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Hoofdstuk 1 

 

Inleiding 
 

 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

Op 14 oktober 2011 veroordeelde de rechtbank Amsterdam een persoon voor verkrachtingen, gijzeling 

en ontuchtige handelingen.1 De feiten waren gepleegd tussen 24 april en 24 juli 1996, maar waren 

nooit opgelost, totdat als gevolg van nieuwe technieken op het terrein van het DNA-onderzoek hij in 

2010 als verdachte voor de verschillende feiten kon worden vervolgd. De hoogste strafbedreiging die 

op deze feiten is gesteld, is een gevangenisstraf van vijftien jaar. Gelet op de wettelijke regeling van 

meerdaadse samenloop (artikel 57-63 Sr) zou dat betekenen dat de verdachte tot maximaal twintig jaar 

gevangenisstraf kon worden veroordeeld (vijftien jaar, vermeerderd met een derde). Na 24 juli 1996 

was de verdachte echter verschillende keren voor nieuwe feiten veroordeeld tot gevangenisstraf voor 

de duur van in totaal vijftien jaar en negen maanden. Volgens de officier van justitie leidde dit, onder 

verwijzing naar artikel 63 Sr, tot de conclusie dat voor de feiten uit 1996 nog maximaal vier jaar en 

drie maanden gevangenisstraf zou kunnen worden opgelegd. Artikel 63 Sr bepaalt namelijk dat bij 

ongelijktijdige berechting van feiten de regeling van meerdaadse samenloop van overeenkomstige 

toepassing is en de straffen, uitgesproken tussen het plegen van de feiten en het berechten daarvan, van 

de maximaal op te leggen straf moet worden afgetrokken. Twintig jaar min vijftien jaar en negen 

maanden betekent dat maximaal vier jaar en drie maanden gevangenisstraf kon worden opgelegd. 

De rechtbank kwam tot een ander oordeel. Zij veroordeelde de verdachte tot een gevangenisstraf voor 

de duur van tien jaar. Daaraan ten grondslag legde de rechtbank de volgende argumenten. De feiten 

konden in 1996 nog niet aan de verdachte worden verbonden. Naar het oordeel van de rechtbank ‘mag 

en kan het niet zo zijn dat hij [de verdachte] de dans ontspringt wanneer nieuwe technieken justitie 

later in staat stellen hem alsnog ter verantwoording te roepen voor aanvankelijk niet opgehelderde 

misdrijven. Een strikte en onverkorte toepassing van artikel 63 zou er namelijk zelfs toe kunnen leiden 

dat een verdachte tot geen enkele gevangenisstraf meer kan worden veroordeeld indien de tussentijds 

opgelegde straffen in totaal van een langere duur zijn dan de voor de oude feiten op te leggen 

maximale straf of, zoals in casu dreigt, er slechts een zeer beperkte gevangenisstraf voor de duur van 

vier jaren en drie maanden kan worden opgelegd daar waar het “normale” strafmaximum, twintig jaren 

bedraagt.’ Daarnaast overweegt de rechtbank dat een strikte toepassing van artikel 63 Sr ‘in het 

onderhavige geval niet [valt] uit te leggen aan de samenleving in het algemeen en aan de slachtoffers 

in het bijzonder.’ Het toenemende belang dat aan het slachtoffer in het strafrecht wordt gehecht, 

                                                           
1 Rb Amsterdam 14 oktober 2011, NJ 2012, 468. 
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vormde volgens de rechtbank eveneens een argument om artikel 63 Sr in deze zaak buiten 

beschouwing te laten. Tot slot wijst de rechtbank erop dat ook de wetgever er blijk van heeft gegeven 

artikel 63 Sr soms buiten toepassing te willen laten. De wetgever had daartoe besloten naar aanleiding 

van de implementatie van het Kaderbesluit doorwerking eerdere veroordelingen.2 Dit geeft volgens de 

rechtbank ‘aan dat de wetgever aldus niet in alle situaties het toepassen van artikel 63 [Sr] gewenst 

acht’, hoewel de rechtbank het verschil tussen binnenlandse en buitenlandse vonnissen onderkent. 

Het vonnis leidde in de media en juridische vakliteratuur tot de nodige discussie.3 Naar aanleiding van 

dit vonnis is een vordering tot cassatie in het belang der wet ingesteld bij de Hoge Raad.4 De minister 

van Veiligheid en Justitie werd tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer over het vonnis bevraagd. 

Hij zegde tijdens het debat toe een brief naar de Tweede Kamer te zullen sturen waarin het vonnis en 

de gehele wettelijke regeling onder de loep worden genomen.5 In die brief stelt de ministermede naar 

aanleiding van het vonnis vragen bij ‘de doeltreffendheid, de inzichtelijkheid en de consistentie van de 

regeling inzake de meerdaadse samenloop.’ Het stelsel van beperkte cumulatie, vooral ‘de omvang van 

de cumulatie’, alsook ‘de keuze van de wetgever voor het opleggen van één straf voor meer delicten’, 

zijn volgens de minister onderdelen die wellicht niet in alle opzichten meer ‘maatschappelijk 

toereikend’ zouden zijn. Tevens wijst de minister erop dat het Openbaar Ministerie meerdaadse  

samenloop in zijn strafvorderingsrichtlijnen op een andere wijze heeft vormgegeven dan de bestaande 

wettelijke regeling. Ook ‘de onmiskenbare vergroting van de opsporingsmogelijkheden van reeds 

langer in het verleden gepleegde feiten’, die tot het vonnis van de Amsterdamse rechtbank heeft 

kunnen leiden, wordt in de brief genoemd als argument om aan de doeltreffendheid, inzichtelijkheid 

en consistentie van de bestaande wettelijke regeling van meerdaadse samenloop te twijfelen. 

De minister zag hierin aanleiding nader onderzoek te doen naar de wettelijke regeling.6 Het 

Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 

heeft de Universiteit Leiden opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren. Het onderhavige rapport 

vormt het resultaat van dit onderzoek. 

 

Het onderzoek is gericht op het beantwoorden van de volgende vraag:  

                                                           
2 Kaderbesluit 2008/675/JBZ van de Raad van 24 juli 2008, PbEU L220/32. Dit kaderbesluit regelt de 
voorwaarden waaronder in een strafrechtelijke procedure in een lidstaat rekening wordt gehouden met eerdere 
veroordelingen die in andere lidstaten wegens andere feiten tegen de betrokkene zijn uitgesproken (artikel 1). 
Uitgangspunt van het Kaderbesluit is dat aan een in een lidstaat van de Europese Unie uitgesproken veroordeling 
door een andere lidstaat gevolgen moeten worden verbonden die gelijkwaardig zijn aan de gevolgen van een 
nationale veroordeling overeenkomstig nationaal recht. Artikel 3 lid 5 van het Kaderbesluit maakt hierop een 
uitzondering die verwijst naar de situatie waarop artikel 63 Sr ziet. Nederland heeft gelet op die uitzondering in 
het Kaderbesluit besloten artikel 63 Sr niet op eerdere buitenlandse veroordelingen van toepassing te verklaren. 
Zie Kamerstukken II 2009/10, 32 257, nr. 3, p. 4 en Kamerstukken II 2009/10, 32 257, nr. 6, p. 4. 
3 Zie o.a. Bijlsma en Duker 2011; Knigge 2013, p. 49; Jensma 2011. 
4 De Hoge Raad heeft op 19 februari 2013, NbSr 2013, 156 uitspraak gedaan en geoordeeld dat, gelet op het 
voornemen van de minister van Veiligheid en Justitie om de regeling van meerdaadse samenloop te wijzigen, hij 
‘thans’ bij zijn uitleg van artikel 63 Sr blijft. Zie over dit arrest Duker 2013. 
5 Handelingen II 15 november 2011/12, nr. 23, p. 2-2 en 2-3. 
6 Kamerstukken II 2011/12, 29 297, nr. 129, p. 4-5. 
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Is de regeling van de artikelen 57 tot en met 63 van het Wetboek van Strafrecht (de samenloop-

regeling) nog wel toereikend gelet op de huidige opvattingen (binnen de dogmatiek, jurisprudentie en 

praktijk) over de toepassing van meerdaadse samenloop bij de straftoemeting en de situatie die wordt 

veroorzaakt door (technologische) ontwikkelingen op het gebied van (al dan niet) forensisch bewijs? 

 

1.2 Uitwerking van de onderzoeksvraag en deelonderzoeken 

1.2.1 De onderzoeksvraag uitgewerkt 

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is het onderzoek gesplitst in drie 

deelonderzoeken. In het eerste deel wordt onderzoek gedaan naar het ontstaan en de ontwikkeling van 

de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop, alsmede de jurisprudentie van de Hoge Raad en de 

opvattingen in de Nederlandse strafrechtswetenschappelijke literatuur over (de wettelijke regeling van) 

meerdaadse samenloop. Het verslag van dit onderzoek is neergelegd in de hoofdstukken 2, 3 en 4.In 

het tweede deel wordt onderzoek gedaan naar de opvattingen van leden van de zittende en staande 

magistratuur en de strafadvocatuur over de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop. De 

resultaten van dit onderzoek staan in hoofdstuk 5. In het derde deel wordt onderzoek gedaan naar de 

wettelijke regeling van meerdaadse samenloop in enkele Europese landen. Het verslag van dit 

onderzoek is neergelegd in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 bevat onze bevindingen de algemene conclusie 

waarin de onderzoeksvraag wordt beantwoord. Tevens worden enkele aanbevelingen geformuleerd. 

In dit onderzoek worden de (technologische) ontwikkelingen op het gebied van (al dan niet forensisch) 

bewijs zelf niet onderzocht.7 Zij vormen enkel de aanleiding en context waarbinnen het onderzoek 

wordt uitgevoerd. Evenmin wordt onderzoek gedaan naar de verhouding tussen de wetgever en de 

strafrechter. Hoewel in het onderzoek een enkele keer naar de relatie tussen beide staatsmachten wordt 

verwezen, is het niet mogelijk die relatie hier verder uit te diepen. Het onderzoek vindt plaats in het 

besef van de verschillende verantwoordelijkheden van de wetgever en de rechter, maar ook dat in de 

verhouding tussen beide staatsmachten telkens wordt gezocht naar nieuw evenwicht. 

 

1.2.2 Verantwoording van de gekozen aanpak 

In dit onderzoek is niet alleen gekozen voor een beschrijving van het gevonden materieel, maar ook 

voor het samenbrengen van bevindingen op een niveau dat de leerstelligheid en praktijk overstijgt. 

                                                           
7 Deze ontwikkelingen hebben, zoals uit de Amsterdamse zaak blijkt, ook gevolgen voor strafbare feiten die in 
het verdere verleden zijn gepleegd. Opsporingsonderzoek naar dergelijke lang geleden gepleegde feiten wordt 
wel cold case onderzoek genoemd. Er bestaan verschillende definities van cold cases. Vaak zijn deze beperkt tot 
levensdelicten, in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wordt van een cold case gesproken in het 
geval na een bepaalde (vrij korte) periode geen dader is gevonden. Het niet hebben kunnen vinden van een dader 
wordt om verschillende redenen verklaard, onder andere vanwege het ontbreken van bepaalde technologische 
hulpmiddelen of het niet kunnen traceren van getuigen of door getuigen die niet willen verklaren. Ten behoeve 
van dit onderzoek wordt onder een cold case verstaan: een zaak die in eerder opsporingsonderzoek naar een zeer 
ernstig strafbaar feit (waarop naar de wettelijke omschrijving twaalf jaar of meer gevangenisstraf staat gesteld) 
niet kon worden opgelost, maar door een gegeven dat ten tijde van het eerdere opsporingsonderzoek nog niet 
bekend was tot een veroordeling en het opleggen van een vrijheidsstraf kan leiden. 
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Naar het oordeel van de onderzoekers is het, gelet op de grote hoeveelheid aan informatie, de omvang 

en de diversiteit van argumenten, alsmede de verscheidenheid van actoren die aan die onderzoek een 

bijdrage hebben geleverd, onmogelijk (en voor zover mogelijk onwenselijk) om de resultaten aan het 

eind van elk hoofdstuk en in het afsluitende hoofdstuk 7 slechts in samenvattende zin weer te geven. 

Daarom is ervoor gekozen om aan het eind van elk hoofdstuk en in hoofdstuk 7 telkens aan te geven 

hoe door respectievelijk de wetgever, de Hoge Raad en strafrechtswetenschappers, in de rechtspraktijk 

en in de door ons omringende landen wordt gedacht over doel, grondslag, karakter en strekking (en, 

voor zover mogelijk) functie van (de wettelijke regeling van) meerdaadse samenloop.8 

Onder doel verstaan wij de reden of redenen die aan (onderdelen van) de regeling ten grondslag 

hebben gelegen. Met grondslag bedoelen wij het geheel van strafrechtelijke uitgangspunten die aan de 

basis van de regeling liggen. Het karakter van de regeling verwijst naar de aard van de wettelijke 

regeling, in bijzonder in hoeverre sprake is van een uniform of divers samengestelde regeling. Met 

strekking wordt gedoeld op de ratio van de regeling. Daarbij gaat het vooral om de vraag welk gevolg 

toepassing van de regeling heeft op de op te leggen straf. De functie van de regeling wijst op de 

werking ervan in de rechtspraktijk. 

 

1.2.3 Eerste deelonderzoek 

Samenloop is één van de leerstukken van strafrecht. Er worden verschillende stelsels van samenloop 

onderscheiden: absorptie, cumulatie en een middenstelsel. Deze begrippen worden in dit onderzoek 

veelvuldig gebruikt. Van absorptie is sprake wanneer verschillende strafbepalingen van toepassing zijn 

maar slechts één daarvan bij het bepalen van de straf wordt toegepast, namelijk die strafbepaling die 

met de zwaarste hoofdstraf is bedreigd. Cumulatie houdt in dat ‘voor elk(e) misdrijf of overtreding 

zonder vermindering straf wordt opgelegd, waarbij deze straffen worden opgeteld.’9 Het middenstelsel 

ligt tussen absorptie en cumulatie in. Er kunnen twee varianten worden onderscheiden, een 

middenstelsel dat uitgaat van absorptie en een middenstelsel dat uitgaat van cumulatie. In de eerste 

variant wordt één strafbepaling toegepast, maar wordt het strafmaximum verhoogd ten opzichte van de 

strafbepaling die met de zwaarste hoofdstraf is bedreigd. In de tweede variant wordt voor elk feit straf 

opgelegd, maar de cumulatie van straffen wordt tot een bepaald maximum beperkt. 

 

Meerdaadse samenloop is geregeld in de artikelen 57 tot en met 63 Sr. Met eendaadse samenloop en 

voortgezette handeling (artikel 55 en 56 Sr) vormen deze bepalingen Titel VI van het Eerste Boek van 

het Wetboek van Strafrecht, getiteld: Samenloop van strafbare feiten. Deze titel is met het Wetboek 

                                                           
8 In de verschillende hierna te bespreken deelonderzoeken is, zoveel als mogelijk, telkens doel, grondslag, 
karakter en strekking onderzocht. De functie van (de wettelijke regeling van) meerdaadse samenloop is vooral in 
het tweede deelonderzoek onderzocht. De grondslag van (de wettelijke regeling van) meerdaadse samenloop 
komt in het eerste deelonderzoek niet aan bod bij de analyse van de rechtspraak van de Hoge Raad. 
9 Cleiren en Verpalen 2012, aant. 3 bij Inleidende opmerkingen bij Titel VI van het Eerste Boek. 
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van Strafrecht ingevoerd op 1 september 1886. Hoewel diverse bepalingen sinds de invoering ervan 

zijn gewijzigd, lijkt de huidige wettelijke regeling nog vrij sterk op de oorspronkelijke regeling.10 

Dat de regeling nog vrij sterk lijkt op de oorspronkelijke regeling doet de vraag rijzen met welk doel 

de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop werd ingevoerd. Ook is de vraag op welke 

grondslag de regeling rust. Om antwoord te geven op deze vragen is de totstandkoming van de 

wettelijke regeling van meerdaadse samenloop onderzocht. Daarvoor zijn de relevante stukken van de 

Staatscommissie voor de samenstelling van een wetboek van strafrecht (de Staatscommissie-De Wal) 

bestudeerd, alsmede de relevante parlementaire stukken betreffende de totstandkoming van de 

wettelijke regeling van meerdaadse samenloop in het huidige Wetboek van Strafrecht. 

Tevens wordt de keuze voor de nogal divers samengestelde wettelijke regeling geanalyseerd, in die zin 

dat onderscheid wordt gemaakt tussen misdrijven en overtredingen (artikel 62 Sr), tussen de 

strafsoorten en –maten (artikel 58-60 Sr) en het gegeven dat de regeling van toepassing is in geval van 

ongelijktijdige berechting van strafbare feiten (artikel 63 Sr)). De regeling bestaat niet uit een uniform 

stelsel. Tot slot wordt aandacht besteed aan de strekking van de regeling. Ingegaan is op de vraag of de 

regeling van meerdaadse samenloop moet worden opgevat als strafverzwarend, strafverhogend of 

strafverminderend. Een regeling wordt strafverzwarend genoemd als de omstandigheid die tot een 

zwaardere straf mag leiden dan het strafmaximum waarmee het feit is bedreigd ‘in een regtstreeksch 

verband staat’ tot het gepleegde delict.11 Een regeling is strafverhogend als de omstandigheid die tot 

een hogere straf mag leiden dan het strafmaximum waarmee het feit is bedreigd niet in rechtstreeks 

verband tot het gepleegde delict staat. Een regeling is strafverminderend als wordt bepaald voor een 

feit een straf kan worden opgelegd, die lager is dan het strafmaximum waarmee dat feit is bedreigd. 

 

Als aangegeven zijn onderdelen van de wettelijke regeling sinds 1886 aangepast. Dat roept de vraag 

op welke bepalingen zijn aangepast en waarom. Meer algemeen is de vraag of de oorspronkelijke 

doelstelling en grondslag van de wettelijke regeling ondanks de wijzigingen overeind zijn gebleven. 

Zijn doel en grondslag dezelfde, of is sprake van een gewijzigd inzicht bij de wetgever? Zo ja, hoe 

luidt dat gewijzigd inzicht? Deze vragen worden ook gesteld met betrekking tot het karakter en de 

strekking van de samenloopregeling. Het verslag van het onderzoek naar de totstandkoming en de 

ontwikkeling van de wettelijke regeling staat in hoofdstuk 2. 

 

                                                           
10 De regeling geldt voor meerderjarigen, maar (uitgezonderd artikel 63 Sr) niet voor minderjarigen (artikelen 
77a en 77gg Sr). Het is de onderzoekers bekend dat in het kader van de invoering van het adolescentenstrafrecht 
gepleit is voor het van toepassing verklaren van de regeling van meerdaadse samenloop op minderjarigen 
(Kamerstukken II 2012/13, 33 498, nr. 5, p. 5; Kamerstukken II 2012/13, 24 578, nr. 483, p. 6-7). In dit 
onderzoek is er voor gekozen niet nader in te gaan op de eventuele toepassing van de regeling op minderjarigen 
(uitgezonderd het jurisprudentieonderzoek in paragraaf 5.2). Waar mogelijk wordt in hoofdstuk 7 aangegeven in 
hoeverre de daarin genoemde argumenten ook in het jeugdstrafrecht van toepassing zouden kunnen zijn. 
11 Smidt 1881, p. 451. 
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In hoofdstuk 3 wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de jurisprudentie van de Hoge Raad over 

meerdaadse samenloop. Hoewel met betrekking tot doel, grondslag, karakter en de strekking het 

nodige uit de totstandkomingsgeschiedenis van de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop kan 

worden afgeleid, vragen wettelijke bepalingen telkens rechterlijke interpretatie. Dat is voor meerdaad-

se samenloop niet anders. In hoofdstuk 3 wordt daarom antwoord gegeven op de volgende vragen. 

1) In welke richting lijkt de Hoge Raad (en de advocaten-generaal bij de Hoge Raad) te denken over 

doel, grondslag, karakter en strekking van meerdaadse samenloop? Volgt hij de door de wetgever met 

betrekking daartoe gemaakte keuzes en zo niet, waaruit bestaat die afwijking en (hoe) wordt dit 

gemotiveerd?  

2) Hoe legt de Hoge Raad de bepalingen uit? De uitleg van de regeling kan licht werpen op de functie 

van de regeling in de rechtspraktijk. 

Voor het antwoord op beide vragen kan er niet aan worden voorbij gegaan enig inzicht te verschaffen 

in de rechtspraak van de Hoge Raad over eendaadse samenloop en voortgezette handeling, aangezien 

die rechtspraak van belang is voor een goed begrip van de reikwijdte van de regeling van meerdaadse 

samenloop in het Nederlandse strafrecht. Tevens wordt, mede gelet op de aanleiding voor dit 

onderzoek, in hoofdstuk 3 ingegaan op de rechtspraak van de Hoge Raad met betrekking tot artikel 63 

Sr. 

 

Hoofdstuk 4 geeft de discussies weer over meerdaadse samenloop in de Nederlandse straf-

rechtswetenschappelijke literatuur. In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op twee vragen. 

1) Hoe wordt in de Nederlandse strafrechtswetenschappelijke literatuur gedacht over doel, grondslag, 

karakter, strekking en functie van de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop?  

2) Houden de keuzes van de wetgever volgens strafrechtswetenschappers stand in de huidige tijd en zo 

ja, op grond waarvan is dat het geval? Zo nee, welke alternatieven zijn aangedragen, hoe is op die 

alternatieven gereageerd en bestaat er consensus over de vraag hoe een vernieuwde wettelijke regeling 

van meerdaadse samenloop zou moeten worden vormgegeven? Onderdeel van dit onderzoek is te 

bezien welke functies in de literatuur aan meerdaadse samenloop worden toebedeeld en in hoeverre 

consensus bestaat over een bepaalde functie ervan. 

 

1.2.4 Tweede deelonderzoek 

In het tweede deelonderzoek wordt het gebruik van de regeling van meerdaadse samenloop in de 

rechtspraktijk onderzocht. In hoofdstuk 5 wordt antwoord gegeven op de volgende vragen.  

1) Wordt de samenloopregeling als een ongewenste belemmering in de praktijk van de straftoemeting 

ervaren? Zo ja, in welke gevallen speelt dat?  

2) Bestaat er binnen de strafrechtspraktijk behoefte aan een wijziging van de regeling van meerdaadse 

samenloop? Zo ja, bestaat die behoefte ten aanzien van het gehele stelsel of slechts op onderdelen van 

de wettelijke regeling? 
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Voor het antwoord op deze vragen is gebruik gemaakt van twee verschillende onderzoeksmethoden. 

Allereerst is een QuickScan uitgevoerd naar uitspraken van feitenrechters (zowel gerechtshoven als 

rechtbanken) waarin artikel 63 Sr van toepassing was. Omwille van de omvang van het onderzoek is 

de QuickScan beperkt tot rechtspraak over artikel 63 Sr. De QuickScan levert interessante informatie 

op over de omvang van het gebruik van artikel 63 Sr en de mate waarin toepassing van artikel 63 Sr 

wordt gemotiveerd. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met strafrechtadvocaten, officieren van justitie, 

advocaten-generaal, rechters en raadsheren over hun praktijkervaring met de meerdaadse samenloop. 

De gesprekken waren erop gericht antwoord te krijgen op de vraag of naar de gevoelens van de 

ondervraagde personen de regeling leidt tot ongewenste belemmeringen in de praktijk die wijziging 

van de regeling noodzakelijk maken. 

 

1.2.5 Derde deelonderzoek 

Het derde deelonderzoek betreft een beperkt rechtsvergelijkend onderzoek naar meerdaadse samen-

loop in ons omringende landen, die lid zijn van de Raad van Europa. In hoofdstuk 6 wordt verslag 

gedaan van dit onderzoek. Daarin wordt antwoord gegeven op de volgende vier vragen. 

1) Bestaat er een regeling van meerdaadse samenloop? Zo ja, hoe luidt die regeling en wat zijn 

grondslag, karakter en strekking ervan? Voor de beantwoording van deze vragen werd de tekst van de 

regeling en de toelichting daarop bestudeerd en inzicht gegeven in de keuzes die door de wetgever zijn 

gemaakt met betrekking tot het type stelsel, mogelijke onderscheidingen in stelsel tussen typen 

strafbare feiten en/of typen daders. Tevens wordt de vraag beantwoord in hoeverre in de onderzochte 

stelsels een samenloopregeling bestaat in geval van ongelijktijdige berechting van strafbare feiten.  

2) Wanneer een regeling van meerdaadse samenloop bestaat, met welk doel is die regeling opgesteld? 

Voor het beantwoorden van deze vraag werd niet alleen het oorspronkelijke doel onderzocht, maar ook 

bezien in hoeverre heden ten dage ook andere doelen worden onderkend die naast of in de plaats van 

het oorspronkelijke doel zijn ontwikkeld. 

