 
uitzicht op een voorwaardelijke invrijheidstelling. 51  

De nieuwe Practice Statement laat zien dat levenslang bij moord in de regel 
niet een straf is die voortduurt tot het overlijden van de gevangene, maar ook 
dat de minimumtermijn die een levenslang gestrafte moet uitzitten voordat 
een beslissing over de voorwaardelijke invrijheidsstelling genomen kan 
worden steeds langer wordt ondanks het feit dat die minimumtermijn 
vergeleken met straffen opgelegd voor vergelijkbare feiten, zoals poging tot 
moord, reeds als zeer lang kan worden beschouwd. 54  
De Practice Statement is op hoofdlijnen gebaseerd op het advies van de 
Sentencing Advisory Panel, een sinds 1999 actief onafhankelijk orgaan 
bestaande nit rechters, strafrechtswetenschappers en deskundigen uit de we-
reld van de reclassering, de politie en de gezondheidszorg. Doel van het Pa-
nel is door middel van het uitbrengen van adviezen de straftoemeting van de 
gerechten te harmoniseren. 55  
Uit een Consultation Paper56  van de Sentencing Advisory Panel blijkt dat in 
2000, 119 levenslang gestraf ten voorwaardelijk invrijheid zijn gesteld na een 
gemiddelde strafdttur van 14,3 jaar, de tijd in voorlopige hechtenis doorge-
bracht niet meegeteld, terwijI de gemiddelde door de rechter bepaalde mini-
mumstra f (de zogenaamde tariff)12,6 jaar was. 

56 
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Deze termijnen komen overeen met tijdelijke gevangenisstraffen van respectievelijk 32 
en 24 jaar. 
[2002] 1 Cr. App. R. (S.), 82. 
Vgl.: N. Patfield, Tariffs in Murder Cases, Crim. L.R. 2002, pp. 192-204 (p• 200). Van de 54 
voor poging tot moord veroordeelden kregen acht een levenslange straf en 46 straf fen 
tussen vijf jaar en zestien jaar. De meest opgelegde straf was lien jaar. Gelet op de 
voorwaardelijke invrijheidsstelling ligt de feitelijke straf dan tussen de vijf en 
zeveneneenhalf jaar. 
Zie: www.sentencing-advisory-panel.gov.uk . 
Minimum Terms in Murder Cases: The Panel's Advice to the Court of Appeal, april 2002, in: 
Sentencing Advisory Panel, Annual Report 2001-2002, 2002 Appendix E, pp. 49 -63. 



De laagste door de rechter genoemde minimumduur van de levenslange 
gevangenisstraf was zeven jaar — terwijl in dit geval de veroordeelde na tien 
jaar voorwaardelijk in vrijheid is gesteld — en de hoogste minimumduur was 
door de rechter bepaald op dertig jaar, in welk geval de veroordeelde na 31 
jaar in vrijheid is gesteld. 57  

57 	Minimum Terms, o.c., p. 4. 
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6. 	Mininnunstraffen en de voorwaardelijke veroordeling 

De voorwaardelijke veroordeling zal bij de minimumstraffen nauwelijIcs een 
rol spelen, omdat een vrijheidsstraf slechts voorwaardelijk kan worden 
opgelegd wanneer deze minder bedraagt d an twee jaar (art. 118 PCC(S) Act 
2000). Aileen als de rechter wegens een guilty plea korting en wegens bijzon-
dere omstandigheden een lagere straf dan de minimumstraf oplegt zou theo-
retisch - mits aan de wettelijke voorwaarden voor de oplegging van een 
voorwaardelijke veroordeling voldaan is - een voorwaardelijk veroordeling 
in het vizier komen. 
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7. Conclusie 

