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In de afgelopen twee decennia is de sanctiedifferentiatie toegenomen. Daarnaast kan wor-
den vastgesteld dat gedragsbeïnvloeding (overwegend in de zin van het terugdringen van 
recidive) steeds belangrijker wordt gevonden en wetenschappelijk beter kan worden gefun-
deerd. Deze ontwikkelingen roepen de vraag op in hoeverre de rechter zijn straftoemetings-
vrijheid en de bevoegdheden die hij heeft in de tenuitvoerleggingsfase gebruikt om maat-
werk te leveren met het oog op gedragsbeïnvloeding. Deze vraag stond centraal in dit on-
derzoek. Het antwoord op die vraag is voornamelijk gebaseerd op het materiaal dat werd 
verzameld tijdens observaties van zittingen en de gesprekken die naar aanleiding van die 
zittingen met rechters zijn gevoerd.  
In de eerste plaats is onderzocht hoe de rechter aan informatie komt over de tenuitvoerleg-
ging en effectiviteit van sancties en in hoeverre hij die informatie gebruikt voor zijn beslis-
singen. Uit de gesprekken kwam een gefragmenteerd beeld naar voren. Voor informatie 
over de tenuitvoerlegging en effectiviteit van sancties kunnen rechters bij verschillende 
bronnen te rade gaan, maar het is vooral afhankelijk van hun persoonlijke belangstelling in 
hoeverre zij dat ook doen. Hoewel er cursussen op dit terrein worden aangeboden, zijn zij 
niet verplicht die te volgen. In het algemeen blijken rechters slecht op de hoogte van de 
ontwikkelingen in het gevangeniswezen. Rechters weten nauwelijks op welke wijze een 
door hen opgelegde gevangenisstraf ten uitvoer wordt gelegd, wanneer een tot gevangenis-
straf veroordeelde weer voor het eerst op vrije voeten komt of kan komen en hoe de gevan-
genisstraf op zodanige wijze kan worden ingevuld dat die een positieve invloed op het ge-
drag van de veroordeelde heeft.  
Wat opgaat voor de gevangenisstraf, geldt evenzeer voor de werkstraffen. Rechters zijn in 
grote lijnen op de hoogte van het soort werkzaamheden dat in het kader van een werkstraf 
wordt verricht en kennen ook een aantal belangrijke spelregels, voor zover ze op de strafzit-
ting aan de orde (kunnen) komen. De invulling van de werkstraf laten zij echter over aan de 
reclassering. Om die reden menen zij ook te kunnen volstaan met deze globale en beperkte 
informatie. Voor leerstraffen en voor gedragsinterventies die als bijzondere voorwaarden 
bij een voorwaardelijke straf of maatregel kunnen worden opgelegd, ligt dat in zoverre an-
ders dat daarvan vaak wel expliciet melding wordt gemaakt in het vonnis. Maar ook dan 
wijken rechters zelden af van het voorstel dat de reclassering doet in een rapportage. Zij 
kennen daarom de meest voorkomende interventies, maar niet de preciese inhoud van het 
programma noch de mate waarin dat van invloed kan zijn op het gedrag van de veroordeel-
de.  
Tot slot de strafrechtelijke maatregelen. Rechters hebben een aantal belangrijke bevoegd-
heden gekregen op dit terrein, zij beslissen immers over de periodieke verlenging van de tbs 
en kunnen de isd-maatregel tussentijds toetsen. Rechters zijn waarschijnlijk daardoor veel 
beter op de hoogte van de wijze waarop de vrijheidsbenemende maatregelen ten uitvoer 
worden gelegd dan van de wijze waarop de gevangenisstraf ten uitvoer wordt gelegd. Over 
de effectiviteit van de door hen opgelegde sancties hebben rechters weliswaar allerlei eigen 
theorieën, maar op de hoogte van de wetenschappelijke inzichten daaromtrent zijn zij niet 
of nauwelijks. 