3) Wordt in de literatuur en/of rechtspraak gewezen op mogelijke problemen met de regeling van 

meerdaadse samenloop, al dan niet samenhangend met technologische ontwikkelingen op het gebied 

van forensisch bewijs? Zo ja, welke oplossingen zijn voor het verbeteren van de regeling aangedragen 

en hebben die aangedragen oplossingen tot wetgevingsactiviteit(en) geleid? . Voor wat betreft 

eventueel commentaar in de literatuur werd onderscheid gemaakt tussen commentaar op de inhoud van 

de regeling en de keuzes die daarin tot uitdrukking komen en het commentaar op de doelstelling van 

de (wettelijke) regeling. Voor wat betreft eventueel commentaar in de rechtspraktijk werd aan de hand 

van literatuuronderzoek bezien of en in hoeverre de rechtspraak hinder van de regeling ondervindt en 

zo ja, waardoor die hinder wordt verklaard en of die hinder tot oplossingen heeft geleid. 
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De landenkeuze voor het rechtsvergelijkend onderzoek werd gebaseerd op een QuickScan. Het 

rechtsvergelijkende onderzoek betreft de samenloopregeling van Duitsland, Engeland en Wales, 

Finland, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje. De keuze voor Duitsland wordt ingegeven doordat de 

Nederlandse regeling op de Duitse regeling is geïnspireerd. Dat geldt ook voor de Oostenrijkse 

regeling, maar die wijkt op verschillende interessante punten af van de Nederlandse (en Duitse) 

regeling, met name waar het gaat om de met artikel 63 Sr verwantschap vertonende regeling. De 

Franse regeling wijkt op verschillende punten af van de Nederlandse regeling, waardoor zij interessant 

is te bespreken. Interessant is ook dat de Franse regeling een definitie geeft van meerdaadse 

samenloop die met name voor een heroriëntatie van artikel 63 Sr van belang zou kunnen zijn. De 

regeling is relatief nieuw waardoor kan worden verwacht dat hedendaagse inzichten aan de 

totstandkoming van de regeling ten grondslag hebben gelegen. Die inzichten kunnen ook voor de 

huidige Nederlandse discussie van belang zijn. Ook de Spaanse regeling van samenloop is relatief 

nieuw, want ongeveer tien jaar geleden ingevoerd. Interessant aan de Spaanse regeling is dat 

onderscheid wordt gemaakt tussen de regeling van de op te leggen straf in geval van meerdaadse 

samenloop (zuivere cumulatie) en de regeling van de maximaal te executeren straf in geval van 

meerdaadse samenloop. Hier is vooral van belang te bezien waarom ook Spanje voor een beperking 

van de te executeren straf heeft gekozen alsmede na te gaan wie bepaalt wat de maximaal te 

executeren straf is. De Finse regeling, die eveneens relatief jong is, is interessant te onderzoeken 

vanwege de vergaande differentiatie van de maximale duur van de op te leggen vrijheidsstraf in geval 

van meerdaadse samenloop. De Engelse regeling wordt onderzocht, omdat het straftoemetingsrecht in 

Engeland duidelijke verschillen met de Nederlandse regeling vertoont en ook in geval van meerdaadse 

samenloop in Engeland andere keuzes zijn gemaakt dan in Nederland. De verschillen kunnen echter 

een inspiratie zijn bij het nadenken over de keuzes die kunnen worden gemaakt bij een eventuele 

herziening van de bestaande Nederlandse wettelijke regeling.  

 

1.3 Methoden van onderzoek 

1.3.1 Eerste deelonderzoek 

Voor het eerste deelonderzoek heeft allereerst bestudering plaatsgevonden van de relevante 

verhandelingen van de Staatscommissie die het Wetboek van Strafrecht heeft voorbereid en de 

parlementaire geschiedenis van (de totstandkoming en wijzigingen van) de wettelijke regeling van 

meerdaadse samenloop. Tevens is relevante gepubliceerde rechtspraak van de Hoge Raad gebruikt. 

Daartoe zijn diverse bronnen onderzocht, het Weekblad van het Recht, de Nederlandse Jurisprudentie, 

de Nieuwsbrief Strafrecht, Delikt en Delinkwent, het Nederlands Juristenblad en de op de website van 

de rechtspraak (rechtspraak.nl) gepubliceerde jurisprudentie van de Hoge Raad. De in tijdschriften 

gepubliceerde jurisprudentie werd gevonden door raadpleging van het jurisprudentieregister. In de 

derde plaats werd onderzoek gedaan naar Nederlandse strafrechtswetenschappelijke literatuur.  
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1.3.2 Tweede deelonderzoek 

Voor het in kaart brengen van de rol van de meerdaadse samenloopregeling in de dagelijkse praktijk 

en de ideeën van hen die met de regeling te maken krijgen over de huidige invulling daarvan, is een 

QuickScan uitgevoerd naar uitspraken van feitenrechters over de jaren 2008, 2010 en 2012. Hierin zijn 

alle rechterlijke uitspraken (zoals gepubliceerd op rechtspraak.nl) uit de desbetreffende periode waarin 

artikel 63 Sr werd aangehaald was bestudeerd en is gekeken in hoeverre de toepassing van het artikel 

werd gemotiveerd en of er sprake was van (zichtbare) belemmeringen bij het opleggen van een in de 

ogen van de rechter proportionele straf. In totaal zijn 1511 uitspaken uit deze periode bestudeerd. Daar 

waar sprake was van zichtbare belemmeringen door het toepassen van artikel 63 is onderzocht hoe met 

deze belemmering in het bepalen van een in de ogen van de rechter passende straf is omgegaan. In 

bijlage I wordt meer uitgebreid stilgestaan bij de methode en de beperkingen van dit deelonderzoek. 

Daarnaast zijn officieren van justitie/advocaten-generaal, rechters/raadsheren van de strafkamer en 

strafadvocaten in hoedanigheid van deskundige over meerdaadse samenloop ondervraagd. Het 

onderzoek bestond uit semigestructureerde interviews: aan de hand van een vragenlijst werd in een 

gesprek een beeld gevormd over de regeling van meerdaadse samenloop in de rechtspraktijk.12 De 

interviews zijn opgenomen en globaal getranscribeerd. De uitgewerkte interviews zijn per doelgroep 

en per vraag gegroepeerd en de antwoorden zijn daarna geanalyseerd. Op deze wijze zijn de (moge-

lijke) verschillen tussen de respondentgroepen en de respondenten onderling inzichtelijk gemaakt. De 

onderzoeksresultaten zijn geclusterd op onderwerp waarbij ter illustratie (geanonimiseerd) citaten zijn 

opgenomen. Voor de selectie van leden van het Openbaar Ministerie en de strafadvocatuur verwijzen 

wij naar bijlage I van dit rapport. De verschillende vragenlijsten zijn in bijlage II van dit rapport 

opgenomen. 

 

Voor de gesprekken met leden van de rechtsprekende macht heeft overleg en afstemming 

plaatsgevonden met de Raad voor de rechtspraak. De semigestructureerde interviews vonden plaats op 

het Paleis van Justitie in Amsterdam, Arnhem, Den Haag en ‘s-Hertogenbosch. De planning was de 

gesprekken te voeren met rechters en raadsheren gezamenlijk. Dat is in twee van de vier gesprekken 

gerealiseerd. De interviews vonden plaats nadat de interviews met de staande magistratuur en de 

strafadvocaten waren afgrond. Daardoor werd het mogelijk de vermoedens die deze respondent-

groepen hadden uitgesproken over de wijze van toepassing van de samenloopregeling bij de zittende 

magistratuur te verifiëren. In totaal kon met acht leden van de zittende magistratuur een interview 

worden georganiseerd. Vanwege dit aantal is na overleg en in afstemming met de Raad voor de 

                                                           
12 Het doel van dit deelonderzoek is om een gedegen beeld te verkrijgen van de ervaringen en meningen van de 
verschillende beroepsgroepen binnen de rechtspraktijk zonder dat een exacte kwantitatieve representativiteit 
wordt nagestreefd. Een goede manier om dit doel met een relatief beperkt aantal respondenten te bereiken biedt 
de zogenaamde purposive steekproef die hier dan ook is toegepast. Respondenten zijn geselecteerd op hun 
ervaring en deskundigheid.  
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rechtspraak besloten om enkele aanvullende vragen per email aan rechters te stellen. Op deze mail 

hebben zeven rechters gereageerd. Die reacties zijn in combinatie met de resultaten van de gesprekken 

verwerkt. 

 

1.3.3 Derde deelonderzoek 

Voor het rechtsvergelijkend onderzoek is informatie vergaard op het Max Planck Institut für 

ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg am Breisgau (Duitsland). Tevens is contact 

gezocht met buitenlandse onderzoekers waarmee contacten bestaan via de ‘Working Group on 

Sentencing’ van de European Society of Criminology, in het bijzonder voor het verkrijgen van (extra) 

informatie over de Finse regeling. 
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Hoofdstuk 2 

 

Historische ontwikkeling van de wettelijke regeling van meerdaadse 

samenloop 
 

 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de totstandkoming en ontwikkeling van de wettelijke regeling van meerdaadse 

samenloop, zoals neergelegd in Titel VI van het Eerste Boek van het Wetboek van Strafrecht, 

beschreven. Daarbij wordt antwoord gegeven op een aantal vragen: met welk doel werd de wettelijke 

regeling van meerdaadse samenloop ingevoerd, op welke grondslag werd de regeling gebaseerd, welk  

karakter komt uit de regeling naar voren en wat is de strekking van de regeling. Tevens wordt de vraag 

beantwoord of doel, grondslag, karakter en strekking in de loop van de tijd zijn gewijzigd. 

Het antwoord op deze vragen vergt onderzoek naar de totstandkoming van de wettelijke regeling 

tijdens de samenstelling van het Wetboek van Strafrecht. Daarvoor is nodig zowel de relevante 

stukken van de Staatscommissie voor de samenstelling van een wetboek van strafrecht (paragraaf 2.3), 

als de op meerdaadse samenloop betrekking hebbende parlementaire stukken betreffende de 

totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht te onderzoeken (paragraaf 2.4). Daarmee kan inzicht 

worden verschaft in de achtergrond voor de keuze voor een gematigd cumulatiestelsel in de artikelen 

57 en 58 Sr, de keuze voor andere dan het gematigd cumulatiestelsel in de artikelen 59 en volgende en 

het waarom van het opnemen van een regeling als neergelegd in artikel 63 Sr. Een goed inzicht kan 

echter pas worden verkregen wanneer de tot stand gekomen regeling wordt afgezet tegen de regeling 

van (meerdaadse) samenloop die tot 1886 bestond.13 Daarop wordt in paragraaf 2.2 ingegaan. 

Om een antwoord te formuleren op de vraag naar een eventueel gewijzigd inzicht betreffende doel, 

grondslag, karakter en strekking van de regeling zal de ontwikkeling van de wettelijke regeling van 

meerdaadse samenloop na de invoering van het Wetboek van Strafrecht worden beschreven (paragraaf 

2.5). Aan de hand daarvan kan worden beoordeeld in hoeverre de wetgever anders is gaan denken over 

het gematigd cumulatiestelsel zoals neergelegd in de artikelen 57 en 58 Sr, de regeling van 

meerdaadse samenloop bij andere straffen en bij overtredingen in de artikelen 59 en volgende en de 

regeling zoals neergelegd in artikel 63 Sr. Er is voor gekozen om niet alleen alle wetswijzigingen sinds 

1886 te bespreken, ook wordt – voor de volledigheid – ingegaan op twee wetsvoorstellen uit 1900 en 

1904 tot herziening, respectievelijk tot wijziging en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht, 

                                                           
13 Wij gaan niet in op de (maatschappelijke, politieke, culturele en juridische) context waarbinnen het Wetboek 
van Strafrecht tot stand is gekomen. Wel achten wij het gewenst hier te vermelden dat één van de belangrijkste 
uitgangspunten van het Wetboek het grote vertrouwen van de wetgever, en de Nederlandse samenleving in het 
algemeen, in de strafrechter (Smidt 1881, p. 21-22). Dat vertrouwen heeft zich onder andere vertaald in een grote 
rechterlijke vrijheid bij de straftoemeting. Het is van belang deze invulling van de verhouding tussen wetgever 
en rechter in het achterhoofd te houden bij het lezen van dit hoofdstuk. 
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hoewel die reeds werden ingetrokken vóór aanvang van de parlementaire behandeling.14 Tot slot wordt 

ook ingegaan op twee recente initiatiefwetsvoorstellen waarin – als onderdeel van de invoering van 

minimumstraffen – ook wordt voorgesteld de regeling van meerdaadse samenloop te wijzigen. Het 

hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie (paragraaf 2.6). 

 

2.2 Aanloop naar een nieuwe wettelijke regeling van meerdaadse samenloop 

2.2.1 Inleiding 

Gedurende een groot deel van de negentiende eeuw is getracht de grondwettelijke eis van het tot stand 

brengen van een wetboek van strafrecht gestand te doen. De in 1811 ingevoerde Code Pénal werd door 

veel juristen negatief beoordeeld, de verschillende wetswijzigingen ten spijt.15 Het onvervuld blijven 

van de grondwettelijke eis tot codificatie van het strafrecht strekte ‘tot nadeel van het algemeen 

volksbelang’, ja zelfs ‘tot oneer van Nederland.’16 Na de laatste mislukte poging een wetboek van 

strafrecht tot stand te brengen, in 1859,17 werd in 1870 besloten tot het instellen van een 

staatscommissie ‘voor de zamenstelling van een wetboek van strafrecht’.18 Deze commissie-De Wal 

bracht in 1875 verslag uit aan de Koning en legde daarin aan de regering een ontwerp van een wetboek 

van strafrecht voor, dat ten grondslag heeft gelegen aan ons huidige Wetboek van Strafrecht. 

De staatscommissie heeft bij haar werkzaamheden geput uit eerdere ontwerpen van een wetboek van 

strafrecht en van strafvordering en zich georiënteerd op en inspiratie gezocht bij codificatie van ons 

omringende landen (België, Frankrijk, Duitsland (dat wil zeggen: de Noordduitse Bond en Pruisen) en 

Italië).19 Dat geldt ook voor de regeling van meerdaadse samenloop, waar de Duitse invloed goed 

zichtbaar is, maar waarbij ook lijkt te zijn geput uit eerdere nationale voorstellen voor een wetboek 

van strafrecht (in het bijzonder de ontwerpen van 1847 en 1859) en een wetboek van strafvordering 

(ontwerp van 1863). Voor een goed begrip van de voorstellen van de staatscommissie is het gewenst 

de toen geldende wettelijke regeling en de verschillende wetsvoorstellen te analyseren. 

 

2.2.2 Meerdaadse samenloop in het Wetboek van Strafvordering van 1838 

Meerdaadse samenloop was oorspronkelijk geregeld in de (Franse) Code d’Instruction Criminelle, 

vanaf 1838 in het Wetboek van Strafvordering. In deze bepalingen was gekozen voor een absorptie-
                                                           
14 Bespreking van beide ontwerpen is interessant, omdat daarin enerzijds wordt voortgebouwd op het bestaande 
wettelijk stelsel waardoor een zekere consistentie wordt gewaarborgd. Anderzijds worden de dynamiek van het 
strafrecht en het belang om in de wet ook voortschrijdend inzicht een plaats te geven erkend en zorgvuldig tot 
uitdrukking gebracht. Vgl. De Hullu 2007, p. 161. 
15 In de Memorie van Toelichting bij het nieuwe wetboek somde minister van Justitie Modderman de gebreken 
van de Code Pénal op en wees daarbij onder andere op ‘het geheel ontbreken van de nodige bepalingen over (…) 
den zamenloop’. Zie Smidt 1881, p. 3. De opmerking over de samenloop is niet helemaal terecht, nu bij de 
totstandkoming van de Code Pénal de samenloop nog als een onderwerp werd beschouwd dat thuishoort in het 
wetboek van strafvordering, een standpunt dat eerst in de loop van de negentiende eeuw wijzigde. Zie par. 2.3.3. 
16 Smidt 1881, p. 2. Zie Pols 1886, p. 5 die met opluchting het nieuwe wetboek begroet. 
17 Voor een beknopt overzicht van de diverse gestrande pogingen een nationaal wetboek van strafrecht tot stand 
te brengen, zie Bosch 1965, p. 31-42. De ontwerpen zijn te vinden in Baaijens-Van Geloven e.a. 1985. 
18 Besluit van 28 september 1870, Stb. 21. 
19 Zie Bosch 2005, p. 294. 
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stelsel.20 Artikel 207, sub 2 Sv 1838 luidde: ‘Indien de beschuldigde wordt schuldig verklaard aan 

onderscheidene misdrijven, zal alleen de straf, tegen het zwaarste misdrijf bedreigd, tegen hem worden 

uitgesproken.’ Twee argumenten lagen aan dit absorptiestelsel (dat ook voor wanbedrijven en 

overtredingen gold) ten grondslag. Allereerst werd gesteld dat als de verdachte eerder voor het eerste 

strafbare feit was veroordeeld, hij het tweede niet zou hebben gepleegd. Daarnaast werd aangenomen 

dat ‘de maatschappij en de menschelijke geregtigheid in ééne straf genoegzame voldoening vinden.’21 

Uitzondering op deze regel betrof de geldboeten en de verbeurdverklaring van bijzondere voorwerpen 

die zonder vermindering voor de onderscheidene misdrijven konden worden opgelegd. Ook kon naast 

‘enkele eerloosverklaring’ gevangenisstraf worden opgelegd die uit andere hoofde was opgelegd. Deze 

cumulatie van geldboeten en verbeurdverklaringen en eerloosverklaring en gevangenisstraf had alleen 

plaats in geval de verschillende gedragingen als afzonderlijke misdrijven konden worden 

gekwalificeerd. De Bosch Kemper noemt in dit verband mishandeling en belediging. De geldboete die 

kennelijk kon worden opgelegd voor belediging kon bovenop de opgelegde straf wegens mishandeling 

worden opgelegd.22 Tevens kon worden besloten tot één hogere geldboete dan de geldboete die voor 

één misdrijf kon worden opgelegd. Cumulatie van straffen vond niet plaats wanneer door één 

gedraging meerdere wettelijke bepalingen waren overtreden.23 Dat zou volgens de toen heersende leer 

ook hebben gegolden in de situatie dat iemand door verschillende gedragingen telkens één soort 

misdrijf heeft gepleegd (zoals belediging, meermalen gepleegd).24Uitgezonderd hiervan was de 

verbeurdverklaring, die steeds telkens (dat wil zeggen zonder vermindering) kon worden opgelegd. 

Artikel 208 Sv 1838 bepaalde: ‘Indien het blijkt dat de beschuldigde te voren, doch na het plegen van 

het feit hetwelk het onderwerp zijner teregtstelling uitmaakt, ter zake van andere misdrijven is 

veroordeeld geweest, zal het hof in de toepassing der straf acht slaan op de aan den beschuldigde 

bevorens opgelegde straf of straffen.’ De opgelegde straf voor de gezamenlijke misdrijven kon niet 

zwaarder zijn ‘dan het maximum bij de wet tegen het zwaarste derzelve bedreigd’. De doodstraf was 

hiervan uitgezonderd. Uitgangspunt was dat de verdachte zo snel als mogelijk werd veroordeeld voor 

een door hem gepleegd strafbaar feit. De verdachte die ‘door de toevallige, althans van zijne schuld 

onafhankelijke, omstandigheid eener dubbele teregtstelling wegens twee misdrijven, welke te gelijk 

bestonden en alzoo simul et semel had kunnen en behoren behandeld te worden’ mocht van een onge-

lijktijdige berechting niet de dupe worden.25 De rechter moest vonnis wijzen alsof beide misdrijven 

tegelijkertijd werden berecht. Artikel 227, onder 6° Sv 1838 bepaalde hetzelfde voor wanbedrijven. 

In geval een verdachte eerder was veroordeeld tot een eerloosverklaring wegens het plegen van een 

misdaad, kon de rechter voor een wanbedrijf zonder absorptie een straf uitspreken. Was de verdachte 

                                                           
20 Zie voor een omschrijving daarvan par. 1.2.3. 
21 Zie De Pinto 1882, p. 372. 
22 De Bosch Kemper 1840a, p. 559-560. 
23 Zie De Bosch Kemper 1840a, p. 560; De Pinto 1882, p. 373. 
24 Zie De Bosch Kemper 1840a, p. 561. 
25 Zie De Pinto 1882, p. 375. 
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reeds tot een gevangenisstraf veroordeeld voor het plegen van een misdaad en werd de verdachte 

vervolgens veroordeeld tot een vrijheidsstraf voor het plegen van een wanbedrijf, dan werd de duur 

van de gevangenisstraf meegenomen in de duur van de te ondergane vrijheidsstraf (artikel 227, onder 

8° Sv 1838). Over deze bepaling bestond kennelijk nogal wat onduidelijkheid. De Bosch Kemper 

stelde dat de vrijheidsstraf bij wanbedrijven altijd korter is dan de vrijheidsstraf bij misdaden en dat de 

bepaling geen praktisch nut had.26 De Pinto stelde, veertig jaar na De Bosch Kemper en na de wijzi-

ging van het sanctiestelsel in 1854,27 dat de bepaling wel nut heeft. Wanneer bijvoorbeeld iemand tot 

een vrijheidsstraf van tien jaar is veroordeeld en na negen jaar wegens een wanbedrijf wordt veroor-

deeld tot vier jaar vrijheidsstraf, dan wordt het laatste jaar van de eerste vrijheidsstraf meegenomen bij 

de vrijheidsstraf van vier jaar, wat dus betekent dat hij daarvan nog drie jaar moest ondergaan.28 

 

2.2.3 Meerdaadse samenloop naar het materiële strafrecht 

In de loop van de negentiende eeuw wordt ook in Nederland aangenomen dat (meerdaadse) samenloop 

een leerstuk is van materieel strafrecht en dus moet worden geregeld in het wetboek van 

strafrecht.29Reeds in het ontwerp van een wetboek van strafrecht uit 1847 vinden we de (meerdaadse) 

samenloop terug (Titel VI van het Eerste Boek).30 Artikel 1 bepaalde dat schuldigverklaring aan 

meerdere misdaden, aan wanbedrijven of aan misdaad of wanbedrijf als een verzwarende 

omstandigheid wordt aangemerkt. De regeling gaf de rechter de bevoegdheid de zwaarst op te leggen 

straf met een derde te verhogen in geval van samenloop van misdaden die met tuchthuisstraf worden 

bedreigd en wanbedrijven die met gevangenisstraf worden bedreigd. In dat laatste geval was bepaald 

dat de maximaal op te leggen gevangenisstraf niet hoger mocht zijn dan het ‘gezamenlijk bedrag der 

op die wanbedrijven gestelde straffen.’ Deze bepaling werd noodzakelijk geacht omdat samenvoeging 

van straffen in geval van meerdere misdaden en wanbedrijven ‘veel te ver zou gaan’. De regering 

stelde in de Memorie van Toelichting dat de rechter de mogelijkheid moet hebben de strafmaat te 

verhogen.31 Artikel 2 van het ontwerp bepaalde dat de rechter bij het opleggen van een straf voor het 

hebben begaan van een misdaad of wanbedrijf in strafverminderende zin rekening kan houden met een 

veroordeling voor een ander feit, uitgesproken na het plegen van die eerstgenoemde misdaad of 

wanbedrijf, maar vóór de veroordeling voor het plegen van dat feit. De vrijheidsstraf kon met 

maximaal een derde worden verminderd, terwijl de op te leggen gevangenisstraf minimaal acht dagen 

moest bedragen. De regeling van artikel 1 en 2 was niet van toepassing op de geldboeten (artikel 3). 