Engeland en Wales kennen voor een beperkt aantal strafbare feiten mini-
mumstra ffen. De tijdelijke minimumstraffen zijn gebaseerd op het concept 
van de Amerikaanse 'three strikes laws'. Op een belangrijk punt evenwel ver-
schilt de Engelse uitwerking van dat concept van de Amerikaanse uitwer-
king. Naar Engels recht heeft de rechter bij elk der strafbare feiten, waarvoor 
een tijdelijke minimumstraf in de wet is voorzien, de vrijheid een lagere straf 
dan de minimumstraf op te leggen, wanneer hij van oordeel is dat er sprake 
is van uitzonderlijke of bijzondere omstandigheden. De minimumstraffen 
zijn, met uitzondering van de levenslange gevangenisstraf voor moord, dus 
niet mandatory. Daarbij komt dat zelfs in het geval van een mandatory life sen-
tence de rechter enige straftoemetingsmogelijkheden houdt doordat hij de 
minimumduur van de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf 
kan bepalen. 
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Samenvatting en concluderende opmerkingen 

In deze studie is nagegaan voor welke strafbare feiten in Frankrijk, Belgie, 
Duitsland alsmede Engeland en Wales bijzondere strafminima zijn gefor-
muleerd, in welke strafverminderingsgronden is voorzien, op welke gronden 
in de bestudeerde stelsels gekozen is voor het stelsel van de bijzondere 
strafminima en hoe de minimumstraffen in de praktijk worden gehanteerd. 

Het concept van de bijzondere strafminima is ontwikkeld in de Franse Code 
Penal van 1810 als reactie op de peines fixes van de Code Penal van 1791, een 
systeem dat in de praktijk tot grote problemen aanleiding gaf. Het stelsel van 
de bijzondere strafminima heeft een aantal ontwikkelingen doorgemaakt die 
uiteindelijk hebben geleid tot de vrijwel volledige afschaffing van de bijzon-
dere strafminima bij de invoering van de nieuwe Code Penal in 1994. Die 
ontwikkelingen waren alle het gevolg van het verzet tegen de soms als te 
rigoureus ervaren consequenties van de minimumstraffen. De eerste ontwik-
keling was die van de correctionalisering, de praktijk dat het openbaar 
ministerie een bestanddeel van het strafbaar feit niet ten laste legde, waar-
door het strafbare feit geen crime opleverde maar een délit, waarvoor een 
meer met de maatschappelijke opvattingen corresponderende strafbedrei-
ging gold. 
De tweede was dat de wetgever de mogelijkheid introduceerde om bij ver-
zachtende omstandigheden een straf beneden het wettelijk minimum op te 
leggen. Wat als verzachtende omstandigheid kon worden beschouwd, werd 
aan de vrije beoordeling van de rechter overgela ten, die dit ook niet behoefde 
te motiveren. 
Ten derde heeft de invoering van nieuwe strafsoorten en nieuwe straf- en 
executiemodaliteiten, zoals de voorwaardelijke veroordeling met (bijzon-
dere) voorwaarden, de semi-liberte, de strafreductie en de voorwaardelijke 
invrijheidstelling alsmede de invoering van substituutstraffen ertoe geleid 
dat het concept van de minimumstraffen sterk aan betekenis verloor. 
De werkelijke strafduur bijvoorbeeld correspondeerde steeds minder met het 
beeld dat door het stelsel van minimumstraffen en de wettelijke strafkaders 
werd gesuggereerd. Dit alles, tezamen met het gegeven clat het openbaar 
ministerie steeds meer bevoegdheden heeft gekregen om een strafzaak bui-
ten geding af te doen, deed de wetgever realiseren dat het concept van de 
minimumstraf moeilijk te handhaven was, zonder het uitgangspunt 'truth in 
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sentencing' geweld aan te doen. Ondanks zijn lange traditie is met brede 
steun in de literatuur het systeem van de minimumstraffen in 1994 afge-
scha ft. 