 
Een van de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek is dat de mate waarin de rechter in 
zijn straftoemetingsbeslissing inhoud kan geven aan de gedragsbeïnvloedende functie van 



de straf in hoge mate afhangt van de beschikbaarheid van reclasseringrapportage of ge-
dragskundige rapportage en dat de rechter die beschikbaarheid van in ieder geval de reclas-
seringsrapportage zelden in eigen hand houdt. De officier van justitie is degene die rappor-
tage aanvraagt. Weliswaar kan de rechter (bijvoorbeeld in raadkamer) vragen om reclasse-
ringsrapportage en kan de rechter ter terechtzitting beslissen dat de behandeling van de zaak 
om die reden moet worden aangehouden, maar in de praktijk komt het daarvan niet of nau-
welijks. Daaraan liggen vooral pragmatische argumenten ten grondslag: een voorbeeld 
daarvan is de, door een aanhoudingenprotocol gedreven, afkeer van aanhoudingen. Maar 
ook de neiging van de rechter om zich niet te bemoeien met de taak van de officier van jus-
titie en het belang van de verdachte – die niet te lang in voorarrest moet blijven – worden 
genoemd.  
Bovendien is in dit onderzoek duidelijk geworden dat het doel van een reclasseringsrapport 
langzaam maar zeker is veranderd. Dat rapport is er niet meer primair om informatie te ver-
schaffen over de persoon van de verdachte en over mogelijke interventiestrategieën. Het 
primaire doel van een reclasseringsrapport is nu te onderzoeken of het opleggen van een 
gedragsinterventie mogelijk en zinvol is. De rechter lijkt met die verandering geen moeite 
te hebben. Aan informatie over de achtergrond van de dader en het delict heeft hij minder 
behoefte, of hij denkt daarover door gerichte vragen ter zitting zelf voldoende duidelijkheid 
te kunnen krijgen. Alleen als psychische problemen ten grondslag lijken te liggen aan een 
delict van enige ernst wordt een zaak aangehouden om gedragskundige rapportage aan te 
vragen.  
Formeel wordt de rechter door het al dan niet aanwezig zijn van een rapportage en door de 
veranderde aard van reclasseringsrapportage alleen in zijn straftoemetingsvrijheid beperkt 
voor zover hij een intramurale behandeling als bijzondere voorwaarde wil opleggen; die 
moet immers met naam en toenaam worden genoemd in het vonnis. Feitelijk is de invloed 
van het aanwezig zijn van – met name – een reclasseringrapportage veel groter. Ten eerste 
is de rechter slecht op de hoogte van de precieze inhoud van gedragsinterventies en hun 
invloed op het gedrag (zie hierboven). Daarom volgt hij het advies van de reclassering in 
het merendeel van de gevallen op. In de tweede plaats is de reclassering fel gekant tegen het 
opleggen van gedragsinterventies die zij zelf niet heeft geadviseerd. De striktheid van de 
afspraken die hierover zijn gemaakt tussen reclassering en staande en zittende magistratuur 
en de mate waarin de rechters aan die afspraken worden gehouden, verschillen per arron-
dissement. In het ene arrondissement wijken rechters pertinent niet van die afspraken af, 
ook niet als zij wel een gedragsinterventie willen opleggen die niet door de reclassering is 
geadviseerd. De rechters in de twee andere arrondissementen zeggen dat zij daarvoor meer 
ruimte hebben, hoewel wij hen die ruimte op zitting niet hebben zien gebruiken.  