Artikel 6 bepaalde dat de rechter met verzachtende omstandigheden rekening kan houden. Deze bepa-

                                                           
26 De Bosch Kemper 1840b, p. 36-37. 
27 Wet van 29 juni 1854, Stb. 102. 
28 De Pinto 1882, p. 419. 
29 De Pinto 1882, p. 372-373, voetnoot b. 
30 Zie Baaijens-Van Geloven e.a. 1985, p. 18-19. Heel consequent was de wetgever op dit punt niet. In het 
ontwerp wetboek van strafvordering van 1863 vinden we, zonder nadere toelichting, in de artikelen 79 e.v. een 
samenloopregeling opgenomen. Zie Kamerstukken II 1863/64, LVIII, nr. 8, p. 684. 
31 Kamerstukken II 1846/47, XII, nr. 33, p. 327. 
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ling was nodig omdat de bepaling van de straf ‘geheel aan het oordeel van de regter[moet] worden 

overgelaten, daar men anders ligtelijk in dezelfde hardheid en ongelijkmatigheid van strafbedeeling 

zoude vallen, waardoor de tegenwoordige Code Pénal zich zoo ongunstig onderscheidt.’32 

 

Het ontwerp van een wetboek van strafrecht van 1859 was wat de meerdaadse samenloop betreft 

eenvoudiger, maar ook dwingender. In de memorie van toelichting staat dat de wetgever het wenselijk 

achtte de regeling van meerdaadse samenloop uit het Wetboek van Strafvordering van 1838 te halen.33 

Artikel 37 van het ontwerp (artikel 10 van Titel II van het Eerste Boek) bepaalde, conform het 

absorptiestelsel, dat hem die schuldig wordt verklaard aan meerdere misdrijven, alleen de straf wordt 

opgelegd die tegen het zwaarste van die misdrijven is bedreigd. De bepaling was niet van toepassing 

op de geldboete en de bijkomende straffen. In artikel 38 (artikel 11 van Titel II van het Eerste Boek) 

was een regeling opgenomen die enigszins vergelijkbaar is met die van artikel 2 van het ontwerp van 

1847. In het ontwerp van 1859 werd echter bepaald dat de rechter bij de toepassing van de straf de 

vroegere veroordeling in rekening moet brengen en de op te leggen straf, ‘gevoegd bij de reeds 

opgelegde straf, niet zwaarder [mag] zijn dan het maximum bij de wet tegen de zwaarste dier 

misdrijven bedreigd’, tenzij voor het laatste misdrijf de doodstraf bedreigd is. In dat laatste geval 

wordt de doodstraf uitgesproken, zonder met eerder opgelegde straffen rekening te houden. Het doel 

van deze bepaling was dat niet-gelijktijdige berechting voor meerdere feiten geen verandering mag 

brengen ‘in het lot van den schuldige; zooveel het niet onmogelijk wordt gemaakt door den aard der 

zaak, moet zijn lot hetzelfde zijn, als of al zijne misdrijven reeds vroeger waren bekend geweest en 

gelijktijdig hadden kunnen worden beregt.’34 

 

2.3 De voorstellen van de staatscommissie-De Wal over meerdaadse samenloop (1870-1876) 

2.3.1 Inleiding 

Bij Koninklijk besluit van 28 september 1870 (Stb. 21) werd een commissie ingesteld die belast werd 

met het samenstellen van een ontwerp van een wetboek van strafrecht.35 Deze Staatscommissie heeft 

voor wat betreft de samenloopregeling uit de ontwerpen van 1847 en 1859 geput. Niet alleen was ook 

de commissie van oordeel dat de samenloopregeling in het wetboek van strafrecht thuishoort, in het 

ontwerp van de regeling komen keuzes, gemaakt in 1847 en 1859, terug.36 Alvorens op het ontwerp in 

te gaan, moet eerst een belangrijk verschil worden besproken tussen het ontwerp van de 

Staatscommissie en beide oudere ontwerpen. In tegenstelling tot de eerdere ontwerpen maakte de 

Staatscommissie onderscheid tussen eendaadse en meerdaadse samenloop, waarbij aansluiting is 

                                                           
32 Kamerstukken II 1846/47, XII, nr. 33, p. 327. 
33 Kamerstukken II 1858/59, LXXXI, nr. 6, p. 889. 
34 Kamerstukken II 1858/59, LXXXI, nr. 6, p. 889. 
35 De commissie bestond uit J. de Wal (voorzitter), A.A. de Pinto (secretaris), M.S. Pols, A.E.J. Modderman en 
W.F.G.L. François (die in 1872 werd vervangen door J.J. Loke). 
36 Overigens wordt slechts een enkele keer naar het ontwerp van 1847 gewezen. Vgl. ‘Boek I Titel VI’ (Bijlage 
nr. 53), in: A.J.A. van Dorst e.a. 1976 (Bijlagen nrs. 35/72), p. 154. 
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gezocht bij het strafwetboek van de Noordduitse Bond, dat dit onderscheid had ontleend aan het 

wetboek van strafrecht van Pruisen van 1851.37 Binnen de commissie is nogal wat discussie gevoerd 

over eendaadse samenloop en voortgezette handeling.38 Ten aanzien van meerdaadse samenloop 

werden (en worden in het hiernavolgende) zeven onderwerpen besproken: meerdaadse samenloop bij 

feiten die met gelijksoortige hoofdstraffen worden bedreigd, meerdaadse samenloop bij feiten die met 

ongelijksoortige hoofdstraffen worden bedreigd, meerdaadse samenloop bij feiten die (ook) met 

geldboete worden bedreigd, meerdaadse samenloop bij bijkomende straffen, meerdaadse samenloop 

bij overtredingen, meerdaadse samenloop in het geval dat levenslange gevangenisstraf is opgelegd en 

meerdaadse samenloop in geval van ongelijktijdige berechting van strafbare feiten.39 

 

2.3.2 Meerdaadse samenloop bij feiten die met gelijksoortige vrijheidsstraffen worden bedreigd 

De commissie stond voor de vraag of het bestaande absorptiestelsel moest worden gehandhaafd of 

moest worden gekozen voor een zuiver cumulatiestelsel of voor een stelsel dat daar tussenin ligt. 

Binnen de commissie bestond overeenstemming over de keuze voor dat laatste, maar er was geen 

onmiddellijke overeenstemming over de invulling daarvan.40 Daarom werd aan Pols en De Pinto 

gevraagd elk een preadvies te schrijven over dit onderwerp. Het preadvies van Pols heeft aan de 

opvatting van de commissie, voor zover zij de gelijksoortige en ongelijksoortige vrijheidsstraffen 

betreft, ten grondslag gelegen.  

Pols wijst allereerst zowel het absorptiestelsel als het zuivere cumulatiestelsel af. Het absorptiestelsel 

laat misdrijven onbestraft, wat volgens Pols onaanvaardbaar is, terwijl zuivere cumulatie evenmin tot 

een gewenst resultaat leidt. Pols stelde dat ‘de misdadige wil, die bij de straftoepassing de mate moet 

bepalen, in geval van samenloop voor misdrijven wordt geacht bij het latere misdrijf wel 

gecombineerd, dus de strafwaardigheid verhoogd, maar niet vernieuwd’. Van verdubbeling van 

strafwaardigheid bij elk door de dader opnieuw gepleegd (en gelijktijdig berecht) delict kan geen 

sprake zijn: exit zuiver cumulatiestelsel.41 Voor welk tussenstelsel moet dan worden gekozen? Het 

stelsel van strafverzwaring of het stelsel van gematigde cumulatie? Pols wijst het in het wetboek van 

strafrecht van de Noordduitse Bond gekozen stelsel van strafverzwaring en de daarbij door de rechter 

                                                           
37 Dit onderscheid was reeds bekend in het ontwerp wetboek van strafvordering van 1863/1867 (artikel 79). 
38 Zie Bosch 1965, p. 178-179. 
39 A.E.J. Modderman, ‘Aanvulling der algemeene agenda ad VIII 4 en X’ (bijlage nr. 6), in: Van Dorst e.a. 1976 
(Bijlagen nrs. 1/34), p. 52-53. De algemene agenda kende t.a.v. samenloop overigens maar één vraag: 
cumulatiestelsel of absorptiestelsel? Of het principe dat tussen die beide ligt? (in een voetnoot wordt daaraan nog 
toegevoegd dat deze vraag van Modderman ‘naar het schijnt, meer bepaald den concursus realis [meerdaadse 
samenloop]’ betreft. Zie ‘Algemeene agenda’ (bijlage nr. 1). In: Van Dorst e.a. 1976 (Bijlagen nrs. 1/34), p. 20. 
40 7de vergadering d.d. 14 november 1870, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen Deel I, blz. 1/275), p. 69-70. 
41 M.S. Pols, ‘Preadvies over de regeling der strafbepaling bij samenloop van misdrijven’ (bijlage nr. 8), in: Van 
Dorst e.a. 1976 (Bijlagen nrs. 1/34), p. 63. De commissie stemde hiermee in meerderheid in. Zie 10e vergadering 
d.d. 5 december 1870, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen deel 1, blz. 1/275), p. 89-90. Modderman stelde veel 
later nog eens: ‘Wie vijf maal steelt is wel objectief maar niet subjectief vijf maal zo strafschuldig’ als degene 
die eenmaal steelt. Zie A.E.J. Modderman, ‘Vijf voorstellen van den heer Modderman betreffende de straffen 
wegens overtredingen, zoowel in ’t algemeen als bij zamenloop en recidive’ (bijlage nr. 163), in: Van Dorst e.a. 
1976 (Bijlagen nrs. 152/170), p. 120. 
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uit te spreken Gesamtstrafe af, en pleit krachtig voor het stelsel van gematigde cumulatie. We zullen 

zien dat dit stelsel voor wat betreft meerdaadse samenloop bij gelijksoortige hoofdstraffen weliswaar 

door de wetgever is omarmd, maar dat de wettelijke omschrijving ervan lijkt op het stelsel van 

strafverzwaring. 

In het stelsel van strafverzwaring worden volgens Pols feiten die met een lager strafmaximum worden 

bedreigd straffeloos, terwijl de straf tegen het zwaarste feit juist wordt verzwaard (tot boven het 

strafmaximum dat tegen dat feit wordt bedreigd). Volgens Pols kan een ander misdrijf alleen een 

verzwarende omstandigheid voor een misdrijf zijn, wanneer dat andere misdrijf daarmee in enig 

verband staat en niet wanneer het een geheel op zichzelf staand feit is, waarbij het zelfs onverschillig 

is of het voor of na het zwaarste feit is gepleegd. Het stelsel van strafverzwaring berust volgens Pols 

op een ‘willekeurige fictie’; aan de ene kant tracht men een beperking aan te brengen in de op te 

leggen straf, terwijl men tegelijkertijd erkent dat strafverzwaring eigenlijk geen beperking van de op te 

leggen straf inhoudt, maar erkenning van zuivere cumulatie, die men dan weer ongedaan maakt door 

het stellen van een maximum. Het stelsel van strafverzwaring zou dus op twee gedachten hinken.42  

Een billijke en gelijkmatige toepassing van het strafrecht vraagt om een stelsel waarin straffen worden 

gecumuleerd, maar met een zekere beperking. Elk misdrijf dient volgens Pols met de daarop gestelde 

straf te worden bestraft, maar de verschillende op te leggen straffen moeten aan een maximum worden 

gebonden. Daardoor wordt recht gedaan aan de rechtsgrond waarop het middenstelsel rust, namelijk 

dat geen der samenlopende misdrijven straffeloos blijft, terwijl de mate van straf dus ‘in evenredigheid 

met de mate van geopenbaarden misdadigen wil’ wordt bepaald.43 De wetgever heeft tot taak de grens 

te bepalen waarbinnen de rechter ruimte krijgt om de straf te bepalen. Pols acht het ‘geen bezwaar’ om 

bij gelijksoortige hoofdstraffen die grens te leggen bij een derde boven het hoogste maximum. Deze 

‘uiterste grens’ zal overigens niet snel worden bereikt.44 De door de rechter opgelegde straf blijft 

volgens Pols in de rechtspraktijk veelal onder dat maximum. 

 

Hoewel Pols koos voor een gematigd cumulatiestelsel, blijkt uit diens ‘proeve van formulering’ eerder 

van een gematigd strafverzwaringsstelsel. Het voorstel luidde namelijk: ‘Bij samenloop van misdrij-

ven, met gelijksoortige straffen bedreigd, wordt eene gezamenlijke straf uitgesproken, die noch het 

vereenigd bedrag dier straffen, noch niet meer dan een derde de zwaarst bedreigde straf overstijgt.’45 

Dat wordt gesproken van een gezamenlijke straf die niet meer dan een derde boven het hoogste 

                                                           
42 M.S. Pols, ‘Preadvies over de regeling der strafbepaling bij samenloop van misdrijven’ (bijlage nr. 8), in: Van 
Dorst e.a. 1976 (Bijlagen nrs. 1/34), p. 64. 
43 M.S. Pols, ‘Preadvies over de regeling der strafbepaling bij samenloop van misdrijven’ (bijlage nr. 8), in: Van 
Dorst e.a. 1976 (Bijlagen nrs. 1/34), p. 67. 
44 M.S. Pols, ‘Preadvies over de regeling der strafbepaling bij samenloop van misdrijven’ (bijlage nr. 8), in: Van 
Dorst e.a. 1976 (Bijlagen nrs. 1/34), p. 69. 
45 M.S. Pols, ‘Preadvies over de regeling der strafbepaling bij samenloop van misdrijven’ (bijlage nr. 8), in: Van 
Dorst e.a. 1976 (Bijlagen nrs. 1/34), p. 70. 
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maximum mag uitstijgen, doet vermoeden dat toch het strafverzwaringsstelsel wordt overgenomen.46 

Maar omdat Pols ook aangeeft dat het verenigd bedrag van het maximum der straffen voor de door de 

dader gepleegde misdrijven niet mag worden overschreden, vinden we hier een verzachting van het 

strafverzwaringsstelsel, zoals dat in het wetboek van de Noordduitse Bond werd gehanteerd. Eén en 

ander betekent dat wanneer iemand wordt veroordeeld voor twee feiten, waarbij het ene feit wordt 

bedreigd met een gevangenisstraf van zes jaar en het andere feit met een gevangenisstraf van twee 

jaar, de maximaal op te leggen straf acht jaar bedraagt.47 Dat het Pols toch echt te doen is om een 

gematigd cumulatiestelsel blijkt uit opmerkingen tijdens een vergadering wanneer hij stelt dat iemand 

voor twee feiten wordt veroordeeld voor beide feiten moet worden gestraft, ‘maar de daartegen 

bedreigde straffen worden in één straf uitgedrukt en die straf wordt beperkt ten opzichte van het 

maximum.’48 De overige leden van de commissie hebben zich voor wat de gelijksoortige hoofdstraffen 

betreft achter het voorstel geschaard,49 zodat we kunnen aannemen dat het gematigd cumulatiestelsel 

door de commissie is aanvaard. 

De beslissing van de commissie was echter niet unaniem. De Pinto heeft zich altijd tegen het gematigd 

cumulatiestelsel verzet. Allereerst achtte hij de redenering dat de misdadige wil niet is verdubbeld 

weinig rationeel. Het gaat volgens hem bij meerdaadse samenloop niet om samenhangende misdrijven, 

maar om de gelijktijdige berechting van misdrijven. De Pinto kon zich voorstellen dat de 

vermeerdering van de intensieve zwaarte door cumulatie van gevangenisstraffen (twee keer vijf jaar is 

iets anders dan één keer tien jaar gevangenisstraf) een reden is om zuivere cumulatie als stelsel af te 

wijzen bij die straf (de ‘zucht naar vrijheid wordt bij den opgesloten mensch in normale 

omstandigheden hoe langer hoe heviger, en bijgevolg de straf steeds zwaarder’), maar daarmee is niet 

gezegd dat dit stelsel voor alle straffen moet worden afgewezen.50 

 

De tekst van de bepaling is binnen de commissie onderwerp van discussie geweest. Allereerst werd 

‘misdrijven’ vervangen door ‘feiten’, waarbij werd voorgesteld daarvan te maken ‘onderscheidene op 

zich zelf staande feiten’ of ‘meerdere feiten’.51 Uiteindelijk is de laatste lezing door de commissie 

aanvaard. Ten tweede wordt, als gevolg van een wijziging van artikel 7 van Titel VI van het Eerste 

Boek (het huidige artikel 61 Sr), gesproken van hoofdstraffen in plaats van straffen. Ten derde werd 

                                                           
46 Zie ook 7e vergadering d.d. 14 november 1870, in: Van Dorst e.a. 1976 (Deel I, blz. 1/275), p. 69; ‘Boek I 
Titel VI Van Samenloop van misdrijven en overtredingen’ (bijlage nr. 53), in: Van Dorst e.a. 1976 (Bijlagen nrs. 
53/72), p. 151. 
47 Zie opmerkingen van De Wal tijdens de 62e vergadering d.d. 12 januari 1872, in: Van Dorst e.a. 1976 
(Notulen Deel II blz. 1/308), p. 102. 
48 100e vergadering d.d. 19 mei 1873, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen deel III, blz. 1/297), p. 65. 
49 10e vergadering d.d. 5 december 1870, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen deel I, blz. 1/275), p. 88. 
50 10e vergadering d.d. 5 december 1870, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen deel I, blz. 1/275), p. 91. Zie reeds – 
zij het minder uitgesproken – A.A. de Pinto, ‘Nota voor de regeling der strafbepaling bij zamenloop van 
misdrijven (concursus realis)’ (bijlage nr. 9), in: Van Dorst e.a. 1976 (Bijlagen nrs. 1/34), p. 72-73. 
51 ‘Boek I Titel VI Van Samenloop van misdrijven en overtredingen’ (bijlage nr. 53), in: Van Dorst e.a. 1976 
(Bijlagen nrs. 35/72), p. 151; 62e vergadering d.d. 12 januari 1872, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen Deel II blz. 
1/308), p. 102. 
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het reeds door Pols voorgestelde woord ‘gezamenlijk’ op enig moment als overbodig uit het ontwerp 

gehaald,52 om vervolgens op voorstel van Loke weer te worden ingevoerd teneinde te voorkomen dat 

de straf beneden het hoogste minimum zou afdalen.53 Dat laatste argument leidde tot de vraag of in de 

voorgestelde bepaling ook een verwijzing naar het strafminimum zou moeten worden opgenomen. Een 

meerderheid van de commissie bleek daar voor te voelen. Voorkomen moest worden dat bij meerdere 

feiten onder het strafminimum zou worden gestraft, omdat sommige feiten dan niet worden bestraft 

wat ‘een stuitende onbillijkheid’ zou opleveren, onder andere in verhouding tot artikel 4 van Titel VI 

van het ontwerp (huidig artikel 58 Sr). ‘De straf mag bij concursus niet ligter zijn dan alléén op grond 

dat er gelijksoortige straffen (…) en niet-gelijksoortige straffen (…) zijn bedreigd.’54 

Eén en ander leidde ertoe dat artikel 3 van Titel VI van het Eerste Boek in tweede lezing werd gesplitst 

in drie leden. Het eerste lid bepaalde dat in geval van meerdaadse samenloop bij feiten die met 

gelijksoortige straffen worden bedreigd, één straf wordt uitgesproken. Het tweede lid luidde: ‘Het 

minimum dezer straf is het verenigd bedrag van de minste straffen op de feiten gesteld, doch niet 

hooger dan een derde boven het zwaarste minimum.’ Het derde lid luidde: ‘Het maximum is het 

vereenigd bedrag van de hoogste straffen op de feiten gesteld, doch niet hooger dan een derde boven 

het zwaarste maximum.’55 

 

2.3.3 Meerdaadse samenloop bij feiten die met ongelijksoortige vrijheidsstraffen worden bedreigd 

Volgens Pols is bij ongelijksoortige hoofdstraffen de onjuistheid van het stelsel van strafverzwaring 

het meest duidelijk zichtbaar. Immers, hoe kan een Gesamtstrafe worden uitgesproken bij ongelijk-

soortige straffen? Elke poging daartoe komt neer op willekeur, aldus Pols. Want als een rechter besluit 

tot gevangenisstraf als gezamenlijke straf, dan kan het voorkomen dat misdrijven die met hechtenis 

worden bedreigd in geval van meerdaadse samenloop met gevangenisstraf worden bestraft. Daar 

verzet Pols zich tegen. En zo men al tot een gemeenschappelijke straf kan komen, dan is de vraag hoe 

de straf moet worden berekend. Ook dat leidt volgens Pols tot willekeur, althans tot het moeilijk 

kunnen taxeren van de zwaarte van de straf. Deze problemen kunnen worden opgelost door een stelsel 

te introduceren waarin bij ongelijksoortige hoofdstraffen geen gezamenlijke straf wordt opgelegd, 

maar elk delict afzonderlijk wordt bestraft met een beperking van de cumulatie.56 Berekening van de 

duur en beperking van de straf is volgens Pols mogelijk omdat elke hoofdstraf één gemeenschappelijk 

kenmerk heeft, namelijk de duur. Dat geldt ook voor de geldboete, want daaraan is vervangende 

hechtenis van een zekere duur gekoppeld. Dat betekent dat voor het bepalen van de op te leggen straf 

                                                           
52 62e vergadering d.d. 12 januari 1872, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen Deel II blz. 1/308), p. 102. 
53 100e vergadering d.d. 19 mei 1873, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen Deel III, blz. 1/297), p. 64. Zie ook 
‘Opmerkingen van mr. Loke betrekkelijk het Eerste Boek’ (bijlage nr. 102), in: Van Dorst e.a. 1976 (Bijlagen 
nrs. 83/107), p. 232. 
54 100e vergadering d.d. 19 mei 1873, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen Deel III, blz. 1/297), p. 66. 
55 Boek I, tweede lezing (bijlage nr. 114), in: Van Dorst e.a. 1976 (Bijlagen nrs. 108/134), p. 55. 
56 M.S. Pols, ‘Preadvies over de regeling der strafbepaling bij samenloop van misdrijven’ (bijlage nr. 8), in: Van 
Dorst e.a. 1976 (Bijlagen nrs. 1/34), p. 65-67. 
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bij ongelijksoortige straffen voor wat betreft de geldboete de vervangende hechtenis wordt bekeken en 

dat vervolgens de gezamenlijke duur van de samenlopende straffen de duur van de langstdurende straf 

‘onder de enkele strafbedreigingen’ met niet meer dan een derde mag overstijgen.57 Hoewel dit laatste 

onderdeel niet nader werd gemotiveerd, werd dit voorstel door de commissie overgenomen. 

De Pinto merkte in zijn reactie op het preadvies van Pols op dat de vergelijking van hoofdstraffen aan 

de hand van de duur een schijnoplossing biedt in geval van vrijheidsstraffen en vermogensstraffen: 

men tracht immers te vergelijken met de subsidiaire straf die slechts voorwaardelijk intreedt als de 

primaire straf niet ten uitvoer kan worden gelegd.58 De meerderheid van de commissie ziet in een 

vergelijking met de duur echter geen probleem.59 Dit punt is verweven met de discussie over het 

stelsel voor de geldboete en wordt hierna besproken. 

 

Pols stelde in geval van meerdaadse samenloop bij ongelijksoortige hoofdstraffen de volgende 

bepaling voor: ‘Bij samenloop van misdrijven, met ongelijksoortige straffen bedreigd, wordt elk dier 

straffen uitgesproken, maar mogen deze te zamen in duur de langstdurende der bedreigde straffen met 

niet meer dan een derde overtreffen.’ De redactie van deze bepaling heeft de commissie de nodige 

hoofdbrekens bezorgd. In de eerste plaats maakte Pols duidelijk dat ‘elk dier’ erop duidt dat de rechter 

bij de bepaling van de op te leggen straf de maximum- en minimumgrenzen in acht dient te nemen. 

Daarnaast wees hij erop dat ‘wanneer bij zamenloop van ongelijksoortige straffen de intensief ligste 

straf het langst duurt, deze voor de berekening van het maximum in aanmerking’ moet worden 

genomen. Het voorstel van Pols werd door de commissie met instemming begroet.60 

Over de voorgestelde redactie merkte De Wal op dat die ertoe kan leiden dat iemand die een feit heeft 

begaan waartegen zes jaar en een ander feit waartegen twee jaar is bedreigd tot acht jaar kan worden 

veroordeeld op grond van artikel 3 van Titel VI. Als hij ook nog een feit heeft begaan dat met 

geldboete wordt bedreigd, dan wordt de maximaal op te leggen straf veel korter, nu de geldboete 

wordt berekend naar de duur van de vervangende hechtenis. De commissie was van oordeel dat 

pluraliteit van misdrijf nimmer tot strafverlichting mag leiden.61 Onduidelijk is of het vraagpunt dat 

De Wal opwierp, wel door de commissie is beantwoord. In de kern is het voorstel van Pols 

ongewijzigd gebleven. Na de eerste wijziging luidde het eerste lid: ‘Bij zamenloop van 

onderscheidene op zich zelf staande feiten, opleverende meer dan één misdrijf, met ongelijksoortige 

                                                           
57 Overigens stelde Pols dat het eenvoudige strafstelsel dat de commissie voorstaat, de problematiek van 
cumulatie van ongelijksoortige straffen niet zo heel erg problematisch maakt. Tevens merkte hij op dat het enige 
alternatief voor een ander stelsel dan het voorgestelde gematigde cumulatiestelsel ofwel het behoud van het 
bestaande absorptiestelsel voor zuivere cumulatie zou zijn. Dat achtte Pols niet gewenst. Zie M.S. Pols, 
‘Preadvies over de regeling der strafbepaling bij samenloop van misdrijven’ (bijlage nr. 8), in: Van Dorst e.a. 
1976 (Bijlagen nrs. 1/34), p. 69. 
58 A.A. de Pinto, ‘Nota voor de regeling der strafbepalingen der samenloop van misdrijven (concursus realis)’ 
(bijlage nr. 9), in: Van Dorst e.a. 1976 (Bijlagen nrs. 1/34), p. 72-73.  
59 10e vergadering d.d. 5 december 1870, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen Deel I blz. 1/275), p. 88-92. 
60 10e vergadering d.d. 5 december 1870, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen Deel I blz. 1/275), p. 92-93. 
61 62e vergadering d.d. 12 januari 1872, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen Deel II blz. 1/308), p. 102-103. 