Ofschoon het huidige Belgische strafrecht en strafprocesrecht geen exacte 
kopie zijn van het Franse, vertoont het nit 1867 daterende Strafwetboek nog 
veel overeenkomsten met de Franse Code Penal van 1810 die tot 1867 in 
Belgie gold. Anders dan in Frankrijk zijn in Belgie de minimumstraffen niet 
(grotendeels) afgeschaft, maar wel zijn er in de loop der tijd tal van maatre-
gelen genomen om het rigide sanctiestelsel van de Code Penal te verzachten. 
Een van de eerste maatregelen was het wettelijk vastleggen van de mogelijk-
heid tot het 'correctionaliseren van misdaden' waardoor die misdaden niet 
door de jury behoefden te worden behandeld, maar aan de rechtbank kon-
den worden voorgelegd die in dat geval aan minder hoge strafminima was 
gebonden. Ditzelfde gold voor de minder zware misdrijven, de wanbedrij-
ven, die via de weg van de 'contraventionalisering' ook als overtredingen 
(contraventions) konden worden berecht en aldus konden worden bestraft 
met een sisal, die aanzienlijk lager was dan het voor het wanbedrijf vastge-
stelde strafminimum. 
Ook werden in navolging van Frankrijk de mogelijkheden tot strafverminde-
ring wegens strafverzachtende omstandigheden aanzienlijk verruimd. De 
strafverzachtende omstandigheden werden in de wet niet nader gedefini-
eerd, maar de invulling daarvan werd aan de rechters overgelaten die bij het 
bepalen van de straf daarmee rekening konden houden. 
De uitbreiding van het systeem van de strafverzachtende omstandigheden 
en van de correctionalisering en contraventionalisering was na 1867 voortdu-
rend voorwerp van kritiek, omdat het gebruik daarvan veelal 'oneigenlijk' 
zou zijn, maar bleek in de praktijk in een behoefte te voorzien. 

Ook in Belgie hebben op grote schaal wijzingen plaatsgevonden in het sanc-
tiestelsel, zoals de invoering van de voorwaardelijke veroordeling, de voor-
waardelijke invrijheidstelling en de werlcstraf, waardoor de wettelijke straf-
bedreigingen nog maar in beperkte mate een referentiepunt bieden voor de 
op te leggen straf. 
Kijkt men naar de praktijk van de straftoemeting dan valt er nauwelijks nog 
een relatie te leggen tussen de wettelijke strafbedreiging en de concrete 
straftoemeting. Daarbij komt dat er tal van mogelijkheden bestaan om het 
opleggen van minimumstraffen te voorkomen, niet alleen in de fase van de 
strafvervolging, maar ook bij de straftoemeting. Zelfs in de fase van de 
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tenuitvoerlegging kan de duur van een opgelegde minimumstraf nog be-
perkt worden. 
Dit alles betekent dat het stelsel van de minimumstraffen in Belgie wel in de 
wet is vastgelegd, maar dat er tat van mogelijkheden bestaan om aan de 
knellende banden van het systeem te ontkomen en het in wezen zijn prakti-
sche betekenis heeft verloren. De stap om het stelsel van minimumstraffen af 
te schaffen is evenwel nog niet gezet. 

Bij een groot aantal misdrijven (>100) heeft de Duitse wetgever, sinds het 
Reichsstrafgesetzbuch van 1871, een of meer bijzondere minimumstraffen vast-
gesteld. Er zijn acht categorieen minimumstraffen: levenslang, tien jaar, vijf 
jaar, drie jaar, twee jaar, een jaar, zes maanden en drie maanden. Het gaat bij 
misdrijven met minimumstraffen veelal om (zeer) ernstige of door het gevolg 
gekwalificeerde misdrijven. 
Voor deze misdrijven wordt het strafkader bepaald door de bijzondere 
minimumstraf aan de onderkant en de op het feit gestelde maximumstraf 
aan de bovenkant. 
Binnen dat strafkader bestaat voor de rechter een straftoemetingsvrijheid. 
Het strafkader kan of moet veranderen, wanneer er sprake is van een wette-
lijke strafverminderingsgrond, omdat art. 49 StGB bepaalt dat in dat geval de 
bijzondere wettelijke minimumstraf vervangen wordt door een lagere bij-
zondere minimumstraf. Voor elk van de categorieen minimumstraffen is er 
bij het voorhanden zijn van een verplichte strafverminderingsgrond - o.a. 
medeplichtigheid of niet-verontschuldigbare noodtoestand - door de wet 
een lagere minimumstraf aangegeven, bij levenslang bijvoorbeeld drie jaar en 
bij een minimumstraf van tien jaar, twee jaar. 
Is er sprake van een wettelijke niet verplichte strafverminderingsgrond - bij-
voorbeeld verminderde toerekenbaarheid en poging - dan kan de rechter 
naar eigen inzicht het strafkader veranderen tot aan het algemene wettelijke 
minimum, te weten een maand gevangenisstraf of een geldboete. 