Tegen de achtergrond van deze bevindingen heeft het ons niet verbaasd dat de rechters niet 
of nauwelijks gebruik maken van de meeste bevoegdheden die zij hebben in het volwasse-
nenstrafrecht op het terrein van de executie van straffen en maatregelen. Het is hoogst uit-
zonderlijk wanneer de rechter de bevoegdheid benut om de plaats van de voorlopige hech-
tenis te bepalen of een advies te geven over de plaats van tenuitvoerlegging van een gevan-
genisstraf. Ook op deze onderdelen wordt het argument gebruikt dat de rechter niet het 
openbaar ministerie voor de voeten moet lopen, terwijl voorts wordt onderkend dat de rech-
ter niet goed op de hoogte is van de verschillende modaliteiten van de gevangenisstraf en de 
verschillende regimes. De rechterlijke bemoeienis met de invulling van de werkstraf blijft 
tot een minimum beperkt, ondanks de geuite zorg over de gedragsbeïnvloedende werking 
daarvan. Als het gaat om de leerstraf wordt de specifieke aard daarvan wel in het vonnis 
vermeld, maar volgt de rechter het reclasseringsvoorstel. Dat geldt ook voor gedragsbeïn-



vloedende interventies die als bijzondere voorwaarden worden opgelegd: de rechter zit ste-
vig vastgeklonken aan het oordeel van de reclassering.  
Terughoudendheid in het gebruik van de beschikbare bevoegdheden is eveneens te consta-
teren bij de oplegging en de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel. De rechters noemen 
hier aan als belangrijkste probleem de kennisachterstand die zij hebben ten opzichte van de 
deskundigen. Het niet opleggen van een tbs ondanks een gelijkluidend advies van de des-
kundigen is dan ook een zeldzame uitzondering. Ook gaan rechters alleen bij grote uitzon-
dering niet over tot verlenging van de tbs als dat wel wordt geadviseerd. Als tegenstrijdige 
adviezen worden uitgebracht, worden de rapporteurs uitgenodigd op zitting of wordt een 
derde rapporteur gevraagd. Sommige rechters geven aan dat zij er om die reden de voorkeur 
aan geven dat deskundigen hun adviezen bij voorbaat op elkaar afstemmen. Andere rechters 
vertellen juist uitdrukkelijk dat zij graag in de rapporten naar voren zien komen waar de 
deskundigen van mening verschillen. Uit de gesprekken met medewerkers van het NIFP en 
de reclassering blijkt dat adviezen regelmatig op elkaar worden afgestemd.  
Een actieve houding van rechters is op twee deelterreinen herkenbaar. In de eerste plaats 
betreft dat de oplegging en de tussentijdse toetsing van de relatief nieuwe isd-maatregel. 
Waar de rechter de gedragskundige rapportages die worden uitgebracht in het kader van de 
tbs vaak moeilijk te doorgronden vindt, is hij van mening dat hij over de toepassing of 
voortzetting van de isd-maatregel wel heel goed een inhoudelijk oordeel kan geven. Op 
enkele uitzonderingen na zijn de rechters van mening dat de maatregel alleen moet worden 
opgelegd dan wel voortgezet als ook een inhoudelijk programma beschikbaar is. Zij maken 
dan ook veelvuldig gebruik van de mogelijkheid tussentijds te toetsen en aarzelen naar ei-
gen zeggen niet de maatregel te beëindigen als blijkt dat helemaal geen inhoudelijk pro-
gramma van de grond is gekomen.  
Actief is de rechter ook als hem wordt gevraagd een oordeel uit te spreken over de omzet-
ting of vervanging van de ene sanctie door een andere. Die situatie doet zich voor als de 
veroordeelde bezwaar maakt tegen de tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis bij een 
mislukte taakstraf en als de tenuitvoerlegging wordt gevorderd van een eerder voorwaarde-
lijk opgelegde straf (of een deel daarvan). De rechter vindt rapportages van de reclassering 
in deze procedures vaak te summier en niet altijd overtuigend. Wanneer de veroordeelde 
dan met een goed verhaal komt en de reclasseringsmedewerker niet ter zitting aanwezig is 
om daarop te reageren, krijgt de veroordeelde vaak het voordeel van de twijfel of wordt de 
behandeling aangehouden. Die opstelling wekt het ongenoegen van de reclasseringsmede-
werkers, die niet begrijpen waarom de rechter in afwijking van hun standpunt aan de ver-
oordeelden nog een tweede kans biedt. 
 