28 
 

straffen bedreigd, wordt elk dier straffen uitgesproken, maar mogen deze te zamen in duur de 

langstdurende met niet meer dan een derde overtreffen.’62 In de eerste lezing luidde het eerste lid: ‘Bij 

zamenloop van meerdere feiten die op zich zelf staande handelingen moeten worden beschouwd en 

meerdere misdrijven opleveren met ongelijksoortige hoofdstraffen bedreigd wordt elk dier straffen 

uitgesproken, doch mogen deze te zamen in duur de langstdurende met niet meer dan een derde 

overtreffen.’ Het gevaar waarop De Wal wees, lijkt in de nieuwe tekst niet te zijn ondervangen. 

Binnen de commissie is tot slot kort discussie gevoerd over de vraag of ‘in duur’ kon worden 

geschrapt. Daartoe werd niet besloten omdat ‘hierin het eenig gemeenschappelijk kennen der 

ongelijksoortige straffen gelegen is.’63 

 

Pols stelde voor het tweede lid van de bepaling betreffende de ongelijksoortige straffen aldus te laten 

luiden: ‘De geldboeten en verbeurd verklaringen worden daarbij berekend naar den duur der 

vervangende subsidiaire hechtenis.’ De Pinto maakte ook tegen de beperkte cumulatie van 

verbeurdverklaringen bezwaar. Naast de bezwaren, genoemd bij de geldboete, werd opgemerkt dat 

verbeurdverklaring in verreweg de meeste gevallen een ondeelbare straf is waarbij voor een maximum 

of een verhoging van het maximum met een derde geen plaats is. De commissie was het daar unaniem 

mee eens. Verbeurdverklaring is inderdaad een ‘ondeelbare straf’, terwijl de ‘geldboete tegen niet-

uitlevering bedreigd, moet zuiver worden gecumuleerd, daar zij alleen een middel van contrainte is, 

dat anders zijn doel zou missen.’64 Eén en ander heeft tot gevolg dat de regeling van samenloop bij 

verbeurdverklaring naar een andere bepaling in de samenlooptitel verhuisde. In de loop van de 

totstandkoming van het voorstel is deze bepaling door de commissie enkele keren binnen Titel VI van 

het Eerste Boek verplaatst, maar de tekst is al die tijd ongewijzigd gebleven en luidde: ‘de straffen van 

verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen worden, evenals de vervangende hechtenis bij niet-

uitlevering dier voorwerpen, voor elk misdrijf afzonderlijk en zonder vermindering opgelegd.’ 

Het tweede lid van de bepaling betreffende de ongelijksoortige hoofdstraffen luidde na verwijdering 

van de verwijzing na verbeurdverklaring: ‘De geldboeten worden berekend naar den duur der 

vervangende hechtenis.’ Inhoudelijk lijkt deze bepaling niet te zijn gewijzigd. Op voorstel van het 

commissielid Loke werd de tekst uiteindelijk gewijzigd in: ‘Ten aanzien van geldboeten wordt de duur 

berekend naar den duur der vervangende hechtenis.’65 

 

2.3.4 Meerdaadse samenloop bij feiten die met geldboete worden bedreigd 

                                                           
62 ‘Boek I Titel VI Van Samenloop van misdrijven en overtredingen’ (bijlage nr. 53), in: Van Dorst e.a. 1976 
(Bijlagen nrs. 35/72), p. 151-152. 
63 100e vergadering d.d. 19 mei 1873, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen Deel III blz. 1/297), p. 67. 
64 10e vergadering d.d. 5 december 1870, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen Deel I blz. 1/275), p. 92. 
65 100e vergadering d.d. 19 mei 1873, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen Deel III blz. 1/297), p. 67. Een laatste 
wijziging naar: ‘Ten aanzien van geldboeten wordt de duur der vervangende hechtenis in aanmerking genomen’ 
redde het niet. Zie 155e vergadering d.d. 10 oktober 1874, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen Deel IV blz. 
294/570), p. 359. 
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Hiervoor is er op gewezen dat De Pinto een ander stelsel van meerdaadse samenloop voor ogen had bij 

geldboeten dan bij vrijheidsstraffen. In zijn preadvies was Pols hier niet expliciet op ingegaan maar De 

Pinto meende, en met hem François (tot zijn terugtreden in 1872 lid van de Staatscommissie), dat het 

zuiver cumulatiestelsel zou moeten worden toegepast. Daartoe werden diverse redenen aangevoerd. 

Allereerst is de rechtsgrond van het gematigde cumulatiestelsel goed denkbaar bij misdrijven die met 

gevangenisstraf worden bedreigd, maar niet bij misdrijven die enkel met geldboete worden bedreigd. 

Dat zijn volgens De Pinto delicten waarbij de misdadige wil geheel ontbreekt (zoals bij culpose 

delicten en overtredingen) of zich ‘met weinig nadruk openbaart’. Juist wanneer men zich tegen het 

zuivere cumulatiestelsel verzet met een beroep op het verhogen maar niet verdubbelen van de 

misdadige wil, dan kan men dat argument niet aanvoeren bij delicten waar die misdadige wil geen rol 

speelt. Daarnaast geldt als bezwaar tegen zuivere cumulatie dat de zwaarte der straf intensief toeneemt 

naar mate zij langer duurt. Dat geldt weliswaar voor de vrijheidsstraffen, maar volgens De Pinto niet 

voor vermogensstraffen.66 Weliswaar doet dat bezwaar zich voelen bij de vervangende hechtenis, maar 

volgens De Pinto moet de subsidiaire straf worden geregeld naar de primaire (de geldboete). Daarbij 

kan de duur van de subsidiaire straf worden gemaximeerd, terwijl dat maximum ook bij cumulatie van 

geldboeten niet hoeft te worden overschreden. Tot slot wees De Pinto op de onvergelijkbaarheid van 

vrijheids- en vermogensstraffen, een argument dat we hierboven reeds hebben behandeld.67 

De meerderheid van de commissie verwierp het voorstel van De Pinto. Daartoe werden door Pols, 

Modderman en De Wal opmerkingen gemaakt die min of meer op hetzelfde neerkomen, namelijk de 

erkenning dat ook bij vermogensstraffen sprake is van een toename van de intensieve zwaarte van de 

straf. Een geldboete van duizend gulden is volgens Modderman zwaarder dan tien maal een geldboete 

van honderd gulden die met tussenpozen moet worden betaald. Pols stelde dat wanneer ten aanzien 

van de geldboete het stelsel van zuivere cumulatie zou worden toegepast er een onderscheid wordt 

gemaakt tussen vermogenden en onvermogenden en dat laatstgenoemden de dupe zouden worden van 

de cumulerende subsidiaire hechtenis, nu van hen kan worden verwacht dat zij de boete niet kunnen 

betalen.68 Modderman wijst er wat betreft de culpose delicten ook op dat er geen verschil bestaat met 

de andere (doleuze) delicten, omdat ook bij culpose delicten de gedraging voortspruit ‘uit een en 

dezelfden geest van verzuim.’ Ook bij het plegen van meerdere culpose delicten zou dus geen sprake 

zijn van een verdubbeling van schuld.69 

 

2.3.5 Meerdaadse samenloop bij bijkomende straffen 

                                                           
66 Zie ook opmerkingen van François tijdens de 10e vergadering d.d. 5 december 1870, in: Van Dorst e.a. 1976 
(Notulen Deel I blz. 1/275), p. 88. 
67 A.A. de Pinto, ‘Nota voor de regeling der strafbepalingen der samenloop van misdrijven (concursus realis)’ 
(bijlage nr. 9), in: Van Dorst e.a. 1976 (Bijlagen nrs. 1/34), p. 71-73. 
68 10e vergadering d.d. 5 december 1870, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen Deel I blz. 1/275), p. 89-91. 
69 10e vergadering d.d. 5 december 1870, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen Deel I blz. 1/275), p. 89-90. 
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Pols is in zijn preadvies niet ingegaan op de bijkomende straffen. De Pinto werpt het vraagpunt op in 

zijn reactie op het preadvies van Pols.70 De commissie besloot met eenparigheid van stemmen dat de 

straffen van onderscheiden rechten worden gecumuleerd, behalve de duur van ontzetting van dezelfde 

rechten. De reden daarvoor is gelegen in enerzijds de ‘genoegzame verscherping’ in de vrijheidsstraf, 

anderzijds in de omstandigheid dat is besloten dat de ontzetting van rechten ‘bijna altijd facultatief 

bedreigd’ wordt. Voor het geval de ontzetting dwingend wordt bedreigd, besluit de commissie dat zo 

nodig hierop een uitzondering wordt gemaakt.71 

 

In het eerste concept was de regeling van meerdaadse samenloop bij bijkomende straffen opgenomen 

in artikel 5 van Titel VI van het Eerste Boek dat – voor zover relevant – als volgt luidde: ‘c) de 

straffen van ontzetting van onderscheidene regten en bevoegdheden worden voor elk misdrijf en 

zonder vermindering uitgesproken’ en ‘d) de straffen van ontzetting van dezelfde regten en 

bevoegdheden worden opgelost in eene gezamenlijke straf, die de zwaarste niet overtreft.’72 Het 

bepaalde in onderdeel c) hield dus zuivere cumulatie in, terwijl het bepaalde in onderdeel d) zuivere 

absorptie inhield. Onderdeel c) wordt – onder vernummering tot b) (zie daarover paragraaf 2.3.7) – 

zonder discussie in enigszins gewijzigde vorm aangenomen en kwam te luiden: ‘de straffen van 

onttrekking van verschillende regten en bevoegdheden worden voor elk misdrijf afzonderlijk zonder 

vermindering opgelegd.’ Dit voorstel heeft de commissie nadien niet meer gewijzigd.73 

Met betrekking tot onderdeel d) werd opgemerkt dat het voorstel moest worden gewijzigd, nu in het 

door de commissie gewijzigde artikel 31 van Titel II van het Eerste Boek was bepaald dat de 

ontzetting altijd langer duurt dan de duur van de opgelegde tijdelijke gevangenisstraf of hechtenis. 

Onder vernummering tot c) wordt een nieuw voorstel aan de commissie voorgelegd dat luidde: ‘de 

straffen van ontzetting van dezelfde regten en bevoegdheden worden opgelost in ééne straf, in duur de 

opgelegde hoofdstraf of hoofdstraffen minstens twee en hoogstens vijf jaren te boven gaande, of in 

geval alleen geldboete is opgelegd in eene straf van minstens twee en hoogstens vijf jaren.’ Duidelijk 

is dat de auteur van het voorstel nog twijfelde (‘Het punt verdient echter nog overweging voor dat art 5 

(6) definitief wordt gearresteerd’).74 De discussie die op deze nota volgde tijdens de 63e vergadering 

had uitsluitend betrekking op de eendaadse samenloop en de voortgezette handeling, waarop wij niet 

nader zullen ingaan. De tekst van de bepaling werd tijdens deze vergadering vastgesteld en luidde: ‘de 

straffen van ontzetting van dezelfde regten en bevoegdheden worden opgelost in ééne straf, in duur de 

                                                           
70 A.A. de Pinto, ‘Nota voor de regeling der strafbepalingen der samenloop van misdrijven (concursus realis)’ 
(bijlage nr. 9), in: Van Dorst e.a. 1976 (Bijlagen nrs. 1/34), p. 73. 
71 10e vergadering d.d. 5 december 1870, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen Deel I blz. 1/275), p. 93. 
72 ‘Boek I Titel VI Van Samenloop van misdrijven en overtredingen’ (bijlage nr. 53), in: Van Dorst e.a. 1976 
(Bijlagen nrs. 35/72), p. 152-153. 
73 62e vergadering d.d. 12 januari 1872, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen Deel II blz. 1/308), p. 106; ‘Boek I, 
eerste lezing’ (bijlage nr. 72), in: Van Dorst e.a. 1976 (Bijlagen nrs. 35/72), p. 244; ‘Boek I, tweede lezing’ 
(bijlage nr. 114), in: Van Dorst e.a. 1976 (Bijlagen nrs. 108/134), p. 56. 
74 ‘Nieuwe redactie van art. 5d (6c) voorgesteld door den Secretaris’ (bijlage nr. 69), in: Van Dorst e.a. 1976 
(Bijlagen nrs. 35/72), p. 225. 
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opgelegde hoofdstraf of hoofdstraffen minstens twee en hoogstens vijf jaren te boven gaande, of in 

geval geene andere hoofdstraf dan geldboete is opgelegd in ééne straf van minstens twee en hoogstens 

vijf jaren.’ De tekst van de bepaling is nadien niet meer gewijzigd. Wel is de volgorde gewijzigd: de 

volgorde in de onderhavige bepaling werd geplaatst in de volgorde van de bijkomende straffen in 

artikel 11 van het ontwerp van de commissie.75 

 

2.3.6 Meerdaadse samenloop bij overtredingen 

Tot dusver is slechts gesproken over meerdaadse samenloop bij misdrijven. De Pinto wierp in zijn 

reactie op het preadvies van Pols de vraag op, in hoeverre in geval van meerdaadse samenloop bij 

overtredingen een ander stelsel zou moeten gelden.76 Het definitieve ontwerp heeft de commissie 

lange tijd voor zich uit geschoven, omdat de materie volgens haar nauw verband hield met de regeling 

van de overtredingen in het wetboek.77 Toch waren de contouren van de regeling de commissie al snel 

duidelijk. Als uitgangspunt werd aangenomen dat beginselen van samenloop voor de misdrijven ook 

voor de overtredingen hebben te gelden, terwijl in het belang van repressie met betrekking tot de 

plaatselijke politieverordeningen het stelsel van zuivere cumulatie werd aangenomen.78 Modderman 

stelde echter later dat de grondgedachte van meerdaadse samenloop bij misdrijven niet bij 

overtredingen geldt, omdat bij overtredingen niet het subjectieve maar het ‘objectieve element (le 

matérialité du fait) geheel op den voorgrond’ staat.79 

 

De regeling van meerdaadse samenloop bij overtredingen wordt ook in Titel VI van het Eerste Boek 

opgenomen. Het eerste concept van artikel 8 van deze Titel luidde: ‘De bepalingen van deze titel 

gelden in het algemeen ook bij samenloop van overtredingen of van misdrijven met overtredingen. 

Niettemin worden bij samenloop, als bedoeld in de artt 3 en 4, van overtredingen van plaatselijke 

politie-verordeningen al de daartegen bedreigde straffen afzonderlijk en zonder vermindering 

uitgesproken.’80 De Wal vroeg zich af welke straf zou moeten volgen wanneer iemand een misdrijf of 

een overtreding en een overtreding van een plaatselijke politieverordening zou hebben gepleegd. Zou 

in die gevallen zuivere cumulatie moeten worden toegepast? Is dat niet te hard?81 Een antwoord hierop 

                                                           
75 100e vergadering d.d. 19 mei 1873, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen Deel III blz. 1/297), p. 68. 
76 A.A. de Pinto, ‘Nota voor de regeling der strafbepalingen der samenloop van misdrijven (concursus realis)’ 
(bijlage nr. 9), in: Van Dorst e.a. 1976 (Bijlagen nrs. 1/34), p. 73. 
77 Zie over de regeling van de overtredingen en het onderscheid met misdrijven J.B.H.M. Simmelink 2003, p. 
517-520. 
78 10e vergadering d.d. 5 december 1870, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen Deel I blz. 1/275), p. 93. De 
commissie heeft zich vroeg – op voordracht van De Pinto – de vrijheid gegeven om ten aanzien van de 
overtredingen en van de misdrijven afwijkende regelingen te treffen met betrekking tot de samenloop. Zie 13e 
vergadering d.d. 16 januari 1871, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen Deel I blz. 1/275), p. 117. 
79 A.E.J. Modderman, ‘Vijf voorstellen van den heer Modderman betreffende de straffen wegens overtredingen, 
zoowel in ’t algemeen als bij zamenloop en recidive’ (bijlage nr. 163), in: Van Dorst e.a. 1976 (Bijlagen nrs. 
152/170), p. 120. 
80 ‘Boek I Titel VI’ (bijlage nr. 53), in: Van Dorst e.a. 1976 (Bijlagen nrs. 35/72), p. 155. 
81 62e vergadering d.d. 12 januari 1872, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen Deel II blz. 1/308), p. 111. 



32 
 

is nooit gekomen. Wel werd besloten het eerste deel van de bepaling te wijzigen in: ‘De bepalingen 

van dezen titel gelden ook bij zamenloop van overtredingen of van misdrijven met overtredingen.’ 

Modderman, die een preadvies over de straffen bij overtredingen schreef en daarin de samenloop 

betrok, kwam tot een volgende omschrijving van het concept artikel 8 van Titel VI van het Eerste 

Boek: ‘De artt 64 en 65 zijn mede toepasselijk bij zamenloop van overtredingen met misdrijven of van 

overtredingen onderling. Bij zamenloop, op de wijzen in de artt 66 en 67 bedoeld, hetzij van 

overtredingen met misdrijven, hetzij van overtredingen onderling, wordt voor elke overtreding zonder 

vermindering de straf opgelegd, met deze beperking evenwel dat voor de gezamenlijke overtredingen 

de boeten de som van f. 450, de hechtenis den tijd van 2 maanden niet te boven mag gaan [1/3 boven 

het hoogste algemeene maximum].’82 Hoewel de commissie zich met de door Modderman 

geformuleerde grondgedachte kon verenigen, leidde de voorgestelde omschrijving tot de nodige 

discussie. Uiteindelijk werd een afgeslankte versie van het voorstel aangenomen dat luidde: ‘Bij 

samenloop op de wijze in de artt 67 en 68 bedoeld, hetzij van overtredingen met misdrijven hetzij van 

overtredingen onderling wordt voor elke overtreding zonder vermindering straf opgelegd.’83 

Ook deze omschrijving haalde de eindstreep niet. Tijdens de 155e vergadering werd ingestemd in de 

bepaling te verwijzen naar de gehele titel. Er is wel discussie geweest of dus ook naar eendaadse 

samenloop en voortgezette handeling moest worden verwezen. Onduidelijk is waarom de commissie 

eendaadse samenloop en voortgezette handeling uiteindelijk in de regeling van samenloop bij 

overtredingen heeft ingevoegd.84 

 

2.3.7 Meerdaadse samenloop bij levenslange gevangenisstraf 

De Pinto stelde de vraag of ten aanzien van de levenslange gevangenisstraf moest worden bepaald dat 

die straf alle andere vrijheids- en vermogensstraffen, behalve de verbeurdverklaring van bepaalde 

voorwerpen, absorbeert.85 Dit vraagpunt werd met instemming door de commissie beantwoord, 

overigens zonder nadere motivering. Wel werd opgemerkt dat het verlenen van gratie met de 

toepassing van de geabsorbeerde straffen gepaard kan gaan.86 

 

Het eerste concept dat na dit oordeel van de commissie volgde, plaatste de regeling in artikel 5 van 

Titel VI van het Eerste Boek, onderdeel a), welk voorstel luidde: ‘bij veroordeeling tot levenslange 

                                                           
82 A.E.J. Modderman, ‘Vijf voorstellen van den heer Modderman betreffende de straffen wegens overtredingen, 
zoowel in ’t algemeen als bij zamenloop en recidive’ (bijlage nr. 163), in: Van Dorst e.a. 1976 (Bijlagen nrs. 
152/170), p. 120. 
83 149e vergadering d.d. 3 september 1874, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen Deel IV blz. 294/570), p. 272-273. 
De artikelen 66 en 67 in het voorstel van Modderman, resp. de artikelen 67 en 68 in het nieuwe voorstel bevatten 
telkens de regeling van meerdaadse samenloop voor gelijksoortige en ongelijksoortige hoofdstraffen. 
84 155e vergadering d.d. 10 oktober 1874, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen Deel IV blz. 294/570), p. 359. 
85 A.A. de Pinto, ‘Nota voor de regeling der strafbepalingen der zamenloop van misdrijven (concursus realis)’, 
in: Van Dorst e.a. 1976 (Bijlagen nrs. 1/34), p. 73. 
86 10e vergadering d.d. 5 december 1870, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen Deel I blz. 1/275), p. 93. 
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gevangenisstraf wordt geen andere hoofdstraf uitgesproken.’87 Dit voorstel werd afgewezen, omdat in 

artikel 5 ook de samenloop van de bijkomende straffen werd geregeld. De commissie was van oordeel 

een straf als de levenslange gevangenisstraf in een aparte bepaling moest worden opgenomen. 

Vervolgens was de vraag of bij levenslange gevangenisstraf wel ontzetting van bepaalde rechten en 

openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak kan worden uitgesproken. De commissie stemde daar 

zonder nadere discussie mee in.88 De nieuwe bepaling (artikel 5 (nieuw), onder vernummering van 

artikel 5 tot artikel 6) kwam daarom te luiden: ‘Bij veroordeeling tot levenslange gevangenisstraf 

kunnen geene andere straffen worden opgelegd dat van bepaalde regten en bevoegdheden en 

openbaarmaking der regterlijke uitspraak.’89 De tekst werd daarna nog eenmaal, op verzoek van de 

voorzitter, gewijzigd: na ‘straffen’ werd het woord ‘daarnevens’ ingevoegd.90 

 

2.3.8 Meerdaadse samenloop bij ongelijktijdige berechting 

We zagen dat in het Wetboek van Strafvordering van 1838 een regeling was opgenomen voor gevallen 

van ongelijktijdige berechting (artikel 208 Sv 1838). De commissie besluit artikel 208 over te hevelen 

naar het nieuwe wetboek en te plaatsen in Titel VI van het Eerste Boek.91 Het eerste concept van deze 

bepaling luidde: ‘Indien iemand, na veroordeeling tot straf, opnieuw wordt schuldig verklaard aan 

misdrijf voor de eerste veroordeeling gepleegd, dan wordt de vroegere straf in rekening gebragt met 

toepassing der artt 3 tot 6, even als in het geval van gelijktijdige berechting.’ Hoewel de tekst van het 

voorstel afwijkt van artikel 208, stelde de commissie dat sprake is van het overbrengen van deze 

bepaling naar het wetboek van strafrecht. Dat wijst niet op een inhoudelijke wijziging. De commissie 

verwijst naar het wetboek van strafrecht van de Noordduitse Bond maar verwerpt de beperking die 

daarin is aangebracht, namelijk dat de regels van meerdaadse samenloop niet gelden wanneer de 

vroeger opgelegde straf niet is ondergaan, is verjaard of is kwijtgescholden. Gelet op het door de 

commissie omschreven doel (en grondslag) van meerdaadse samenloop acht zij deze beperking niet 

wenselijk.92 De tekst van de bepaling is door de commissie verder niet inhoudelijk gewijzigd. 

 

2.3.9 Afsluitende opmerkingen 

In het voorgaande hebben we vooral in chronologische volgorde besproken hoe het voorstel voor een 

wettelijke regeling van meerdaadse samenloop tot stand is gekomen. In deze paragraaf willen we 

enkele meer systematische opmerkingen maken over het voorstel en de totstandkoming ervan. In 

                                                           
87 ‘Boek I Titel VI’ (bijlage nr. 53), in: Van Dorst e.a. 1976 (Bijlagen nrs. 35/72), p. 152. 
88 62e vergadering d.d. 12 januari 1872, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen Deel II blz. 1/308), p. 104-105. 
89 Boek I, eerste lezing (bijlage nr. 72), in: Van Dorst e.a. 1976 (Bijlagen nrs. 83/107), p. 244. 
90 100e vergadering d.d. 19 mei 1873, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen Deel III, blz. 1/297), p. 67. 
91 De commissie spreekt zelf van ‘vervangen’. Voortzetting 131e vergadering d.d. 13 april 1874, in: Van Dorst 
e.a. 1976 (Notulen Deel IV blz. 1/293), p. 21. 
92 ‘Boek I Titel VI’ (Bijlage nr. 53), in: Van Dorst e.a. 1976 (Bijlagen nrs. 35/72), p. 154-155; 62e vergadering 
d.d. 12 januari 1872, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen Deel II blz. 1/308), p. 110. 
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overeenstemming met de in paragraaf 1.4 voorgestelde aanpak, bespreken we in deze paragraaf doel, 

grondslag, karakter en strekking van de regeling zoals die door de commissie is voorgesteld. 

Het doel van de regeling lijkt te zijn gelegen in proportionele bestraffing. In dit verband is van belang 

dat door de commissie werd aangenomen dat de maximale straf vrijwel nooit door de rechter wordt 

opgelegd. Die opmerking haalde eigenlijk de angel uit de hele discussie over meerdaadse samenloop. 

Als praktisch weinig problemen met de regeling van meerdaadse samenloop worden verwacht, zijn al 

te lange en vooral op theoretisch niveau zeer complexe discussies eigenlijk niet noodzakelijk. Hoewel 

de staatscommissie dergelijke discussies wel heeft gevoerd, wekt ze toch de indruk het onderwerp voer 

voor wetenschappers te vinden. Zolang de rechter maar onder het strafmaximum blijft, zouden de 

wetgever en de rechter zich niet al te zeer moeten bekommeren over meerdaadse samenloop. 

De commissie benadrukt het belang van gelijktijdige berechting en wil, gelijk artikel 208 Sv 1838, 

voorkomen dat verdachten de dupe worden van (onnodige) ongelijktijdige berechting. Het voorstel 

(het huidige artikel 63 Sr) heeft twee doelen: het voorkomen van disproportionele bestraffing en het 

voorkomen van het omzeilen van de samenloopregels door feiten ongelijktijdig te berechten. 