Binnen het aldus vastgestelde strafkader moet de rechter de concrete straf 
vaststellen. Voor die straftoemeting is art. 46 StGB maatgevend. In dat artikel 
worden de criteria genoemd waarmee de rechter bij zijn straftoemetings-
beslissing rekening moet houden. Die criteria zijn o.a. straf naar de mate van 
schuld, de beweegredenen van de dader en het gedrag van de dader na het 
plegen van het strafbaar feit. 
Binnen het vastgestelde strafkader behoudt de rechter dus een volledige 
straftoemetingsvrijheid. 
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Bij minimumstraffen hoger dan twee jaar kan de rechter de straf niet voor-

waardelijk opleggen. Wel geld t voor alle straffen, dus ook de minimumstraf-

fen, de regeling van de voorwaardelijke invrijheidsstelling, zelfs bij een 

levenslange gevangenisstraf (art. 57a StGB). Bij tijdelijke gevangenisstraffen 

kan de veroordeelde na tweederde straftijd in vrijheid worden gesteld. Bij 

straffen tot twee jaar kan dit reeds na de helft van de straftijd. De voorwaar-

delijke invrijheidsstelling is overigens niet automatisch en veronderstelt 

altijd een gunstige prognose. Levenslang pleegt in de praktijk uit te komen 

op een effectieve strafduur tussen 18 en 22 jaar. 

Voor Engeland en Wales geldt dat de wetgever bij een beperkt aantal mis-

drijven bijzondere minimumstraffen heeft vastgesteld. Er zijn drie mini-

mumstra ffen: levenslang, zeven jaar en driejaar. 

- Levenslang geldt bij moord en een tweede veroordeling voor enkele zeer 

ernstige misdrijven, bijvoorbeeld doodslag, verkrachting en roofoverval 

met bezit van een vuurwapen; 

- Zeven jaar geldt voor een derde veroordeling voor handel in hard drugs; 

en, 

- Drie jaar geldt voor een derde veroordeling voor woninginbraak na 

november 1999. 

Een minimumstraf van vijf jaar voor het illegale bezit, alsmede het gebruik 

van vuurwapens is recent door de wetgever aangekondigd. 

De rechter kan, buiten het geval van moord, afzien van het opleggen van 

levenslange gevangenisstraf als minimumstraf, wanneer er sprake is van nit-

zonderlijke omstandigheden. Dit is, volgens de rechtspraak, het geval wan-

neer de dader geen significant risico voor de samenleving oplevert en de 

samenleving niet tegen hem beschermd hoeft te worden, bijvoorbeeld van-

wege de lange duur tussen de twee gepleegde ernstige delicten. 

Bij de tijdelijke straffen kan de rechter onder de minimumstraf gaan, wan-

neer er sprake is van bijzondere omstandigheden die het opleggen van een 

minimurnstraf onder alle omstandigheden onrechtvaardig zouden doen zijn. 

Dan heeft de rechter ten voile een straftoemetingsvrijheid. 

De straf kan met maximaal eenderde gekort worden wanneer de verdachte 

schuld bekent (guilty plea), maar de werkelijk opgelegde straf mag niet lager 

zijn dan tachtig procent van de minimumstraf. 

Bij de levenslange gevangenisstraf kan de rechter zich in zijn vonnis uitlaten 

over de minimumduur van de vrijheidsberoving voordat de veroordeelde in 

aanmerking komt voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling. Ook de Lord 