De commissie is het snel eens over de onwenselijkheid van onbeperkte cumulatie. De regeling van 

meerdaadse samenloop fundeert de commissie op gerechtigheid en de misdadige wil bij meerdaadse 

samenloop. Volgens de commissie krijgt de samenleving genoegzaam voldoening bij een gematigd 

cumulatiestelsel. Een dergelijk stelsel voorkomt disproportionele straffen. Zuivere cumulatie is 

volgens de commissie, voor wat misdrijven betreft, vanuit (repressief) generaal-preventief oogpunt 

niet noodzakelijk. Het tweede argument betreft de verhoging van de misdadige wil door het plegen 

van meerdere, onderscheidene feiten. Volgens de (meerderheid van de) commissie is in geval van 

meerdaadse samenloop van misdrijven geen sprake van verdubbeling van de misdadige wil, bij elk 

volgend misdrijf dat wordt gepleegd, maar hoogstens van een zekere verhoging daarvan. Dat recht-

vaardigt matiging van de maximaal op te leggen straf. Dit argument laat zich het beste plaatsen in de 

theorie van vergelding waarin toen proportionaliteit van schuldverwijt voorop stond. De commissie 

hechtte bij misdrijven sterk aan vergelding. Bij overtredingen gold dit tweede argument, indachtig de 

leer van het materiële feit, niet. Het sterk repressief gekleurde generaal-preventieve argument was in 

het kader van overtredingen voor de commissie het argument om zuivere cumulatie voor te stellen. 

Wat het karakter betreft valt op dat de commissie geen eenduidig stelsel van meerdaadse samenloop 

heeft ontwikkeld. Weliswaar wordt de indruk gewekt dat de regeling van meerdaadse samenloop het 

stelsel van gematigde cumulatie omarmt, maar dat is slechts met betrekking tot de vrijheidsstraffen bij 

misdrijven het geval. Voor andere delicten of sancties geldt een gedifferentieerd stelsel waaruit een 

zekere willekeur lijkt te spreken. Positiever gezegd, de commissie heeft gezocht naar een bij een 

bepaalde sanctie of delict passende regeling van meerdaadse samenloop. Dat daardoor een zekere 

samenhang in het voorstel van de commissie ontbreekt, nam de commissie kennelijk voor lief. 

Tevens blijkt dat de commissie in zekere zin op twee gedachten hinkt als het gaat om de verhouding 

tussen de wetgever en de rechter. Enerzijds rechtvaardigt de commissie de voorstellen ten dele met een 
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beroep op de vrijheid van de rechter. Het absorptiestelsel, dat tot dan toe gold, gaf de rechter 

onvoldoende vrijheid om een passende straf bij meerdaadse samenloop op te leggen. Die vrijheid 

moest worden vergroot, door het kunnen opleggen van hogere straffen dan het maximum dat is gesteld 

op één feit. De strekking van de regeling is er één van strafverhoging, afgezet tegen het stelsel van 

strafvermindering waardoor het oude stelsel van het Wetboek van Strafvordering van 1838 werd 

gekenmerkt. Tegelijkertijd moest die vrijheid bij misdrijven waarop vrijheidsstraffen zijn gesteld niet 

zo groot worden dat de rechter onbeperkt straffen kon cumuleren.  

 

2.4 Parlementaire geschiedenis van de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop (1879-

1881) 

2.4.1 Inleiding 

De Staatscommissie bood op 13 mei 1875 een ontwerp wetboek van strafrecht aan dat – voor wat 

betreft de regeling van meerdaadse samenloop – vrij nauwgezet in het wetsontwerp tot invoering van 

een wetboek van strafrecht is gevolgd.93 Toch zijn enkele verschillen tussen de Staatscommissie en de 

wetsgeschiedenis aan te duiden, die in het navolgende worden besproken.94 Daarbij wordt de 

wetsgeschiedenis zoveel mogelijk artikelsgewijs besproken. De wetsgeschiedenis van artikel 57 en 58 

Sr wordt daarbij in één paragraaf behandeld, omdat het betoog van de minister en de reactie daarop 

vanuit de Tweede Kamer als één geheel kunnen worden beschouwd. De hier gekozen volgorde wijkt 

op plaatsen af van de in de vorige paragraaf gekozen volgorde, namelijk voor wat betreft de 

behandeling van de regeling van meerdaadse samenloop bij levenslange gevangenisstraf die in deze 

paragraaf eerder wordt besproken. Op plaatsen waar de opvattingen van de Staatscommissie aan de 

wettelijke regeling ten grondslag lagen, wordt dat uitdrukkelijk vermeld en wordt herhaling zoveel als 

mogelijk voorkomen. Daar waar de argumenten in de parlementaire stukken afwijken van of 

aanvulling geven op de argumenten van de Staatscommissie, wordt hieraan aandacht besteed. 

 

2.4.2 De regeling van meerdaadse samenloop bij misdrijven (artikel 57 en 58 Sr) 

Waar de Staatscommissie wellicht nog enige onduidelijkheid liet bestaan over het karakter van het 

stelsel, laat de memorie van toelichting op het eerste gezicht weinig aan onduidelijkheid te wensen 

over. Het stelsel bij meerdaadse samenloop ‘is het stelsel van gematigde cumulatie.’95 De minister zet 

de voordelen van dit stelsel uiteen bij de bespreking van artikel 57 en 58 Sr (meerdaadse samenloop 

bij gelijksoortige en ongelijksoortige hoofdstraffen). Deze opvatting vindt haar oorsprong in de 

besprekingen binnen de Staatscommissie en kunnen hier summier worden weergegeven. Opvallend is 

dat de gebruikte argumenten niet telkens op hetzelfde onderwerp betrekking hebben. Zo wijst de 

minister van Justitie het cumulatiestelsel af omdat in geval van meerdaadse samenloop het strafbare 
                                                           
93 Voor Bosch was dit reden om in zijn proefschrift nauwelijks aandacht te besteden aan meerdaadse samenloop. 
Zie Bosch 1965, p. 182. 
94 We hebben ten behoeve van deze paragraaf gebruik gemaakt van Smidt 1881, p. 450-462. 
95 Smidt 1881, p. 451. 
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opzet of schuld ‘bij het later gepleegde misdrijf wel voortgezet, niet verdubbeld’ wordt en wordt de 

zwaarte van de straf intensief vergroot naarmate de straf langer duurt of hoger klimt. Beide argumen-

ten vinden we ook terug bij de Staatscommissie maar zij gebruikte die bij het afwijzen van het 

strafverzwaringsprincipe en het omarmen van het stelsel van gematigde cumulatie. Niettegengaande 

dit verschil is het de minister daar uiteindelijk toch ook om te doen, zodat niet al te veel waarde moet 

worden gehecht aan het verschil in gebruik van beide argumenten. Ook het absorptiestelsel wordt om 

redenen afgewezen die we eerder hebben gezien. Een strafstelsel dat evenredigheid beoogt tussen 

misdrijf en straf verlangt dat alle misdrijven zelfstandig worden bestraft en er geen onbestraft blijft. 

De minister stelt vervolgens dat een middenstelsel het beste stelsel is, maar dat leidt tot de vraag welk 

middenstelsel: gematigde cumulatie of het strafverzwaringsprincipe? Dat laatste stelsel wordt, het zal 

niet verbazen, afgewezen, omdat in dat stelsel ‘de ligtere straf in de zwaardere [wordt] opgelost’ en die 

zwaardere straf ‘als eene collectieve straf (Gesamtstrafe) ter zake van al de gepleegde misdrijven 

uitgesproken, boven het maximum kan worden verhoogd binnen zekere door de wet gestelde grenzen.’ 

Volgens de minister is dit stelsel niet te verdedigen, omdat het de lichtere misdrijven eigenlijk on-

bestraft laat en de lichtere misdrijven in feite als ‘strafverzwarende omstandigheden van het zwaardere 

misdrijf’ beschouwt. Daarvan kan geen sprake zijn, omdat in geval van meerdaadse samenloop een 

‘rechtstreeksch verband’ tussen de onderscheiden feiten ontbreekt; bij meerdaadse samenloop gaat het 

om op zichzelf staande feiten, waarbij het onverschillig is of het ene feit is gepleegd voor of na het 

andere (zwaardere) feit waarmee het lichtere feit samenloopt.96 Het gebruik van het woord 

onverschillig slaat alleen op het tijdstip waarop de feiten zijn gepleegd, niet op het verband tussen de 

verschillende feiten. Immers, een verband tussen die feiten wordt namelijk wel verondersteld, omdat 

er sprake zou zijn van het voortzetten van opzet of schuld. Het verband wordt dus wel ten aanzien van 

de subjectieve, maar niet van de objectieve zijde van een delict onderkend. Aan deze opvatting, die 

reeds door De Pinto werd betwist (zie paragraaf 2.3.2), is verder geen aandacht geschonken. 

Gesteund door de Tweede Kamer werd het gematigd cumulatiestelsel tevens gerechtvaardigd onder 

verwijzing naar het verschil tussen hechtenis en gevangenisstraf.97 In geval van meerdaadse 

samenloop is het uitspreken van een gezamenlijke straf dan maar moeilijk denkbaar. En zo zou moeten 

worden gekozen voor een gezamenlijke straf, dan lijkt dat op het hanteren van de lichtste feiten als een 

strafverzwarende omstandigheid. De minister van Justitie herhaalt hier het betoog van Pols dat dan 

sprake is van een fictie, omdat het er dan toch op neerkomt dat de zwaarste straf wordt toegepast. 

Daarbij komt dat de gezamenlijke straf die dan wordt uitgesproken ertoe leidt ‘dat de ligtere 

misdrijven nu met een deel van de straf, op het zwaarste misdrijf gesteld, worden gestraft, dus met 

eene andere straf dan de wet daartegen bedreigt.’98 Een gematigd cumulatiestelsel voorkomt dit: elk 

misdrijf wordt dan met zijn eigen straf bestraft, terwijl het maximum van de op te leggen aan een 

                                                           
96 Smidt 1881, p. 451. 
97 Smidt 1881, p. 452. 
98 Smidt 1881, p. 453. 
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bepaalde duur is gebonden, met het behoud van het absolute minimum dat op elk van de verschillende 

straffen elders in het wetboek (artikel 10 en 18 Sr) is gesteld.99 De bepaling van de straf in geval van 

een combinatie met een geldboete wordt bepaald aan de hand van de vervangende hechtenis, zoals 

reeds door de Staatscommissie was voorgesteld. 

 

De tekst van artikel 57 Sr (in het oorspronkelijk regeringsontwerp artikel 66) wijkt op wat taalkundige 

correcties na niet af van de door de Staatscommissie voorgestelde tekst. Dat betekent dat in geval 

sprake is van samenloop van twee op zichzelf staande handelingen de straffen die op beide feiten zijn 

gesteld, worden opgeteld. Wordt de dader veroordeeld tot diefstal met geweld (artikel 312 jo. 310 Sr) 

en eenvoudige mishandeling (artikel 300 Sr), dan betekent dit dat de maximaal op te leggen straf elf 

jaar is (negen plus – toen nog – twee); wordt de dader veroordeeld voor diefstal (artikel 310) en 

eenvoudige mishandeling (artikel 300), dan is de maximaal op te leggen straf vijf jaar en vier maanden 

(vier jaar plus een derde boven dat (van beide feiten zwaarste) maximum). De keuze voor een derde 

boven het zwaarste maximum ontmoette ‘geene bedenking’ en werd niet nader gemotiveerd.100 

De tekst van het eerste lid van artikel 58 Sr (in het oorspronkelijk regeringsontwerp artikel 67) wijkt 

op enkele taalkundige correcties niet af van de door de Staatscommissie voorgestelde tekst. De tekst 

van het tweede lid wijkt qua vorm, maar niet qua inhoud af van het voorstel van de Staatscommissie. 

Over het tweede lid is enige discussie gevoerd. Door een minderheid van de commissie van 

rapporteurs van de Tweede Kamer werd de vraag gesteld of bij de geldboete een zuiver 

cumulatiestelsel te verkiezen zou zijn boven het voorgestelde gematigd cumulatiestelsel. De minister 

antwoordde dat aan een geldboete van duizend gulden moeilijker is te voldoen dan tien boeten van 

honderd gulden die op verschillende tijdstippen moeten worden betaald. Sommige leden van de 

commissie zagen dit anders. ‘Cumulatie van geldboeten wordt geenszins (…) eene zwaardere straf dan 

de afzonderlijke veroordeeling op verschillende tijdstippen. Juist het eigen karakter van de 

vermogenstraf brengt mede, dat bij zamenloop van twee of meer misdrijven het zuivere cumul niet 

moet zijn uitgesloten, omdat veelal eerst daardoor de straf evenredig zal worden aan de gepleegde 

feiten, terwijl de alternatieve vrijheidstraf en het maximum der vervangende hechtenis voldoende 

waarborgen zijn tegen eventuele hardheden, welke uit de cumulatie in sommige gevallen zouden 

kunnen voortvloeijen.’101 De meerderheid van de commissie omarmde evenwel het standpunt van de 

minister. De consequentie van een zuiver cumulatiestelsel zou ook zijn cumulatie van de alternatieve 

vrijheidsstraffen, als men ervan uitgaat dat de subsidiaire straf het stelsel van de primaire straf volgt. 

                                                           
99 Vanwege de regeling van de strafminima in deze bepalingen (en in artikel 23 Sr voor wat betreft de 
geldboete), is in artikel 57 Sr de afzonderlijke regeling m.b.t. de strafminima van meerdaadse samenloop 
geschrapt. Een en ander betekent volgens ons dat bij meerdaadse samenloop dezelfde algemene strafminima 
gelden als in het geval van enkelvoudige berechting. Dit wijkt af van wat door de Staatscommissie was 
voorgesteld. 
100 Smidt 1881, p. 453.  
101 Smidt 1881, p. 452. 
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Volgens de commissie van rapporteurs bestaan daartegen veel bezwaren die tot de conclusie moeten 

leiden dat het stelsel van zuivere cumulatie moet worden afgewezen.102 

 

2.4.3 De regeling van meerdaadse samenloop bij levenslange gevangenisstraf (artikel 59 Sr) 

Aan de regeling van meerdaadse samenloop bij veroordeling tot levenslange gevangenisstraf is door 

de minister en de Tweede Kamer nauwelijks aandacht besteed. Het voorstel van de Staatscommissie is 

op een detail (letterlijk een komma) na als artikel 59 in het Wetboek opgenomen. De minister maakte 

overigens wel duidelijk dat naast levenslange gevangenisstraf geen andere straf (dan de in artikel 59 Sr 

genoemde) kan worden uitgevoerd, maar ook niet kan worden uitgesproken. Dat geldt voor zowel de 

vrijheidsstraffen als de vermogensstraffen (nu die met vervangende hechtenis worden bedreigd).103 

 

2.4.4 De regeling van meerdaadse samenloop bij bijkomende straffen (artikel 60 Sr) 

Artikel 60 Sr (artikel 69 van het oorspronkelijk regeringsontwerp) houdt voorschriften in ten aanzien 

van meerdaadse samenloop in geval van bijkomende en accessoire straffen. We hebben gezien dat de 

Staatscommissie had voorgesteld verschillende samenloopregelingen voor de onderscheidene 

bijzondere straffen in te voeren.104 De minister van Justitie heeft dit voorstel gevolgd, zonder daarbij 

een onderbouwing te geven voor de keuze voor de verschillende stelsels of voor de verschillen tussen 

de diverse bijkomende straffen. Zuivere cumulatie wordt voorgesteld ten aanzien van de straffen van 

ontzetting van verschillende rechten, alsmede de straffen van verbeurdverklaring van bepaalde 

voorwerpen, evenals de vervangende hechtenis bij niet uitlevering van die voorwerpen. Daarbij 

werden door zowel de Raad van State als door de Tweede Kamer kanttekeningen geplaatst. 

De Raad van State vroeg zich af of de vervangende hechtenis aan een maximum moet worden 

gebonden, dan wel of het elders in het wetboek gestelde maximum van de hechtenis ook op de 

samenloop van toepassing zou moeten worden verklaard. De minister antwoordde in eerste instantie 

dat verbeurdverklaring van ‘zoo kostbare voorwerpen bij verschillende zamenloopende misdrijven’ 

hoogst zelden zullen voorkomen. Dat het elders in het wetboek gestelde maximum dan een keer wordt 

overschreden achtte de minister niet onbillijk. De Tweede Kamer ging met deze uitleg niet akkoord. 

Zelfs al is sprake van een zelden voorkomend geval, cumulatie is onaanvaardbaar. Het voorstel moest 

                                                           
102 Het stelsel van zuivere cumulatie gold overigens wel voor belastingzaken (artikel 7 Invoeringswet Wetboek 
van Strafrecht), gelet op het bijzondere gewicht dat in belastingzaken aan de boete wordt gehecht. Dit artikel 
kwam te vervallen bij de Invoeringswet Douanewetgeving (Wet van 2 augustus 1962, Stb. 324 (i.w.tr. op 1 
oktober 1962). Sinds 1962 is meerdaadse samenloop ook van toepassing op fiscale misdrijven. Handhaving van 
zuivere cumulatie zou volgens de minister tot te hoge geldboeten leiden, vooral indien men in aanmerking neemt 
dat in zeer ernstige gevallen grond zal bestaan om naast geldboete gevangenisstraf op te leggen (Kamerstukken II 
1957/58, 5005, nr. 3, p. 46). 
103 Smidt 1881, p. 454. 
104 Het voorstel hield ook een regeling in met betrekking tot samenloop van de straf van plaatsing in een 
rijkswerkinrichting, maar die werd verplaatst naar artikel 62 Sr, omdat deze straf alleen bij bepaalde 
overtredingen kon worden opgelegd. 
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op dit punt worden herzien.105 Dat leidde tot invoering van het tweede lid, dat kwam te luiden: ‘de 

straffen van vervangende hechtenis mogen gezamenlijk den tijd van acht maanden niet te boven gaan.’ 

De straffen van ontzetting van dezelfde rechten en bevoegdheden worden zuiver geabsorbeerd in één 

straf van een elders in het wetboek bepaalde duur(artikel 31 Sr). De reden voor zuivere absorptie was 

dat de duur van de bijkomende straf afhankelijk is van de duur van de vrijheidsstraf. Nu werd besloten 

de vrijheidsstraf in duur te verhogen bij meerdaadse samenloop, was een extra verhoging van de 

bijkomende straf volgens de minister niet nodig. Met betrekking tot de geldboete werd gesteld dat ‘bij 

enkele veroordeeling tot geldboete eene verhoging der accessoire straf boven het gewone maximum 

tot te groote hardheid zoude leiden.’106 Net als de Staatscommissie blijkt ook de minister (en met hem 

de Tweede Kamer) beducht voor een al te streng sanctiestelsel. Duidelijk is dat getracht is een balans 

te vinden tussen het strafbare feit (in het bijzonder het misdrijf) en de op te leggen straf en wordt 

getracht te voorkomen dat die balans doorslaat naar al te strenge straffen. 

 

2.4.5 De regeling van meerdaadse samenloop bij overtredingen (artikel 62 Sr) 

We zagen dat de Staatscommissie de nodige moeite heeft gehad te komen tot een formulering van de 

regeling van samenloop bij overtredingen. Uiteindelijk werd besloten om de gehele titel (VI) van 

toepassing te verklaren op overtredingen. De minister van Justitie zag in dat de Staatscommissie op dit 

punt een fout had gemaakt. Allereerst kunnen naar de letter van de wet overtredingen ook onder de 

regeling van eendaadse samenloop vallen (artikel 55 Sr). Daarnaast werd besloten om in artikel 56 Sr 

(voortgezette handeling) naast het woord misdrijf ook het woord overtreding op te nemen. Artikel 71 

van het oorspronkelijk regeringsontwerp (het huidige artikel 62 Sr) kon daarom worden beperkt tot de 

meerdaadse samenloop, net als in het voorlaatste ontwerp van de Staatscommissie. 

In dat voorlaatste voorstel werd in geval van meerdaadse samenloop gekozen voor zuivere cumulatie. 

Dat voorstel is in het oorspronkelijk regeringsontwerp overgenomen, zij het in iets afgezwakte vorm. 

De argumenten voor zuivere cumulatie vinden we reeds bij de Staatscommissie en deze werden door 

de minister van Justitie in samengevatte vorm onderschreven en luiden als volgt. Waar bij misdrijven 

de zwaarte van de straf intensief wordt vergroot naarmate zij langer duurt, geldt deze regel bij 

overtredingen niet, gelet op de geringe strafmaxima in het Derde Boek en plaatselijke 

politieverordeningen. Daarnaast zou beperking van de strafmaxima bij samenloop van overtredingen 

ertoe leiden dat de openbare orde onvoldoende wordt beveiligd. In tegenstelling tot de 

Staatscommissie wordt hier wel een belangrijke beperking aangebracht, namelijk met betrekking tot de 

hechtenis, die in een aantal gevallen ook bij overtredingen kan worden opgelegd. Het tweede lid van 

artikel 71 van het oorspronkelijk regeringsontwerp beperkte de maximale gezamenlijke duur van de 

hechtenis tot één jaar, ter voorkoming van ‘te grote hardheid.’ Het maximum van één jaar vloeide 

voort uit de zwaarste vrijheidsstraffen die in het Derde Boek van het wetboek waren voorgesteld en de 

                                                           
105 Smidt 1881, p. 456. 
106 Smidt 1881, p. 456. 
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hoogte van de geldboete waarvoor, bij wanbetaling, hechtenis in de plaats treedt. Die maximering van 

de duur van de hechtenis werd ingevoegd op advies van de Raad van State, die voorzag dat bij 

overtredingen de duur van de hechtenis anders wel erg lang zou kunnen gaan duren.107 De maximale 

duur van de hechtenis is uiteindelijk op acht maanden gesteld, om de bepaling in overeenstemming te 

brengen met artikel 23 lid 2 Sr dat de maximale duur van de vervangende hechtenis op zes maanden 

stelde. Een derde boven zes maanden is acht maanden. 

 

2.4.6 De regeling van meerdaadse samenloop bij ongelijktijdige berechting (artikel 63 Sr) 

Net als de Staatscommissie verwijst de wetgever naar artikel 208 Sv 1838. Ook wordt verwezen naar 

de Duitse regeling. De uitzondering die daarin werd gemaakt, de regeling van meerdaadse samenloop 

is niet van toepassing voor gevallen wanneer de vroegere straf geheel was ondergaan, verjaard of 

kwijtgescholden, werd in de Nederlandse regeling niet overgenomen, omdat daarvoor ‘geen aanneme-

lijke regtsgrond’ zou bestaan. Vanuit de Tweede Kamer werd de vraag gesteld wat zal gebeuren als op 

dezelfde zitting twee of meer feiten afzonderlijk worden berecht. Wordt de lichtste straf dan in de 

zwaarste geabsorbeerd? Daar voelde de Kamer kennelijk niet voor en om dat te voorkomen werd de 

tekst van de bepaling enigszins gewijzigd. In plaats van ‘vóór de eerste veroordeeling gepleegd’ kwam 

‘vóór die veroordeeling gepleegd’ te staan. In de tweede plaats vroeg de Kamer zich af of een dader 

vrijuit zou gaan voor het tweede feit als hij in eerste aanleg voor het eerste feit is veroordeeld, maar 

daarvan wordt vrijgesproken in hoger beroep. De minister achtte dit kennelijk een te academische 

kwestie en stelde dat zo hiervoor een regeling nodig zou zijn, die thuishoort in het Wetboek van 

Strafvordering. Daarmee was de kous af.108 We zullen in paragraaf 3.5.3 en 4.3.4 zien dat deze vraag 

in de rechtspraktijk en de rechtswetenschap wel tot de nodige discussie heeft geleid. Aan de vraag van 

de Kamer ligt niet alleen de vraag ten grondslag of door de rechter rekening moet worden gehouden 

met niet onherroepelijke veroordelingen, ook de vraag welke straf de rechter, in geval van toepassing 

van artikel 63 Sr, maximaal mag opleggen is kennelijk door de Kamer onderkend. Het is spijtig dat het 

opgeworpen vraagpunt zo makkelijk terzijde werd geschoven. 

 

2.4.7 Afsluitende opmerkingen 

Veel van wat in paragraaf 2.3.9 is gesteld, is van toepassing op de parlementaire geschiedenis. De 

invloed van de commissie is hier duidelijk zichtbaar, ook al heeft de wetgever uiteindelijk op enkele 

punten andere keuzes gemaakt. Ook de wetgever heeft niet gekozen voor een meer samenhangend 

stelsel van meerdaadse samenloop. Het valt op dat geen integrale inleidende beschouwingen over doel, 

grondslag en strekking van meerdaadse samenloop in de memorie van toelichting zijn opgenomen. De 

memorie begint direct met beschouwingen die slechts behoren bij artikel 57 en 58 Sr. Dat wekt de 

indruk dat het in dat artikel 57 en 58 Sr tot uitdrukking gebrachte stelsel het uitgangspunt van de 

                                                           
107 Smidt 1881, p. 459-460. 
108 Smidt 1881, p. 461-462. 
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meerdaadse samenloop vormt. Dat is voor wat betreft de misdrijven inderdaad het geval, maar geldt 

niet voor de overtredingen en ook voor wat betreft de bijkomende straffen zijn de uitgangspunten van 

het wettelijk stelsel niet zonder meer overgenomen en daarmee op het eerste gezicht zelfs in strijd. 

Van een consistent wettelijk stelsel is dus geen sprake. De wetgever heeft zich dat kennelijk niet 

gerealiseerd en voor zover de wetgever zich dat wel heeft gerealiseerd, zag hij er kennelijk geen 

probleem in. Opvallend is ook dat de toelichting op artikel 63 Sr summier is, terwijl de tekst van deze 

bepaling afwijkt van het oude artikel 208 Sv 1838, die de rechter meer houvast bood.109 Dat betekent 

dat de wetgever de rechter (en de rechtswetenschap) de nodige vrijheid heeft gegeven en dynamiek in 

ontwikkeling van de regeling van meerdaadse samenloop mogelijk was. Die rechterlijke vrijheid werd 

gezien als een groot goed. Gebrek aan samenhang kan ook in positieve zin worden uitgelegd: er is 

ruimte voor ontwikkeling. Dat past in de algemene teneur van het wetboek; minister van Justitie 

Modderman heeft op veel meer plaatsen in de toelichting die ruimte bejubeld.  

 

2.5 Ontwikkelingen in de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop sinds 1886 

2.5.1 Het wetsvoorstel van 1900 

Na de totstandkoming van het wetboek in 1881 en de inwerkingtreding in 1886 bleef het op het 

wetgevingsfront een tijd rustig. In 1900 achtte minister van Justitie Cort van der Linden het tijd om het 

wetboek op nogal wat punten te wijzigen. Het had weliswaar zijn waarde bewezen, maar tevens waren 

enkele zwakke punten aan de oppervlakte gekomen die naar het oordeel van de minister een 

(ingrijpende) wijziging van het wetboek rechtvaardigden. Ook enkele bepalingen die betrekking 

hebben op de meerdaadse samenloop dienden volgens de minister te worden gewijzigd. Een deel van 

die voorstellen betrof wijzigingen van tekstuele aard,110 andere voorstellen gingen veel verder. 

In de eerste plaats werd voorgesteld aan artikel 58 een derde lid toe te voegen, waarvan het voorstel 

luidde: ‘Indien op sommige der in dit artikel bedoelde feiten gelijksoortige hoofdstraffen zijn gesteld 

zal ten aanzien dier feiten één straf worden uitgesproken, en zal de duur dezer straf te zamen met dien 

der straf, uitgesproken ten aanzien van de feiten waarop ongelijksoortige straffen zijn gesteld, de 

langstdurende niet meer met een derde overtreffen.’111 Het voorstel toont opnieuw de moeilijkheid om 

tot een straf te komen bij meerdere feiten waarop verschillende hoofdstraffen zijn gesteld. Kennelijk 

bestond onduidelijkheid over de vraag welke straf kan worden opgelegd bij meer dan twee feiten 

waarop bij tenminste twee feiten dezelfde hoofdstraffen zijn gesteld en tenminste één ander feit een 

andere hoofdstraf. Volgens de toelichting zouden in dat geval de twee gelijksoortige hoofdstraffen 

moeten worden uitgesproken, naast de ongelijksoortige straf. De minister achtte dat in strijd met het 

bepaalde in artikel 57 Sr, waarin het beginsel van absorptie tot uitdrukking zou zijn gebracht. Immers, 

bij gelijksoortige straffen wordt één straf uitgesproken (artikel 57 lid 1 Sr). Teneinde artikel 58 Sr met 

                                                           
109 Zie P.A.M. Mevis in zijn annotatie bij HR 19 april 2005, NJ 2006, 10. 
110 Zie bijv. de voorstellen tot wijziging van artikel 58 lid 2 Sr: Kamerstukken II 1900/01, 100, nr. 2, p. 5. 
111 Zie voor dit en de hierna te citeren voorstellen Kamerstukken II 1900/01, 100, nr. 2, p. 5. 
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artikel 57 Sr in overeenstemming te brengen werd daarom voorgesteld een derde lid toe te voegen dat 

bepaalt dat de twee gelijksoortige hoofdstraffen absorberen tot één straf, die tezamen met de 

ongelijksoortige hoofdstraf, de langstdurende van deze straffen met niet meer dan een derde mag 

overtreffen.112 De toelichting is om meerdere redenen verwarrend. Allereerst ligt aan artikel 57 Sr niet 

het absorptiestelsel, maar het gematigd cumulatiestelsel ten grondslag. Dat blijkt wellicht niet 

onmiddellijk uit het eerste lid, maar wel uit het tweede lid van deze bepaling en de toelichting daarop 

door zowel de Staatscommissie als minister van Justitie Modderman bij de invoering van deze 

bepaling. Daarnaast is niet helemaal duidelijk welk probleem Cort van der Linden probeert op te 

lossen. We zagen eerder dat De Wal in de Staatscommissie bij ongelijksoortige hoofdstraffen 

waarschuwde voor strafverlichting in geval iemand wordt veroordeeld tot drie feiten, waarvan twee 

worden bestraft met dezelfde hoofdstraffen en één met een andere hoofdstraf (bijvoorbeeld een 

geldboete). De ongelijksoortige hoofdstraf kan ertoe leiden dat de op te leggen straf lager is dan de 

voor beide met gelijksoortige hoofdstraffen op te leggen straf, in het geval niet artikel 58 Sr maar 

artikel 57 Sr van toepassing zou zijn.113 Het lijkt erop dat het voorstel daarin geen verandering beoogt 

te brengen. Sterker nog, het bevestigt dat de straf voor beide met gelijksoortige hoofdstraffen 

bedreigde feiten lager is in geval daarnaast nog een ongelijksoortige hoofdstraf kan worden opgelegd. 

In feite levert dat ten aanzien van de gelijksoortige hoofdstraffen een zekere absorptie op, waardoor in 

dit voorstel eigenlijk een verschil tussen artikel 57 Sr en artikel 58 Sr zichtbaar wordt gemaakt. 

Na artikel 58 Sr werd voorgesteld een nieuw artikel 58bis in te voegen, waarvan het voorstel luidde: 

‘Indien bij samenloop van meerdere feiten die als op zich zelve staande handelingen moeten worden 

beschouwd en meerdere misdrijven opleveren, den rechter ten aanzien van een of meer dier misdrijven 

de keus is gelaten tusschen ongelijksoortige straffen, zal het voorschrift van artikel 57 of van artikel 58 

worden gevolgd naarmate de schuldige tot gelijksoortige of ongelijksoortige straffen wordt 

veroordeeld.’ Ook hier zien we de complexiteit van meerdaadse samenloop bij ongelijksoortige 

straffen, vermeerderd door het onderscheid in de regeling van meerdaadse samenloop bij misdrijven 

en bij overtredingen (artikel 62 Sr). De minister illustreert de wens tot invoering van deze bepaling 

namelijk door het volgende voorbeeld. Stel, iemand wordt voor zowel diefstal als bedelarij 

veroordeeld.114 Volgens de minister zal artikel 57 Sr worden toegepast wanneer voor beide feiten 

gevangenisstraf wordt opgelegd, terwijl artikel 58 Sr moet worden toegepast wanneer voor de 

bedelarij plaatsing in een rijkswerkinrichting wordt opgelegd. Dat wil hij met invoering van artikel 

58bis uitdrukkelijk geregeld zien. Nu is het gekozen voorbeeld ongelukkig. Bedelarij was geen 

misdrijf, maar een met hechtenis bedreigde overtreding (artikel 432 (oud) Sr), zodat in het voorbeeld 

niet artikel 58 Sr, noch artikel 57 Sr, maar artikel 62 Sr van toepassing is. Daaruit blijkt dat voor elke 

overtreding zonder vermindering straf wordt opgelegd, zodat het probleem dat de minister meende te 

                                                           
112Kamerstukken II 1900/01, 100, nr. 3, p. 25. 
113 62e vergadering d.d. 12 januari 1872, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen Deel II blz. 1/308), p. 102-103. 
114 Kamerstukken II 1900/01, 100, nr. 3, p. 25. 
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ontwaren, niet helder is. Anders zou het zijn wanneer iemand werd veroordeeld tot twee misdrijven 

waarop voor het ene gevangenisstraf en voor het andere hechtenis is gesteld. De minister meende dat 

voor het bepalen van de straf in een dergelijk geval ten onrechte artikel 61 lid 2 Sr werd toegepast. Dat 

bepaalt dat de rechter die voor de keuze komt te staan tussen twee hoofdstraffen bij de vergelijking 

voor de zwaarste moet kiezen. Helemaal duidelijk is niet wat de rechter nu precies deed: alleen 

gevangenisstraf opleggen omdat dat van de twee de zwaarste is, of artikel 58 Sr toepassen. De minister 

probeert met deze bepaling aan deze kennelijke onduidelijkheid in de rechtspraktijk een einde te 

maken door te stellen dat ofwel één straf (de gevangenisstraf) wordt opgelegd (wat feitelijk betekent 

dat het andere misdrijf dus niet wordt bestraft, iets wat niet in overeenstemming is met de bedoeling 

van het gematigd cumulatiestelsel), of beide straffen worden opgelegd binnen de grenzen die artikel 58 

Sr daarvoor stelt (wat volgens ons in geval van twee feiten waarop ongelijksoortige hoofdstraffen zijn 

gesteld de bedoeling van de wetgever was). Zien we het goed, dan lijkt de minister met dit voorstel de 

ratio van de wettelijke regeling niet te begrijpen of vrij fundamenteel te veranderen. Toepassing van 

artikel 57 Sr betekent het feit dat met een ongelijksoortige hoofdstraf wordt bedreigd onbestraft laten 

en dat wilde de wetgever van 1886 nu juist voorkomen. Het voorstel kan volgens ons alleen worden 

begrepen als minister Cort van der Linden het gematigd cumulatiestelsel (en de ratio daarachter) 

verlaat en voor een ander stelsel kiest, namelijk het door hem zelf genoemde absorptiestelsel. 

Binnen de staatscommissie is discussie geweest of het huidige artikel 59 Sr thuishoort in Titel VI van 

het Eerste Boek, of moet worden verplaatst naar Titel II van dat boek. Modderman was daarvan een 

voorstander. Omwille van systematiek besloot de commissie om de regeling die in artikel 59 Sr is 

opgenomen in Titel VI te laten staan.115 In 1900 wilde de minister van Justitie artikel 59 Sr toch 

verplaatsen naar de tweede titel van het Eerste Boek. Naar het oordeel van de minister was dit 

systematisch juister: de bepaling zou niet op absorptie van de tijdelijke vrijheidsstraffen in de 

levenslange gevangenisstraf doelen. Artikel 59 Sr is enkel een voorschrift betreffende strafoplegging 

en -uitvoering waarmee wordt beoogd te voorkomen dat aan een levenslange gevangenisstraf een 

tijdelijke vrijheidsstraf wordt toegevoegd. Dat zou volgens de minister van Justitie ‘beantwoorden aan 

vermeerdering van het begrip oneindig met een benoembare grootheid.’116 De minister lijkt voor deze 

keuze sterk te leunen op het woord ‘daarnevens’ in artikel 59 Sr, waarmee in de memorie van 

toelichting van 1881 de onmogelijkheid om andere vrijheidsstraffen (en geldboete en 

verbeurdverklaring van bepaalde niet in beslag genomen voorwerpen) uit te spreken werd benadrukt 

en niet zozeer de absorptie van andere vrijheidsstraffen. De onmogelijkheid andere straffen uit te 

spreken is niet zozeer een kwestie van samenloop. Wanneer echter met artikel 59 Sr tot uitdrukking 

wordt gebracht dat de levenslange gevangenisstraf voor geen verhoging vatbaar is, een uitdrukking uit 

de memorie van toelichting van 1881, dan wekt dat de indruk dat andere vrijheidsstraffen wel zouden 

kunnen worden opgelegd, maar vervolgens worden opgeslokt door de levenslange gevangenisstraf. 

                                                           
115 62e vergadering d.d. 12 januari 1872, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen Deel II blz. 1/308), p. 103. 
116Kamerstukken II 1900/01, 100, nr. 3, p. 10. 



44 
 

Dat is een kwestie van samenloop. Het woord ‘opgelegd’ in artikel 59 Sr wekt dan echter de indruk 

dat de onmogelijkheid andere straffen uit te spreken in deze bepaling centraal staat. Dan is inderdaad, 

zoals de minister in 1900 stelt, geen sprake van absorptie en dus niet van samenloop, maar slechts van 

een strafopleggingsvoorschrift. 

Ook werd voorgesteld artikel 60 Sr te wijzigen. Lid 2 van deze bepalingmoest komen te vervallen. De 

tekst van lid 2 zou in het derde onderdeel van lid 1 van deze bepaling moeten worden geplaatst, omdat 

het tweede lid slechts bij dat onderdeel zou horen. Tevens werd in verband met de voorgestelde 

invoeging van de plaatsing in een tuchtschool (artikel 34 van het onderhavige wetsontwerp) in artikel 

60 Sr een verwijzing daarnaar in het geval van meerdaadse samenloop opgenomen. Het derde 

onderdeel van het eerste (en dus enig overblijvende) lid van artikel 60 Sr zou komen te luiden: ‘de 

straffen van verbeurdverklaring worden, evenals de vervangende hechtenis en plaatsing in eene 

tuchtschool, voor elk misdrijf afzonderlijk en zonder vermindering opgelegd. De straffen van 

vervangende hechtenis mogen gezamenlijk den tijd van acht maanden, die van vervangende plaatsing 

in eene tuchtschool gezamenlijk den tijd van twee maanden niet te boven gaan.’ Onduidelijk is 

waarom werd voorgesteld de gezamenlijke duur van vervangende plaatsing in een tuchtschool op 

maximaal twee maanden te stellen. Evenmin is duidelijk waarom niet meer wordt gesproken van 

verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen. De Staatscommissie had daartoe uitdrukkelijk besloten 

en ook de wetgever van 1881 heeft aan het onderscheid tussen verbeurdverklaring van bepaalde 

voorwerpen en verbeurdverklaring van reeds in beslag genomen voorwerpen vastgehouden. Het zou 

kunnen gaan om een kennelijke verschrijving. Andere wijzigingen in Titel VI van het Eerste Boek of 

andere onderdelen van het wetboek, de verbeurdverklaring betreffende, zijn niet in het onderhavige 

wetsontwerp aangetroffen. 

De voorgestelde wijziging van artikel 61 lid 1 en 2 Sr waren ter verduidelijking van de redactie in het 

wetsvoorstel opgenomen. In het eerste lid wordt voorgesteld voor het woord volgorde ‘afdalende’ in te 

voegen om de betrekkelijke zwaarte van de verschillende hoofdstraffen (nog) verder te verduidelijken. 

In het eerste lid wordt voorgesteld na het woord vergelijking ‘der betrekkelijke zwaarte’ in te 

voegen.117 Uit oogpunt van duidelijkheid leek hier weinig mis mee te zijn. 

Vervolgens werd voorgesteld artikel 62 lid 2 Sr te vervangen door de volgende bepalingen:  
‘De straffen van hechtenis, boetevervangende hechtenis daaronder begrepen, mogen voor de 

overtredingen gezamenlijk den tijd van acht maanden niet te boven gaan.  

De straffen van plaatsing in eene tuchtschool, boetevervangende plaatsing daaronder begrepen, mogen 

voor de overtredingen gezamenlijk den tijd van twee maanden niet te boven gaan. 

De straffen van vervangende hechtenis voor verbeurdverklaring mogen gezamenlijk den tijd van acht 

maanden niet te boven gaan. 

De straffen van vervangende plaatsing in eene tuchtschool voor verbeurdverklaring mogen gezamenlijk 

den tijd van twee maanden niet te boven gaan.’  

                                                           
117 Kamerstukken II 1900/01, 100, nr. 3, p. 25. 
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Deels werd deze bepaling uitgebreid met het oog op de invoering van de tuchtschool. Daarnaast werd 

beoogd een onderscheid te maken tussen boetevervangende hechtenis (eerste zin) en vervangende 

hechtenis voor verbeurdverklaring (derde zin). Hoewel op zichzelf aan een maximum gebonden, geldt 

zuivere cumulatie in geval van een combinatie. Volgens de minister zou het dwangmiddel van de 

vervangende hechtenis bij een beperking van cumulatie daarvan ‘te zwak’ worden.118 Opvallend is dat 

ook hier geen onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende soorten verbeurdverklaring, een 

onderscheid dat de wet op dat moment wel kende. Niet te achterhalen valt of dit een kennelijke 

verschrijving betreft, of dat de wetgever hier meer beoogde. 

Ook artikel 63 Sr behoefde volgens de minister wijziging.119Er werd voorgesteld om tussen de 

woorden ‘na’ en ‘veroordeling’ ‘onherroepelijk’ in te voegen. Zolang een veroordeling in de ene zaak 

nog niet onherroepelijk is geworden, pleegt zij volgens de minister niet in aanmerking te worden 

genomen bij de bepaling van de straf in een andere zaak. Hij wees er bijvoorbeeld op dat 

strafverhoging op grond van een vroegere veroordeling (recidive dus) alleen is toegelaten indien deze 

vroegere veroordeling onherroepelijk is geworden (artikel 421 e.v. (oud) Sr). Volgens de minister van 

Justitie is er geen reden om in geval van artikel 63 Sr rekening te moeten houden met nog niet 

onherroepelijke veroordelingen. Daardoor kan ‘strafvermindering’ door toepassing van artikel 63 Sr 

worden voorkomen.120 

De vraag is of artikel 63 Sr inderdaad is bedoeld om tot strafvermindering bij ongelijktijdige 

berechting te komen. De memorie van toelichting van 1881 wijst er juist op dat artikel 63 Sr vooral in 

het licht van het stelsel van gematigde cumulatie moet worden geplaatst en om die reden zou moeten 

worden gesproken van een, zij het gematigde, cumulatie van straffen, wat eerder als strafverhogend 

kan worden aangemerkt. Ook de staatscommissie plaatste deze bepaling in het licht van aan 

meerdaadse samenloop ten grondslag liggende rechtsgrond.121 Anderzijds kan niet worden ontkend dat 

artikel 63 Sr als de opvolger (‘vervanger’)122 werd beschouwd van artikel 208 Sv 1838, dat wel met 

het oog op strafmatiging werd ingevoerd. Immers, dat artikel was erop gericht ongelijktijdige 

berechting die niet te wijten viel aan de verdachte niet op diens conto te plaatsen.123 In dat licht bezien 

is de opmerking van de minister wel te begrijpen, zij het dat zij niet overeenstemt met de 

wetsgeschiedenis, maar slechts impliciet (vanwege de verwijzing naar artikel 208 Sv 1838) daarin zou 

kunnen worden gelezen. 

 

                                                           
118 Kamerstukken II 1900/01, 100, nr. 3, p. 25. 
119 De minister stelt twee wijzigingen voor. De tweede wijziging behelst vervanging van ‘bepaling’ door 
‘beginselen’ omdat bij artikel 63 Sr de eerder uitgesproken straf wel in aanmerking moet worden genomen, maar 
niet daadwerkelijk kan worden toegepast. Zie Kamerstukken II 1900/01, 100, nr. 3, p. 25. 
120 Kamerstukken II 1900/01, 100, nr. 3, p. 25. 
121 Zie respectievelijk Smidt 1881, p. 461-462 en 62evergadering d.d. 12 januari 1872, in: Van Dorst 1976 
(Notulen Deel II blz. 1/308), p. 110. 
122 Voorzetting 131ste vergadering d.d. 13 april 1874, in: Van Dorst e.a. 1976 (Notulen Deel IV, blz. 1/293), p. 
21. 
123 De Pinto 1882, p. 375. 



46 
 

2.5.2 Het wetsvoorstel van 1904 

Het ontwerp van 1900 is als gevolg van een kabinetswisseling niet door de Tweede Kamer in 

behandeling genomen. Het wetsvoorstel werd door de nieuwe minister van Justitie, Loeff, 

ingetrokken. Volgens hem was een verstrekkende herziening zo relatief kort na invoering van het 

wetboek (nog) niet wenselijk.124 Enkele jaren later diende diezelfde minister wel een nieuw (sterk 

afgeslankt) ontwerp tot wijziging en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht in. Het voorstel was 

volgens de minister gewenst om ‘de in de praktijk noodzakelijk gebleken verbeteringen in het 

Wetboek aan te brengen, met terzijdestelling van alle zuiver theoretische bepalingen en wijsgeerige 

onderwerpen, die bij een herziening mede de aandacht zouden kunnen vragen.’125 Ook dit voorstel is 

door een kabinetswisseling niet in het parlement behandeld geweest,126 maar het is het bespreken 

waard. 

Allereerst wordt opnieuw en om dezelfde redenen als in het wetsvoorstel van 1900 voorgesteld artikel 

59 Sr te verplaatsen naar Titel II van Boek I.127 Daarnaast zijn voorstellen gedaan wijzigingen aan te 

brengen in artikel 60 en 62 Sr. In belangrijke mate sluiten deze aan bij de voorstellen uit 1900, maar 

de toelichting biedt hier en daar wat verheldering van de achtergronden van de voorstellen. Met 

betrekking tot artikel 60 Sr wordt voorgesteld onderdeel 3 van het eerste lid en het tweede lid te 

vervangen door de volgende bepaling: ‘de straffen van verbeurdverklaringen worden, evenals de 

vervangende hechtenis en plaatsing in eene tuchtschool, voor elk misdrijf afzonderlijk en zonder 

vermindering opgelegd. De straffen van vervangende hechtenis mogen gezamenlijk den tijd van acht 

maanden, die van vervangende plaatsing in eene tuchtschool gezamenlijk den tijd van twee maanden 

niet te boven gaan.’ De minister verwijst hierbij deels naar de opmerkingen, gemaakt bij het bijna 

gelijkluidende voorstel in het wetsvoorstel van 1900, maar tevens om deze bepaling in 

overeenstemming te brengen met de Wet van 12 februari 1901 waarin onder andere de tuchtschool als 

straf werd ingevoerd.128Daarnaast wordt voorgesteld een nieuw onderdeel 4 in te voegen dat luidt: ‘De 

straffen van vervangende hechtenis voor betaling van de kosten der openbaarmaking van de 

rechterlijke uitspraak mogen gezamenlijk den tijd van acht maanden, die van vervangende plaatsing in 

eene tuchtschool voor bepaling van de kosten der openbaarmaking van eene rechterlijke uitspraak 

gezamenlijk den tijd van twee maanden niet te boven gaan.’ Reden voor invoeging van deze bepaling 

is dat elders in het wetsvoorstel wordt voorgesteld dat veroordeling in de kosten van openbaarmaking 

van een rechterlijke uitspraak of de straf van plaatsing in een tuchtschool kan worden vervangen door 

hechtenis. Gelet op deze voorstellen is het gewenst om ook voor deze vervangende straffen maxima te 

bepalen. Het creëren van een nieuw onderdeel in artikel 60 lid 1 Sr is volgens de minister gewenst 

                                                           
124 Kamerstukken II 1904/05, 80, nr. 3, p. 13. 
125 Kamerstukken II 1904/05, 80, nr. 3, p. 13 
126 Het voorstel werd zonder opgaaf van reden door de nieuwe minister van Justitie (Van Raalte) ingetrokken. 
Zie Kamerstukken II 1905/06, 56, nr. 1. 
127 Kamerstukken II 1904/05, 80, nr. 2, p. 1; Kamerstukken II 1904/05, 80, nr. 3, p. 14. 
128 Wet 12 februari 1901, Stb. 63. 
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‘omdat de openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak en de in nr. 3 [van artikel 60] behandelde 

verbeurdverklaring de eenige bijkomende straffen zijn, die in hechtenis en plaatsing in eene 

tuchtschool kunnen worden omgezet’.129 

Tevens wordt voorgesteld het tweede lid van artikel 62 Sr te vervangen door het volgende: 
‘De straffen van hechtenis, boetevervangende hechtenis daaronder begrepen, mogen voor de 

overtredingen gezamenlijk den tijd van acht maanden niet te boven gaan. 

De straffen van plaatsing in eene tuchtschool, boetevervangende plaatsing daaronder begrepen, mogen 

voor de overtredingen gezamenlijk den tijd van twee maanden niet te boven gaan. 

De straffen van vervangende hechtenis voor verbeurdverklaring en voor betaling van de kosten der 

openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak mogen gezamenlijk den tijd van acht maanden niet te 

boven gaan.  

De straffen van vervangende plaatsing in eene tuchtschool voor verbeurdverklaring en voor betaling 

van de kosten der openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak mogen gezamenlijk den tijd van twee 

maanden niet te boven gaan.’130 

Dit voorstel stemt grotendeels overeen met het voorstel uit 1900. Ook de argumenten daarvoor zijn 

identiek. Deze bepaling verschilt met het voorstel uit 1900 vanwege de eerder genoemde invoering 

van de tuchtschool, alsmede de invoering van vervangende hechtenis in geval van veroordeling in de 

kosten van openbaarmaking van een rechterlijke uitspraak of de straf van plaatsing in een tuchtschool. 