150 



Chief Justice en de Parole board wordt bij de voorwaardelijke invrijheidsstel-
ling om advies gevraagd. Levenslang pleegt in de praktijk uit te komen op 
een gemiddelde effectieve strafduur van rond de veertien jaar. 
Door zich uit te laten over de minimumduur van de levenslange gevangenis-
straf kan de rechter invloed uitoefenen op de effectieve strafduur, hoewel hij 
bij het opleggen van die straf geen straftoemetingsvrijheid heeft. Bij de tijde-
lijke minimumvrijheidsstraffen bestaat via de band van de bijzondere 
omstandigheden voor de rechter de mogelijkheid de volledige straftoeme-
tingsvrijheid naar zich toe te trekken. 
De wettelijke minimumstraffen zijn te hoog om voorwaardelijk te kunnen 
worden opgelegd, aangezien slechts vrijheidsstraffen tot maximaal twee jaar 
voorwaardelijk kunnen worden opgelegd. 
De mogelijkheden van de vervroegde invrijheidsstelling - bij gevangenis-
straffen tot vier jaar - na het uitzitten van de helft van de straftijd- en van de 
voorwaardelijke invrijheidstelling - bij gevangenisstraffen van meer dan vier 
jaar - na het uitzitten van tweederde van de straftijd, gelden ook bij de 
minimumstraffen. 

Als er een ding duidelijk is geworden uit dit onderzoek naar de toepassing 
van de minimumstraffen in andere landen dan is dat wel dat een simpele 
verwijzing naar strafbedreigingen in andere rechtsstelsels waarin deze 
minimumstraffen in enigerlei vorm voorkomen, onvoldoende aanknopings-
punten biedt om daarop enige conclusie ten voordele of ten nadele van het 
stelsel van minimumstraffen te baseren. Belangrijker immers dan het feit dat 
een wetgever het stelsel van minimumstraffen in enigerlei vorm heeft inge-
voerd is de vraag of een dergelijk stelsel in de praktijk ook functioneert en 
van welke factoren dit afhankelijk is. 
Ons onderzoek naar de minimumstraffen in Frankrijk, Belgie, Duitsland en 
Engeland en Wales laat zien hoe verschillend en bepalend deze factoren 
kunnen zijn. Als belangrijkste noemen wij de volgende: 
1. Met name de ervaringen in Frankrijk en Belgie maar tot op zekere hoogte 

ook in Duitsland laten zien dat wanneer de hoogte van de minimum-
straffen niet meer beantwoordt aan de maatschappelijke opvattingen of 
de opvattingen binnen de rechterlijke macht over de proportionaliteit 
van deze strafbedreiging, er tal van al dan niet oneigenlijke mechanis-
men ontstaan om onder het dwingende karakter van deze minimum-
straffen uit te komen. Voorbeelden daarvan zijn de wettelijke en buiten-
wettelijke mechanismen om een misdrijf bij een lagere rechterlijke 
instantie aan te brengen dan op grond van de strafbedreiging is 
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voorgeschreven, de oneigenlijke vrijspraken om een veroordeling tot de 
voorgeschreven straf te vermijden, het ruime en vaak ook oneigenlijke 
gebruik van strafverzachtende omstandigheden en de praktijk om de 
tenlastelegging zodanig in te richten dat met weglating van een of meer 
bestanddelen in plaats van het gepleegde strafbare feit een lichtere ver-
schijningsvorm daarvan aan de rechter wordt voorgelegd. 

2. Minimumstraffen, zeker wanneer zij op veel strafbare feiten van toepas-
sing zijn, blijken zich niet of moeilijk te verdragen met een gelndividuali-
seerde straftoemeting. Naarmate het sanctiestelsel meer gedifferentieerd 
is, zoals thans in Belgie en Frankrijk het geval is, is het moeilijker het 
concept van de minimumstraffen daadwerkelijk overeind te houden. Een 
van de belangrijkste redenen waarom in Duitsland de minimumstraffen 
tot op zekere hoogte nog wel functioneren is omdat het Duitse sanctie-
stelsel, met uitzondering van de voorwaardelijke veroordeling en de 
geldboete, geen uitgesproken en breed ontwikkeld systeem van sanctie-
differentiatie kent. Dat in Engeland, met zijn wel rijke variatie aan 
sanctievormen en sanctiemodaliteiten, de minimumstraf wel een zekere 
betekenis heeft, komt omdat het toepassingsgebied van de strafminima 
beperkt is tot de categorie allerzwaarste misdrijven, waarvoor het brede 
scala aan alternatieve en niet-vrijheidsbenemende sancties in principe 
niet bedoeld is. Bovendien behoudt ook bier de rechter, op een uitzonde-
ring na, de mogelijkheid om via toepassing van uitzonderlijke of bijzon-
dere omstandigheden een straf beneden het voorgeschreven wettefijk 
minimum op te leggen. 