De wetgever meende dat cumulatie op zijn plaats was.131 

 

2.5.3 Wetswijzigingen sinds 1886 

2.5.3.1 Inleiding 

Sinds de invoering van het Wetboek van Strafrecht in 1886, zijn, op artikel 59 en 61 Sr na, alle 

bepalingen van Titel VI van het Eerste Boek één of meerdere keren gewijzigd.132 Tevens zijn 

bepalingen ingevoegd en (weer) geschrapt (artikel 63a (oud) Sr). In het navolgende bespreken we de 

verschillende wetswijzigingen zoveel mogelijk in chronologische volgorde. In die gevallen waarin 

gemeenschappelijke bespreking van verschillende wetswijzigingen raadzaam is, bijvoorbeeld de 

invoering en vervallenverklaring van een zelfde bepaling of de wijziging van verschillende bepalingen 

van deze Titel onder invloed van dezelfde bron), volgt gemeenschappelijke bespreking van de 

verschillende wetswijzigingen. 

 

                                                           
129 Kamerstukken II 1904/05, 80, nr. 3, p. 26. 
130 Kamerstukken II 1904/05, 80, nr. 2, p. 4. 
131 Kamerstukken II 1904/05, 80, nr. 3, p. 26. 
132 Voor de volledigheid wijzen we er hier op dat met de invoering van de Penitentiaire beginselenwet (Wet van 
21 juli 1998, Stb. 430 (i.w.tr. 1 januari 1999) (artikel 79, onderdeel D)) artikel 62 lid 3 Sr is komen te vervallen, 
omdat daarin een verwijzing naar de inmiddels afgeschafte straf van plaatsing in een rijkswerkinrichting stond. 
Een voorstel tot het schrappen van deze bepaling was reeds eerder gedaan (Kamerstukken I 1993/94, 18 202, nr. 
127) maar vervolgens ingetrokken en meegenomen bij de invoering van de Penitentiaire beginselenwet 
(Kamerstukken II 1994/95, 24 263, nr. 3, p. 96). 
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2.5.3.2 Nieuwe bepalingen van de duur van de vervangende vrijheidsstraffen 

In 1933 werden artikel 60 en 62 Sr gewijzigd als gevolg van het wetsvoorstel ‘Nadere voorzieningen 

betreffende betaling geldboeten, waarop verbeurdverklaarde voorwerpen geschat worden.’ In de wet is 

voorzien in vervangende vrijheidsstraffen bij het niet betalen van geldboeten of bij het niet-uitleveren 

van voor verbeurdverklaring vatbare voorwerpen. De tot 1933 geldende wettelijke regeling maakte het 

mogelijk op elk moment de geldboete te betalen of het bedrag te betalen waarop de 

verbeurdverklaarde voorwerpen bij uitspraak zijn geschat. Volgens de minister van Justitie leidde dat 

tot onnodige, kostbare, administratieve lasten (en deprimerend werk voor de betrokken ambtenaren). 

Immers, kosten werd gemaakt om de boeten te innen of om de termijn waarop de boete moest worden 

betaald te verlengen. In tijden van economische crisis en de daaruit voortvloeiende wens te bezuinigen 

op de rijksuitgaven, werd om geld te besparen de wet aangescherpt. Die aanscherping hield onder 

andere in een wijziging van artikel 23 Sr. Daarin werd in lid vijf bepaald dat de duur van de 

vervangende hechtenis of gevangenisstraf ten minste een dag en ten hoogste zes maanden bedraagt en 

‘die van de vervangende plaatsing in eene tuchtschool ten minste eene week en ten hoogste eene 

maand.’ Tevens werd een nieuw zesde lid voorgesteld dat luidt: ‘De maxima, in het voorgaande lid 

genoemd, mogen met een derde worden overschreden in de gevallen wegens samenloop (…).’  

Deze wijziging werd gewenst bevonden omdat de bestaande regeling onsamenhangend zou zijn: bij de 

ene vervangende straf vond verhoging wel plaats, bij de andere niet. Daarvoor was volgens de minister 

geen gegronde reden aan te voeren.133 De verhoging met een derde sluit aan bij artikel 57 en 58 Sr en 

werd gerechtvaardigd ‘in verband met een, in het algemeen, zwaardere schuld in deze gevallen.’ Dit 

argument sluit aan bij de rechtvaardiging van het gematigd cumulatiestelsel dat aan de regeling van 

meerdaadse samenloop in artikel 57 en 58 Sr ten grondslag ligt. De minister breidt deze uitwerking 

van het gematigd cumulatiestelsel (verhoging met maximaal een derde) met dit wetsvoorstel uit tot de 

vervangende hechtenis in geval van niet-uitlevering van verbeurdverklaarde voorwerpen (artikel 60, 

onder 3º Sr). Het tweede lid van artikel 60 Sr bepaalde oorspronkelijk dat de straffen van vervangende 

hechtenis gezamenlijk niet meer dan acht maanden mochten bedragen. Een reden voor deze wijziging 

vindt men niet in de toelichting bij artikel 60 Sr maar wanneer men deze wijziging in samenhang met 

de invoering van het nieuwe vijfde en zesde lid van artikel 23 Sr beziet, kan worden aangenomen dat 

zij omwille van systematiek is ingevoerd.134 

De tekst van het nieuwe zesde lid van artikel 23 Sr wekt de indruk dat verhoging met een derde van de 

duur van de vervangende hechtenis ook in geval van meerdaadse samenloop van overtredingen en 

misdrijven en overtredingen mogelijk is. Artikel 62 lid 1 Sr bepaalde echter dat de geldboeten voor 

elke overtreding zonder vermindering konden worden opgelegd, terwijl het tweede lid bepaalde dat de 

vervangende hechtenis niet de gezamenlijke tijd van acht maanden te boven mocht gaan. Ter 

vervanging van het tweede lid werden twee nieuwe leden aan artikel 62 Sr toegevoegd (onder 

                                                           
133 Kamerstukken II 1932/33, 266, nr. 3, p. 4. 
134 Kamerstukken II 1932/33, 266, nr. 3, p. 4, 5. 
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vernummering van het bestaande derde lid tot vierde lid). In het nieuwe tweede lid werd bepaald dat 

de vervangende vrijheidsstraffen voor misdrijven en overtredingen of voor overtredingen gezamenlijk 

niet meer dan een derde te boven mogen gaan. De verwijzing naar een derde is omwille van 

systematiek ingevoerd. De regeling van artikel 57 en 58 Sr wordt doorgetrokken naar de vervangende 

vrijheidsstraffen bij misdrijven en overtredingen of bij overtredingen. Niet nader werd verhelderd 

waarom in het nieuwe derde lid van artikel 62 werd bepaald dat de straffen van hechtenis, opgelegd als 

hoofdstraf, voor overtredingen gezamenlijk de duur van acht maanden niet te boven mocht gaan. De 

wetgever heeft hier kennelijk vastgehouden aan de keuze van de samenstellers van het Wetboek. 

 

2.5.3.3 Herziening van de vermogensstraffen 

Naar aanleiding van het interim- en het eindrapport van de Commissie-Vermogensstraffen 

(respectievelijk uitgebracht in 1969 en 1972) zijn de wettelijke voorschriften omtrent de geldboete en 

andere vermogenssancties in twee stappen gewijzigd. Ook verschillende onderdelen van de wettelijke 

regeling van meerdaadse samenloop zijn aangepast. In de eerste plaats werd de in de vorige paragraaf 

besproken regeling dat het maximum van de vervangende hechtenis met niet meer dan een derde te 

boven mag gaan, afgeschaft in zowel artikel 60, onder 3° en artikel 62 lid 2 Sr. Volgens de minister 

komt het vreemd voor de vervangende vrijheidsstraf met een derde te verhogen als ‘primair de 

opgelegde straf een geldboete als de meest in aanmerking komende reactie wordt beschouwd.’ De 

verhoging noemde de minister ‘excessief’. Voortaan is in geval van meerdaadse samenloop 

overschrijding van het maximum van de vervangende hechtenis (zie het nieuwe artikel 24c lid 3 Sr) 

uitgesloten.135 

In het tweede wetsvoorstel werd de tekst van de artikelen 57 en 58 Sr gewijzigd. De wijzigingen 

waren deels van tekstuele aard.136 Tevens werd beoogd het rechterlijk pardon (artikel 9a Sr) een plaats 

te geven in de regeling van meerdaadse samenloop. De minister bevestigde dat bij meerdaadse 

samenloop één straf wordt uitgesproken en liet de tekst van de bepalingen op dit punt in 

overeenstemming met de bestaande wettekst.137 Helemaal duidelijk is de betekenis van deze 

opmerking niet. Gaat de minister ervan uit dat bij meerdaadse samenloop sprake is van gematigde 

cumulatie of omarmt hij een gematigd absorptiestelsel? Daarop wordt impliciet antwoord gegeven; bij 

de bespreking van de belangrijkste wijziging van artikel 57 en 58 Sr (de hierna te behandelen 

invoering van een stelsel van onbeperkte cumulatie van geldboeten) wijst de minister het stelsel van 

                                                           
135 Kamerstukken II 1974/75, 13 386, nrs. 1-3, p. 18. 
136 Daarover ontstond in de Eerste Kamer een discussie van zuiver tekstuele aard waarop niet nader hoeft te 
worden ingegaan. Zie Kamerstukken I 1982/83, 15 012, nr. 31, p. 9; Kamerstukken I 1982/83, 15 012, nr. 31a, p. 
18. Overigens zijn artikel 57 en 58 Sr nadien gewijzigd in verband met de invoering van de strafbeschikking. Dit 
betrof volgens de wetgever een wijziging van ondergeschikte betekenis. Het woord opgelegd werd vervangen 
door uitgesproken. Een en ander betekent dat de regeling van meerdaadse samenloop ook op de strafbeschikking 
van toepassing is. Zie Kamerstukken II 2004/05, 29 849, nr. 3, p. 84. 
137 Kamerstukken II 1977/78, 15 012, nrs. 1-3, p. 46. 
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‘beperkte cumulatie’ voor wat de geldboeten betreft, af wat de indruk wekt dat hij daarmee bedoelt het 

stelsel dat aan artikel 57 en 58 Sr ten grondslag ligt.138 

Het meest principiële punt van het wetsvoorstel is de wijziging van de regeling van meerdaadse 

samenloop bij geldboeten. We hebben gezien dat hierover reeds verschil van inzicht bestond binnen de 

Staatscommissie. Die besloot bij meerderheid om ook voor de geldboeten het stelsel van gematigde 

cumulatie toe te passen, een voorstel dat bij de totstandkoming van het Wetboek is overgenomen. De 

Commissie-Vermogensstraffen was hierover van oordeel dat voor een dergelijk stelsel ‘geen 

voldoende redenen’ zouden bestaan. Daarbij wijst de commissie op de regeling van meerdaadse 

samenloop bij overtredingen waar krachtens artikel 62 Sr cumulatie altijd onbeperkt mogelijk is. De 

commissie stelt dat met haar voorstel de ‘hoofdregel’ wordt gevolgd.139 Wat hiermee wordt bedoeld, is 

onduidelijk. Het zou erop kunnen duiden dat de commissie ten aanzien van de wettelijke regeling van 

meerdaadse samenloop het cumulatiestelsel als uitgangspunt neemt. Dat lijkt niet helemaal juist te 

zijn: de wetgever van het Wetboek ging juist uit van een gematigd cumulatiestelsel en reserveerde 

zuivere cumulatie voor slechts enkele gevallen, waaronder de overtredingen. In ieder geval was de 

commissie van oordeel dat voor elk ‘van de begane feiten de daarvoor bepaalde maximale geldboete 

kunnen worden opgelegd.’140 De minister nam het voorstel van de commissie over, maar gebruikte een 

ander argument om die keuze te rechtvaardigen. Volgens hem rechtvaardigde het in te voeren systeem 

van boetecategorieën zuivere cumulatie bij geldboeten.141 

In de Tweede Kamer werden vraagtekens gesteld bij dit voorstel. De CDA-fractie meende dat de 

boetenmaxima met de invoering van categorieën worden verhoogd, wat doorwerkt bij cumulatie. Dat 

kwam de leden van die fractie ‘uit een oogpunt van rechtsbescherming’ niet wenselijk voor. Zij 

vroegen zich af of aansluiting kon worden gezocht bij het bestaande stelsel van gematigde cumulatie, 

of dat in de wet kon worden opgenomen dat ‘de som van de boeten’ wordt ‘beperkt tot het maximum 

van de naast hogere categorie.’142 De minister wees dit voorstel van de hand. Daarvoor werden drie 

argumenten gebruikt. Allereerst was de minister van oordeel dat zuivere cumulatie moet worden 

afgewezen bij vrijheidsstraffen, omdat zuivere cumulatie van vrijheidsstraffen zou leiden tot ‘niet-

aanvaardbare gevolgen’. Dat oordeel stemt volgens de minister overeen met de wetsgeschiedenis en de 

systematiek, in het bijzonder artikel 62 Sr. In de tweede plaats verwijst de minister naar het 

draagkrachtbeginsel (artikel 24 Sr). Dat biedt de rechter de mogelijkheid de hoogte van de op te leggen 

geldboete te matigen. Tot slot waarschuwde de minister ervoor dat beperking van het cumulatiestelsel 

de rechter kan dwingen over te gaan tot het opleggen van vrijheidsstraf.143 En één van de 

doelstellingen van de nieuwe wettelijke regeling inzake de vermogensstraffen was om de korte 

                                                           
138 Kamerstukken II 1981/82, 15 012, nr. 5, p. 34. 
139 Commissie-Vermogensstraffen 1969, p. 74. 
140 Commissie-Vermogensstraffen 1969, p. 74. 
141 Kamerstukken II 1977/78, 15 012, nrs. 1-3, p. 46. 
142 Kamerstukken II 1978/79, 15 012, nr. 4, p. 16. 
143 Kamerstukken II 1981/82, 15 012, nr. 5, p. 34. 
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vrijheidsstraffen (verder) terug te dringen en te vervangen door de vermogensstraf. Het terugdringen 

daarvan zou in het gedrang kunnen komen als de rechter onvoldoende ruimte krijgt voor het opleggen 

van de hem meest passend voorkomende straf.144 

 

2.5.3.4 Straf van het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte 

In 1989 werd de straf van het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte ingevoerd.145 In 

deze wet werd aan Titel VI van het Eerste Boek artikel 63a Sr toegevoegd. Dat luidde uiteindelijk: 

‘Voor de toepassing van de bepalingen van deze titel wordt met de straf voor het verrichten van 

onbetaalde arbeid ten algemenen nutte rekening gehouden als ware die straf de vrijheidsstraf in de 

plaats waarvan zij is opgelegd.’ Over de noodzaak van invoering van deze bepaling is weinig meer 

gezegd dan dat ‘de kwalificatie van dienstverlening als een hoofdstraf’ het wenselijk maakt ‘de 

bepalingen uit Titel VI [van het Eerste Boek] van het Wetboek van Strafrecht over samenloop van 

strafbare feiten van toepassing te verklaren in die gevallen waarin dienstverlening is opgelegd.’146 In 

die bepaling stond onder andere dat de rechter in zijn vonnis de duur van de vervangende vrijheidsstraf 

moest vermelden. Reden daarvoor lag onder meer in het geval artikel 63 Sr moest worden 

toegepast.147 

In het geval de straf van het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte in plaats van een 

vrijheidsstraf wordt opgelegd, wordt in geval van meerdaadse samenloop niet naar de 

dienstverleningsuren gekeken, maar naar de duur van de vrijheidsstraf waarvoor de dienstverlening in 

de plaats komt. Na omrekening wordt de wettelijke regeling van Titel VI van het Eerste Boek 

toegepast.148 De bepaling kwam, zonder toelichting, weer te vervallen bij de invoering van de taakstraf 

als zelfstandige hoofdstraf.149 

 

2.5.3.5 Maximering van de vervangende hechtenis bij de schadevergoedingsmaatregel 

Artikel 36f Sr regelt dat degene die – kort gezegd – is veroordeeld wegens een strafbaar feit door de 

rechter (of de officier van justitie in geval van een strafbeschikking) een verplichting kan worden 

opgelegd tot betaling aan de staat van een som gelds ten behoeve van het slachtoffer of diens 

nabestaanden. Het zevende lid van deze bepaling verklaart artikel 24c Sr van overeenkomstige 

toepassing. Artikel 24c Sr regelt de vervangende hechtenis in geval de geldboete niet of niet volledig 

wordt betaald, met een minimum van één dag en een maximum van één jaar (derde lid). Ook voor de 

schadevergoedingsmaatregel geldt dus dat bij niet betaling de vervangende hechtenis maximaal één 

jaar mag duren. Met de invoering van deze maatregel is ook artikel 60a Sr ingevoerd. Het is de enige 

                                                           
144 Kamerstukken II 1977/78, 15 012, nrs. 1-3, p. 19. 
145 Wet van 25 oktober 1989, Stb. 482 (i.w.tr. op 1 december 1989). 
146 Kamerstukken II 1986/87, 20 074, nr. 3, p. 17. 
147 Kamerstukken II 1986/87, 20 074, nr. 3, p. 16. 
148 Cleiren en Nijboer 1997, aant. op art. 63a; NLR, aant. op art. 63a (oud) (losbl., suppl. 131 (juni 2005)). 
149 Kamerstukken II 1997/98, 26 114, nr. 3, p. 16. Wet van 7 september 2000, Stb. 365 (i.w.tr. 1 februari 2001). 
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maatregel waarvoor een regeling in Titel VI van het Eerste Boek is getroffen. Artikel 60a Sr stelt een 

grens aan de duur van de vervangende hechtenis in geval van meerdaadse samenloop. De duur van de 

vervangende hechtenis mag niet meer bedragen dan een derde boven het maximum, aangegeven in het 

derde lid van artikel 24c Sr. In de toelichting wordt opgemerkt dat deze maatregel zuiver kan 

cumuleren in geval van meerdaadse samenloop. De minister achtte slechts gewenst om in het geval de 

som gelds niet wordt betaald en de veroordeelde vervangende hechtenis moet ondergaan, die hechtenis 

aan een maximum te binden. Dat werd uit systematisch oogpunt logisch bevonden; in geval van 

vervangende hechtenis wordt telkens bepaald dat de maximale vervangende hechtenis niet meer dan 

een derde boven het maximum genoemd in artikel 24c lid 3 Sr mag bedragen (zie artikel 60 en 62 Sr). 

De minister acht de voorgestelde bepaling dermate vanzelfsprekend te vinden, dat hij de invoering 

ervan niet nader toelichtte.150 

 

2.5.3.6 Wijzigingen van artikel 63 Sr 

In de loop van de geschiedenis is artikel 63 Sr een aantal keren gewijzigd. De eerste wijziging vond 

plaats in het kader van een verzamelwetsvoorstel waarin een groot aantal wijzigingen in het Wetboek 

van Strafrecht en andere wetten werd aangebracht. Voorgesteld werd om de zinsnede ‘wordt de 

vroegere straf in rekening gebracht, met toepassing van de bepalingen van deze titel voor het geval van 

gelijktijdige berechting’ te wijzigen in ‘zijn de bepalingen van deze titel voor het geval van 

gelijktijdige berechting van toepassing.’151 Het voorstel beoogde geen inhoudelijke wijziging van 

artikel 63 Sr aan te brengen. Artikel 63 Sr werd noodzakelijk bevonden teneinde ‘ongelijktijdige 

berechting’ te voorkomen. Het Openbaar Ministerie moet zoveel als mogelijk feiten ‘die voor de 

veroordeling zijn gepleegd en die, waren zij eerder ontdekt, hadden kunnen worden gevoegd met de 

feiten waarvoor de veroordeling is uitgesproken’, met die latere feiten gevoegd worden berecht. 

Artikel 63 Sr beoogt te voorkomen dat verschillende feiten niet gelijktijdig worden berecht als zij wel 

hadden kunnen worden gevoegd, door de regeling van de meerdaadse samenloop ook bij bepaalde 

gevallen van ongelijktijdige berechting van toepassing te verklaren, als zouden de onderscheiden 

feiten gevoegd zijn berecht.152 Het schrappen van ‘wordt de vroegere straf in rekening gebracht’ heeft 

de verbinding tussen de vroegere straf en de latere straf minder duidelijk gemaakt. Doordat geen 

inhoudelijke wijziging is beoogd, moet worden aangenomen dat nog steeds de vroegere straf in 

rekening moet worden gebracht. Dit laat de rechter wel veel ruimte voor interpretatie (hoe moet die 

vroegere straf in rekening worden gebracht, welke vroegere straf, welke grenzen moeten in acht 

genomen worden, enzovoorts).Met de wijziging werd het mogelijk dat de rechter in zijn vonnis slechts 

                                                           
150 Kamerstukken II 1989/90, 21 345, nr. 3, p. 30. 
151 Kamerstukken II 1992/93, 22 962, nrs. 1-2, p. 2. 
152 Kamerstukken II 1992/93, 22 962, nr. 3, p. 1; Kamerstukken II 1983/84, 16 529, nr. 7, p. 49. 
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artikel 63 Sr hoeft te vermelden, wanneer hij die bepaling bij de strafoplegging gebruikt. Het is ‘niet 

[meer] noodzakelijk alle vroegere veroordelingen expliciet [in het vonnis] te vermelden.’153 

Een tweede wijziging van artikel 63 Sr vond plaats in het kader van de invoering van de Wet OM-

afdoening. De bepaling werd integraal gewijzigd en luidt sinds de inwerkingtreding van deze wet: 

‘Indien iemand, nadat hem straf is opgelegd, schuldig wordt verklaard aan een misdrijf of overtreding 

voor die strafoplegging gepleegd, zijn de bepalingen van deze titel voor het geval gelijktijdig straf 

wordt opgelegd van toepassing.’154 Doel van deze wijziging was om ook de strafbeschikking expliciet 

onder het bereik van deze bepaling te laten vallen. De minister ziet in de wijziging weinig meer dan 

een redactionele aanpassing. Dat is de reden waarom het woord ‘opnieuw’ uit de bepaling is gehaald. 

Dat woord zou volgens de minister namelijk verwarrend zijn, omdat het valselijk de suggestie zou 

wekken dat de verdachte reeds eerder schuldig moet zijn verklaard aan het strafbaar feit dat voor de 

eerdere strafoplegging is gepleegd.155 

 

2.5.4 Twee aanhangig zijnde initiatiefwetsvoorstellen 

Aan het slot van dit hoofdstuk bespreken we nog twee initiatiefwetsvoorstellen waarin ook voorstellen 

worden gedaan tot (partiële) wijziging van de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop. Hoewel 

beide voorstellen al een tijd een slapend bestaan leiden en er wellicht van uit kan worden gegaan dat er 

geen inhoudelijke behandeling zal volgen, willen wij ze voor de volledigheid hier toch kort bespreken. 

Beide voorstellen betreffen de (partiële) invoering van minimumstraffen, het eerste voorstel beperkt 

tot moord en doodslag, het tweede voorstel tot een veelomvattender invoering daarvan. In het eerste 

voorstel, van toenmalig Tweede Kamerlid Eerdmans, wordt voor wat betreft de meerdaadse 

samenloop voorgesteld aan artikel 57 lid 2 Sr een zin toe te voegen, die luidt: ‘Indien de in het eerste 

lid bedoelde feiten misdrijven betreffen waarop een minimumgevangenisstraf is gesteld, beloopt het 

minimum van de gevangenisstraf de termijn van het hoogste minimum, vermeerderd met een 

derde.’156 De initiatiefnemer merkt bij dit voorstel uitdrukkelijk op geen wijziging te willen 

aanbrengen in het in artikel 57 Sr neergelegde stelsel van beperkte cumulatie. Wel beoogt Eerdmans 

met het voorstel dat stelsel ook van toepassing te verklaren op de door hem voorgestelde 

minimumstraffen. In lijn met de maximumgevangenisstraffen dienen ook de minimumstraffen 

gematigd te cumuleren tot een derde boven het hoogste minimum.157 Eerdmans stelt hiermee aan te 

sluiten bij het wettelijk stelsel, maar dat is volgens ons niet helemaal correct. Hoewel we hebben 

gezien dat de Staatscommissie indertijd heeft voorgesteld om ook de strafminima beperkt te 

cumuleren, is dat voorstel niet in het Wetboek van Strafrecht overgenomen. Het voorstel van 

                                                           
153 Kamerstukken II 1992/93, 22 962, nr. 3, p. 1. 
154 Wet van 7 juli 2006, Stb. 330 (artikel II, onderdeel N) (i.w.tr. 1 februari 2008). 
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Eerdmans lijkt dus op het eerste gezicht wel op de bestaande regeling van de meerdaadse samenloop, 

maar is er toch sprake van een breuk met het bestaande wettelijk stelsel. 