3. Minimumstraffen, zoals deze voorkomen in de abstracte strafbedreigin-
gen, zeggen doorgaans betrekkelijk weinig over de concrete zwaarte van 
de opgelegde straf, zelfs wanneer de rechter de straf bepaald heelt 
binnen de wettelijke limieten van het minimum en maximum. In alle vier 
onderzochte landen kan deze opgelegde straf aanzienlijk worden bekort 
door een gevarieerd stelsel van vervroegde invrijheidstellingsmogelijk-
heden, soepele tenuitvoerleggingsarrangementen (inverdienregelingen, 
senti-liberte en soni-chltention) of via gratie of amnestie geheel of gedeelte-
lijk worden kwijtgescholden of omgezet in een niet-vrijheidsbenemende 
straf. 

4. Met name in landen waar de onderzoeksgerechten en/of het openbaar 
ministerie ruime bevoegdheden hebben om de sanctiebeslissing te 
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beinvloeden via verwijzing naar een lagere rechterlijke instantie of 
beschikken over zelfstandige afdoeningsmogelijkheden, zoals met name 
in Belgie en Frankrijk en voor de minder zware delicten ook in Duits-
land, heeft het stelsel van minimumstraffen aanzienlijk aan betekenis 
ingeboet omdat deze onderzoeksgerechten of het openbaar ministerie 
niet of slechts in beperkte mate aan de voorgeschreven minima gebon-
den zijn. Vooral bij die delicten waarop een relatief lage minimumstraf 
staat zien wij dat deze in toenemende mate buiten de rechter om worden 
afgedaan met een andere sanctie dan wettelijk is voorgeschreven. 

De algemene conclusie die uit het onderzoek naar de praktijk van de mini-
mumstraffen in de onderzochte vier landen kan worden getrokken is dat de 
minimumstraffen zoals deze in de stTafbepalingen zijn opgenomen, in veel 
gevallen niet de straf is die ook daadwerkelijk wordt opgelegd. Mocht de 
minimumstraf, zoals in Duitsland, toch wel vaak worden opgelegd, dan 
betekent dit niet dat deze ook ten voile wordt ten uitvoer gelegd. 
Wat betekent dit nu voor een eventuele invoering van minimumstraffen in 
Nederland? 
De eerste conclusie die wij op grond van deze vergelijkende studie naar de 
toepassing van de minimumstraffen menen te kunnen trekken is dat het 
Nederlandse Wetboek van Strafrecht en de bijzondere strafwetten noch wat 
betreft het Algemeen Deel noch wat betreft de delictsomschrijvingen, zijn 
ingericht voor de invoering en toepassing van minimumstraffen als alge-
meen concept voor de wettelijke strafbedreiging. Daarvoor zijn een viertal 
argumenten aan te voeren. 
In de eerste plaats vergt een stelsel van minimumstraffen tenminste een ge-
detailleerde regeling van strafverminderende of strafverlichtende omstan-
digheden. Deze gedetailleerdheid kan betrekking hebben op een uitvoerige 
opsomming van wat als strafverminderende of strafverlichtende omstandig-
heid wordt aangemerkt, zoals in Duitsland, dan wel wordt de invulling 
daarvan volledig aan de rechter overgelaten maar moet de wetgever aange-
ven in welke mate en op welke wijze deze strafverminderende of strafver-
lichtende omstandigheden tot een reductie van de wettelijk bedreigde mini-
mumstraf kunnen of moeten leiden, zoals in Frankrijk tot aan de afschaffing 
van de minimumstraf in 1994 en in Belgie nog steeds het geval is. 
In de tweede plaats vereist het stelsel van minimumstraffen dat de wetgever 
zeer gedetailleerd de uiteenlopende vormen omschrijft waaronder een straf-
baar feit zich kan manifesteren en dat hij voor elk van deze verschijnings-
vormen afzonderlijk de minimum- en maximumstraf bepaalt. Dit betekent 
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een andere wijze van definieren van de strafbaarstellingen dan de huidige 

algemene definities die de Nederlandse wetgever doorgaans hanteert en die 

zowel benut kunnen worden bij de lichtste als bij de zwaarste verschijnings-

vorm van het strafbare feit. 

Ten derde ontkomt de wetgever niet aan een nauwkeurige omschrijving van 

de toepasselijke straftoemetingsregels, zeker wanneer, zoals in Nederland, 

het sanctiestelsel zo gedifferentieerd is. 

Ten vierde zal ook het Wetboek van Strafvordering in zijn huidige vorm de 

nodige ingrijpende aanpassingen dienen te ondergaan, zo men al het stelsel 

van minimumstraffen in Nederland zou willen introduceren. Daarbij moet 

vooral worden gedacht aan de mime beleidsvrijheid die de wetgever het 

Openbaar Ministerie heeft toegekend om strafbare feiten niet te vervolgen 

(transactie, voorwaardelijk sepot) en om zelfstandig de inhoud van de ten-

lastelegging te bepalen. Ervaringen in Frankrijk en Belgie, waar het Open-

baar Ministerie en in zekere zin ook de onderzoelcsgerechten over een verge-

lijkbare beleidsvrijheid beschikken, geven aan dat deze beleidsvrijheid vaak 

ook wordt gehanteerd om onder de druk van de minimumstraffen uit te 

kunnen komen. Tenslotte zal aanvaarding van het concept van de minimum-

straiten ook aanzienlijke consequenties hebben voor de strafvorderingsricht-

lijnen, zoals deze ontwikkeld zijn en nog verder worden ontwikkeld binnen 

Bos/Polaris. De ervaringen met Belgid en Frankrijk enerzijds en Duitsland 

anderzijds geven bovendien ook aan dat handhaving van strafminima niet 

mogelijk is zonder de rechter te onderwerpen aan een strikte en toetsbare 

motiveringsplicht. 

Op basis van ons onderzoek menen wij de algemene conclusie te mogen 

trekken dat invoering van minimumstraffen op een breed gebied grote 

consequenties heeft, alleen al omdat het Wetboek van Strafrecht integraal en 

het Wetboek van Strafvordering op essentiele onderdelen intensief zal moe-

ten worden herzien. Een noodzakelijke voorwaarde voor dit op zich al 

ingrijpende proces is bovendien dat rationele criteria moeten worden ont-

wikkeld aan de hand waarvan de hoogte van eventuele minima bij individu-

ele delicten kan worden bepaald. De ervaringen in Duitsland waar dit laatste 

vraagstuk zich heden ten dage nog pregnant manifesteert bij de invoering 

van nieuwe strafbepalingen, laten zien dat de complexiteit daarvan niet moet 

worden onderschat. En dan nog blijft de vraag of al deze exercities, als ze al 

tot een bevredigend legislatief resultaat kunnen leiden, ook in de praktijk 

hun vruchten afwerpen. De praktijk met de minimumstraffen in Belgie, die 

niet veel onderdoet voor die welke de Franse wetgever deed besluiten om 
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het stelsel daar na bijna tweehonderd jaar af te schaffen, geeft weinig reden 
deze vraag positief te beantwoorden. 

Vooralsnog blijft derhalve de vraag of een verdere rationalisering en uitbrei-
ding van de Bos/Polaris richtlijnen als instrument voor een consistente en 
transparante straftoemeting niet even goede, zo niet betere resultaten kan 
opleveren met minder ingrijpende middelen dan de invoering van de mini-
mumstra f. 
De regelgeving en praktijk in Frankrijk, alsmede in Engeland en Wales laten 
evenwel zien dat de invoering van een minimumstraf voor een enkel delict 
geen grote legislatieve consequenties hoeft te hebben. Wel verdient daarbij te 
worden opgemerkt dat de effecten van zo'n minimumstraf met toepassing 
van het opportuniteitsbeginsel, van de strafverzachtende of strafverminde-
rende omstandigheden of van niet-vrijheidsbenemende sanctie- of executie-
modaliteiten veelal ongedaan wordt gemaakt. 
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