Een grotere breuk met het wettelijk stelsel vormt het wetsvoorstel minimumstraffen van Tweede 

Kamerlid De Roon. Deze initiatiefnemer stelt een zonder meer radicaal te noemen wijziging voor in 

Titel VI van het Eerste Boek van het Wetboek van Strafrecht. De Roon stelt voor om in artikel 57 Sr 

tot uitdrukking komende gematigde cumulatiestelsel te vervangen door een stelsel van zuivere 

cumulatie. Tevens komt artikel 58 Sr te vervallen en worden in de artikelen 60, 60a en 62 Sr de 

verwijzing naar artikel 58 Sr geschrapt.158 In de Memorie van Toelichting vinden we hiervoor de 

volgende vrij beperkte argumentatie: ‘Er is geen enkele reden voor (…) kwantumkorting voor 

misdadigers. Het beperkt cumulatiestelsel bij deze meerdaadse samenloop, dient te worden vervangen 

door een onbeperkt cumulatiestelsel. Dit geldt zowel voor de strafminima als voor de strafmaxima.’159 

 

2.5.5 Afsluitende opmerkingen 

De ontwikkelingen in de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop sinds 1886 laten zien dat al 

snel onduidelijkheid ontstond over grondslag en karakter van het wettelijk stelsel. Hoewel in de 

memorie van toelichting op het Wetboek duidelijk wordt gesproken van een gematigd 

cumulatiestelsel, werd al in 1900 de indruk gewekt dat het gaat om een vorm van absorptie, zonder dat 

duidelijk is op grond waarvan voor deze perspectiefwisseling werd gekozen. Die vraag kan ook 

worden gesteld bij de wijzigingen die in paragraaf 2.5.3.3 zijn besproken in verband met de herziening 

van de vermogensstraffen. Niet alle ministers van Justitie lijkeneven beginselvast. Dat laat bij de lezer 

ook de indruk achter dat het stelsel een andere grondslag heeft gekregen dan de grondslag die de 

wetgever van het Wetboek voor ogen had. Het bevreemdt dat geen fundamentelere beschouwingen 

zijn gewijd aan dit kennelijk gewijzigde inzicht, noch dat het parlement op dit punt de minister heeft 

bevraagd. Uiteindelijk leidt dat tot de conclusie dat heden ten dage niet zonder meer duidelijk is of de 

huidige regeling op dezelfde grondslag rust als de regeling die in 1886 tot stand is gebracht. 

Het ontbreken van (wijsgerige) reflectie op het wettelijk stelsel werd in 1904 niet als een probleem 

ervaren. De voorstellen van 1904 en veel van de wijzigingen die sindsdien tot stand zijn gebracht, 

werden ingegeven door praktische omstandigheden (de bestaande regeling kostte de staat geld), maar 

ook door de herziening van bestaande sancties (zoals de geldboete) of de invoering van nieuwe 

sancties (zoals de taakstraf). Zelfs waar de samenloopregeling een belangrijke wijziging onderging, de 

aanname van onbeperkte cumulatie bij geldboeten, was van erg diepgravende beschouwingen geen 

sprake. En zo al naar grondslag en karakter van de wettelijke regeling wordt verwezen, is die 

verwijzing niet zonder meer duidelijk. Zo wijst de wetgever ten tijde van de herziening van de 

vermogensstraffen er enerzijds op dat het stelsel dat aan artikel 57 en 58 Sr ten grondslag ligt dat van 

de gematigde cumulatie is, terwijl anderzijds de indruk wordt gewekt dat onbeperkte cumulatie de 
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hoofdregel is, al kan die indruk worden gewekt door een onduidelijke redactie aan de zijde van de 

wetgever. Hoe het ook zij, de grondslag van de wettelijke regeling is minder helder geworden. 

De doelstellingen van artikel 63 Sr is niet sinds 1886 gewijzigd, ondanks dat aan de tekst van deze 

bepaling flink is gesleuteld. Hoewel de eerste doelstelling, namelijk het voorkomen van 

disproportionele bestraffing, na de Staatscommissie niet als zodanig (meer) is genoemd, kan ervan 

worden uitgegaan dat artikel 63 Sr nog steeds op die doelstelling rust. De tweede doelstelling van 

artikel 63 Sr, namelijk dat moet worden voorkomen dat zaken die gelijktijdig kunnen worden berecht 

ongelijktijdig worden berecht, werd in ieder geval bij de eerste wijziging van artikel 63 Sr 

onderschreven. Konden feiten gevoegd worden behandeld, dan had het Openbaar Ministerie daarvoor 

moeten kiezen. De jongste wijziging van artikel 63 Sr heeft aan die doelstellingen naar het zich laat 

aanzien niets veranderd. Wel werd daarin het verband tussen de eerste straf en de door de tweede 

rechter op te leggen straf uit de tekst van de wet verwijderd, door het vervangen van ‘wordt de 

vroegere straf in rekening gebracht’ door een meer algemene tekst. Daardoor is in ieder geval de 

rechterlijke interpretatie van artikel 63 Sr van groter belang geworden. Op de rechterlijke interpretatie 

gaan we in de paragrafen 3.5.2 en 5.2 in. 

Over de recente initiatiefwetsvoorstellen kan enkel worden gesteld dat vooral het laatste voorstel een 

fundamentele wijziging van het geldende stelsel meebrengt. Het ontbreekt ook heden ten dage bij de 

verschillende voorstellen aan een meer fundamentele onderbouwing. 

 

2.6 Slotbeschouwing 

In dit hoofdstuk is antwoord gegeven op een aantal vragen: met welk doel werd de wettelijke regeling 

van meerdaadse samenloop ingevoerd, op welke grondslag werd de regeling gebaseerd, welk karakter 

komt uit de regeling naar voren en wat is de strekking van de regeling. Tevens wordt de vraag 

beantwoord of doel, grondslag, karakter en strekking in de loop van de tijd zijn gewijzigd. 

De regeling van meerdaadse samenloop zoals die in 1886 met het Wetboek van Strafrecht werd 

ingevoerd verving de in het Wetboek van Strafvordering van 1838 neergelegde regeling van 

(meerdaadse) samenloop. In plaats van een absorptiestelsel werd ten aanzien van misdrijven die met 

vrijheidsstraffen worden bedreigd gekozen voor een stelsel van gematigde cumulatie: elk misdrijf 

wordt afzonderlijk bestraft, gecumuleerd in één straf die niet hoger mag zijn dan één derde boven het 

hoogste maximum van de misdrijven waarvoor de verdachte is veroordeeld. Hoewel door de 

staatscommissie en de wetgever de indruk wordt gewekt dat dit stelsel voor alle straffen en alle typen 

delicten geldt, blijkt van samenhang echter niet zonder meer sprake. Voor overtredingen en 

bijkomende straffen geldt een ander stelsel, variërend van zuivere cumulatie tot absorptie. 

We zagen dat (proportionele) vergelding de belangrijkste grondslag is voor het stelsel van gematigde 

cumulatie, terwijl (een repressief opgevatte) generale preventie de grondslag is voor het zuivere 

cumulatiestelsel bij overtredingen. Hoewel uit dat laatste blijkt dat de Staatscommissie zich niet heeft 
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willen laten leiden door één straftheorie, noch één strafdoel voorop heeft willen stellen,160 kan niet 

worden ontkend dat de Staatscommissie en de wetgever ten aanzien van de misdrijven en de 

vrijheidsstraffen niet de kennelijk als te repressief geachte preventie, maar de proportionele vergelding 

voorop wilden stellen, die tot uitdrukking kwam in het argument dat de schuld niet verdubbelt, maar 

verhoogt: vijf diefstallen is objectief weliswaar vijf keer zo ernstig als één diefstal, maar subjectief 

niet. Een gematigd verhoogde straf doet voldoende recht aan de cumulatief toenemende ernst van de 

gepleegde feiten, terwijl de straf in overeenstemming is met de schuld, die ook cumulatief toeneemt, 

maar niet lineair, maar slechts gematigd. Doel van de regeling is dus proportioneel straffen. Artikel 63 

Sr heeft als tweede doelstelling het zoveel als mogelijk voorkomen van ongelijktijdige berechting. 

De wettelijke regeling is na de totstandkoming enkele malen gewijzigd. Veel van de wijzigingen die 

tot stand zijn gebracht (en deels weer zijn teruggedraaid), werden ingegeven door praktische 

omstandigheden (de bestaande regeling kostte de staat geld), maar ook door de herziening van 

bestaande sancties (zoals de geldboete) of de invoering van nieuwe sancties (zoals de taakstraf). Zelfs 

waar de samenloopregeling een belangrijke wijziging onderging, bij de aanname van onbeperkte 

cumulatie bij geldboeten, was van diepgravende beschouwingen door de wetgever geen sprake. We 

concludeerden aan het eind van de vorige paragraaf dat grondslag en strekking van de regeling minder 

helder geworden. Dat geldt in veel mindere mate voor artikel 63 Sr. Wel heeft rechtelijke interpretatie 

(door in ieder geval de Hoge Raad) van artikel 63 Sr aan belang gewonnen. 

De wetgever hechtte reeds ten tijde van de totstandkoming van het Wetboek veel waarde aan een 

rechter die relatief vrij is in het bepalen van de straf. In geval van meerdaadse samenloop moet de straf 

kunnen worden verhoogd. Pluraliteit van feiten mag echter niet tot strafvermindering leiden. 

Meerdaadse samenloop is een strafverhogende regeling. Er werd gekozen voor (gematigde) cumulatie: 

de rechter kan elk misdrijf bestraffen, maar is (uit oogpunt van vergelding) aan een zeker maximum 

gebonden. Noch de Staatscommissie, noch de wetgever heeft de keuze voor een derde boven het 

hoogste maximum geëxpliciteerd, waarschijnlijk omdat niet werd verwacht dat de rechter tot dat 

maximum zou komen. En zo de rechter wel de noodzaak voelde om bij meerdaadse samenloop van 

misdrijven hoge straffen op te leggen, achtte de wetgever het gewenst de rechter op het punt van de 

straftoemeting enigszins te beperken. Wat de strekking van de regeling dan inhoudt, strafverhogend of 

strafverminderend, is de vraag. Daarop wordt in hoofdstuk 4 en 5 verder ingegaan. 

  

                                                           
160 Zie Bosch 1965, p. 91. 
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Hoofdstuk 3 

 

Ontwikkeling van de meerdaadse samenloop in de rechtspraak van de Hoge 

Raad 
 

 

3.1 Inleiding 

Zoals in het vorige hoofdstuk omschreven, heeft de totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht 

tot een ingrijpende wijziging van de regeling van meerdaadse samenloop geleid. Het absorptiestelsel 

werd vervangen door een gematigd cumulatiestelsel (bij meerdaadse samenloop van misdrijven). Bij 

meerdaadse samenloop van overtredingen en bij het opleggen van andere dan de in artikel 57 en 58 Sr 

bedoelde straffen werden andere stelsels van meerdaadse samenloop ingevoerd, variërend van zuivere 

cumulatie tot zuivere absorptie. 

Zoals bij alle wetgeving het geval is, moest de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop door de 

rechter worden geïnterpreteerd. In dit hoofdstuk bespreken we de rechtspraak van de Hoge Raad met 

betrekking tot de meerdaadse samenloop. Deze bespreking zal aanknopingspunten bieden voor een 

antwoord op de volgende vragen: In welke richting lijkt de Hoge Raad (en de advocaten-generaal) te 

denken over doel, grondslag, karakter en strekking van meerdaadse samenloop, volgt hij de door de 

wetgever met betrekking daartoe gemaakte keuzes en zo niet, waaruit bestaat die afwijking en (hoe) 

wordt zij gemotiveerd? Tevens wordt onderzocht hoe de Hoge Raad de bepalingen van meerdaadse 

samenloop uitlegt. De uitleg van de regeling werpt licht op de functie ervan in de rechtspraktijk. 

Antwoord op deze vragen vereist analyse van de jurisprudentie van de Hoge Raad sinds 1886. Veel 

rechtspraak over samenloop betreft in eerste instantie eendaadse samenloop en voortgezette handeling. 

Die rechtspraak zegt niettemin het nodige over de reikwijdte van meerdaadse samenloop. Wij hebben 

ons bij ons onderzoek naar rechtspraak van de Hoge Raad gericht op gepubliceerde jurisprudentie over 

meerdaadse samenloop (artikel 57 tot en met 63a (oud) Sr) vanaf 1886. Jurisprudentie over eendaadse 

samenloop wordt besproken voor zover deze rechtspraak de regeling van meerdaadse samenloop 

verduidelijkt. Tevens zijn veel uitspraken gewezen over de afbakening tussen meerdaadse samenloop 

en de voortgezette handeling (artikel 56 Sr). Ook die rechtspraak is in dit hoofdstuk verwerkt. 

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Allereerst gaan we in op de verhouding tussen eendaadse en 

meerdaadse samenloop en voortgezette handeling en meerdaadse samenloop (paragraaf 3.2 en 3.3). 

Vervolgens bespreken we de meerdaadse samenloop bij ongelijksoortige hoofdstraffen (paragraaf 3.4) 

en de jurisprudentie over de toepassing van artikel 63 Sr (paragraaf 3.5). In paragraaf 3.6 wordt de 

schaarse rechtspraak over de artikelen 59, 60, 60a, 61, 62 en 63a Sr besproken. In paragraaf 3.7 wordt 

ingegaan op de eisen die de Hoge Raad stelt aan de met betrekking tot (meerdaadse) samenloop door 
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de feitenrechter te nemen beslissingen en de vraag in hoeverre die beslissingen moeten worden 

gemotiveerd. We sluiten het hoofdstuk af met een slotbeschouwing (paragraaf 3.8). 

 

3.2 Rechtspraak over het onderscheid tussen meerdaadse en eendaadse samenloop 

3.2.1 Inleiding 

Bij de totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht was volgens de wetgever van eendaadse 

samenloop (artikel 55 lid 1 Sr) sprake ‘wanneer men met het ligchamelijke oog eene éénheid ziet en 

met het oog des geestes eene pluraliteit.’161 De materiële handeling was dus bepalend voor de vraag of 

sprake was van eendaadse (of meerdaadse) samenloop.162 In geval van eendaadse samenloop geldt het 

zuivere absorptiestelsel, terwijl voor meerdaadse samenloop het (gematigd of zuiver) cumulatiestelsel 

geldt, behoudens uitzonderingen. Het cumulatiestelsel is voor de verdachte minder gunstig, want 

maakt het mogelijk een hogere straf op te leggen dan het strafmaximum van één feit. Hoe meer 

gevallen onder eendaadse samenloop vallen, hoe gunstiger voor de verdachte. De leer van de materiële 

handeling, die aan artikel 55 lid 1 Sr ten grondslag lag, leidde er in de rechtspraktijk toe dat de straf 

voor een bedreiging met doodslag door de straf voor overtreding van de Veewet kon worden 

geabsorbeerd. Dit werd onbevredigend geacht.163 Deze en andere uitkomsten van de toepassing van de 

leer van de materiële handeling bracht de Hoge Raad ertoe een andere weg in te slaan. Dat gebeurde in 

het arrest Oude Kijk in ’t Jatstraat.164 Dat arrest wordt in paragraaf 3.2.2 besproken. In paragraaf 3.2.3 

wordt summier uiteengezet hoe deze leer zich in de rechtspraak van de Hoge Raad verder heeft 

ontwikkeld. 

 

3.2.2 Arrest Oude Kijk in ‘t Jatstraat 

In de zaak die leidde tot het arrest Oude Kijk in ’t Jatstraat was ten laste van verdachte bewezen 

verklaard het besturen van een motorrijtuig onder invloed, het besturen van een motorrijtuig zonder 

dat dit voorzien was van koplampen en het zich in kennelijke staat van dronkenschap bevinden op de 

openbare weg. In cassatie ging het om de vraag of ten aanzien van de eerste twee feiten sprake was 

van eendaadse of meerdaadse samenloop. Volgens de Hoge Raad was sprake was van meerdaadse 

samenloop. Daarbij kwam het aan op, allereerst, het verschil in kenmerk tussen het eerste feit (i.c. de 
                                                           
161 Smidt 1881, p. 448. 
162 Zie over rechtspraak conform deze opvatting Bockwinkel 1953, p. 9-13. 
163 Zie Hof Arnhem 1 oktober 1931, NJ 1932, p. 908. Verdachte was met een vrachtwagen, geladen met 
runderen, doorgereden terwijl twee politieambtenaren hem het teken hadden gegeven te stoppen. Het 
vervoer van vee was op dat moment verboden en leverde een overtreding van de Veewet op. Verdachte was 
daarvoor veroordeeld door de kantonrechter te Zaltbommel. Bij het bepalen van de straf was ermee rekening 
gehouden dat hij niet op vordering van de politieambtenaren was gestopt. Hij werd ook voor het niet voldoen 
aan een bevel (teken) te stoppen en bedreiging met doodslag (vanwege het doorrijden terwijl de agenten op 
de rijbaan stonden) vervolgd en in eerste aanleg veroordeeld wegens bedreiging met zware mishandeling. In 
hoger beroep verweerde verdachte zich door te stellen dat hij voor het feitencomplex reeds door de 
kantonrechter te Zaltbommel was veroordeeld. Dat verweer trof volgens het hof doel. Het Openbaar Ministerie 
werd niet ontvankelijk verklaard in zijn vordering. 
164 HR 15 februari 1932, NJ 1932, p. 289, m.nt. T. 
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toestand waarin de verdachte zich tijdens het rijden verkeerde) en het tweede feit (i.c. de 

omstandigheid dat het motorrijtuig niet was voorzien van koplampen), ten tweede dat ‘deze twee 

feiten geheel los van elkander kunnen worden gedacht’, ten derde dat ‘elk feit op zichzelf een 

zelfstandige overtreding van verschillend karakter oplevert’, ten vierde dat ook al doen die 

gedragingen zich gelijktijdig voor, ‘die gelijktijdigheid niet iets wezenlijks is’, ten vijfde dat ‘het eene 

feit niet als ’t ware in het andere opgaat’, ten zesde dat ‘het eene feit dan ook niet kan worden 

beschouwd als een omstandigheid, waaronder het andere feit zich voordoet’ en ten zevende ‘dat bij 

een dergelijk complex van feiten het ook zeer goed mogelijk is, dat op een bepaald oogenblik het 

eerste feit, onafhankelijk van het tweede en op een ander oogenblik het tweede feit onafhankelijk van 

het eerste wordt geconstateerd’.165  

Uit dit arrest volgt dat voor het antwoord op de vraag of er sprake is van eendaadse samenloop vooral  

moet worden gekeken naar de wettelijke bepalingen die in de betreffende strafzaak aan de 

tenlastelegging ten grondslag liggen, terwijl de concrete gedragingen (zoals de gelijktijdigheid van de 

gedragingen of bijvoorbeeld het feit dat slechts één aangiftebiljet werd ingevuld)166 niet meer ter zake 

doen. Het gaat om handelingen die, zoals de Hoge Raad in latere rechtspraak stelt, juridisch een 

‘verschillend karakter’ of verschillende strekking hebben,167 bijvoorbeeld gelet op de in de 

delictsomschrijving tot uitdrukking komende rechtsgoederen,168 of gelet op het daarin omschreven 

gevolg.169 

 

3.2.3 Toenemend belang van meerdaadse samenloop 

De consequentie van deze rechtspraak van de Hoge Raad is dat de eendaadse samenloop in de 

rechtspraktijk aan belang heeft ingeboet. Wanneer we de rechtspraak over samenloop van de Hoge 

Raad door de jaren heen samenvatten, dan blijkt dat in nogal wat gevallen werd geoordeeld dat sprake 

was van meerdaadse samenloop.170 Voor verdachten is deze consequentie van de leer van de Hoge 

Raad veelal ‘niet gunstig’,171 gelet op het verschil in stelsel tussen eendaadse en meerdaadse 

samenloop. De ongunstige gevolgen van het toegenomen belang van meerdaadse samenloop voor 

verdachten hebben de Hoge Raad er niet van weerhouden door te gaan op de ingeslagen weg.  

Die weg houdt in dat voor het antwoord op de vraag of sprake is van eendaadse of meerdaadse 

samenloop niet de ‘feitelijke werkelijkheid’ maar de ‘juridische werkelijkheid’, zoals blijkt uit de 

                                                           
165 HR 15 februari 1932, NJ 1932, p. 289, m.nt. T. 
166 HR 9 januari 1933, NJ 1933, p. 622, m.nt. T. 
167 HR 26 juni 1933, NJ 1933, p. 1302; HR 23 mei 1938, NJ 1938, 1042, m.nt. T.; HR 22 september 1987, NJ 1988, 
379; HR 12 november 2002, NbSr 2002, 334. 
168 HR 2 juni 1936, NJ 1936, 992, m.nt. T.; HR 31 oktober 1938, NJ 1939, 192, m.nt. T. 
169 HR 25 november 1980, NJ 1981, 170, m.nt. Th.W.v.V. 
170 HR 28 maart 1944, NJ 1944, 381; HR 24 juni 1947, NJ 1947, 451; HR 12 april 1949, NJ 1949, 454; HR 8 
november 1949, NJ 1950, 120; HR 2 juni 1964, VR 1964, 106; HR 3 mei 1966, NJ 1968, 26; HR 25 juni 1974, NJ 
1974, 455 m.nt. Th.W.v.V.; HR 22 oktober 1974, NJ 1975, 105; HR 19 februari 1980, NJ 1980, 384; HR 17 mei 
2011, NJ 2011, 243. 
171 Aldus Taverne in zijn annotatie onder HR 31 oktober 1938, NJ 1939, 259. 
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wettelijke strafbepalingen waarop de bewezenverklaring is gebaseerd,172 doorslaggevend is. Dat blijkt 

stellig uit een arrest van de Hoge Raad van 19 februari 1980 waarin ten laste van verdachte was 

bewezenverklaard heling van twee geweren en het voorhanden hebben van diezelfde twee geweren. 

Volgens de raadsman van verdachte was hier geen sprake van twee feiten, maar van één feit en dus 

eendaadse samenloop, subsidiair voortgezette handeling. De Hoge Raad oordeelde dat de strekking 

van artikel 416 Sr (heling) ‘een geheel andere’ is dan die van artikel 3 jo. 12 van de Vuurwapenwet 

1919 (het opzettelijk voorhanden hebben van twee geweren), wat meebrengt dat bewezenverklaarde 

gedragingen ‘nooit een feit’ in de zin van artikel 55 lid 1 Sr kunnen opleveren, noch voortgezette 

handeling (artikel 56 Sr).173 Overigens is niet nodig dat de strekking geheel anders moet zijn om van 

meerdaadse samenloop te kunnen spreken. Er mag zelfs sprake zijn van enige overlap.174 

In een zaak waarin verdachte werd veroordeeld voor rijden ondanks een ontzegging tot het besturen 

van een motorrijtuig, meende de officier van justitie dat de politierechter de verdachte ook had moeten 

veroordelen voor overtreding van het verbod te rijden zonder rijbewijs, ook al was dat laatste het 

gevolg van de eerdere ontzegging van de rijbevoegdheid. De politierechter had geoordeeld dat sprake 

was van eendaadse samenloop. De Hoge Raad casseerde. De politierechter had verzuimd voor beide 

feiten te veroordelen, nu de strekking van de in het geding zijnde wetsbepalingen verschillend is. Dat 

die gedragingen feitelijk eigenlijk volkomen identiek waren, deed er kennelijk niet toe.175 

 

Het voorgaande wekt de indruk dat meerdaadse samenloop de regel en eendaadse samenloop de 

uitzondering is geworden. Daarmee is niet gezegd dat die uitzondering nauwelijks waarde heeft.176 In 

jurisprudentie over het vervoeren en aanwezig hebben van verdovende middelen (artikel 2 van de 

Opiumwet) heeft de Hoge Raad geregeld eendaadse samenloop aangenomen.177 Daarbij valt op dat de 

Hoge Raad niet alleen tot dat oordeel komt op basis van de omstandigheid dat de strekking van beide 

verbodsbepalingen dezelfde is, maar tevens in het oordeel wordt betrokken de omstandigheid dat het 

dezelfde verdovende middelen betreft en het aanwezig hebben en vervoeren op dezelfde tijd en plaats 

                                                           
172 Worden de feiten in de bewezenverklaring telkens verschillend gespecificeerd, dan is er sprake van meer-
daadse samenloop (HR 1 november 1983, NJ 1984, 276 m.nt. Th.W.v.V.; HR 13 januari 1987, NJ 1987, 615; HR 
24 november 1987, NJ 1988, 665). Van belang is hoe het bestanddeel in de delictsomschrijving is omschreven. 
Wanneer strafbaar is gesteld het voorhanden hebben van een vuurwapen, dan is in het geval bij een verdachte 
meerdere vuurwapens worden aangetroffen sprake van meerdaadse samenloop (HR 1 november 1983, NJ 
1984, 276, m.nt. Th.W.v.V.). Hetzelfde geldt voor feiten waarvan is bewezenverklaard dat zij op verschillende 
tijd en plaats zijn gepleegd (HR 15 december 1992, NJ 1993, 335). De onderscheiden tijdstippen en gedragingen 
kunnen overlappen zonder dat dit aan aanname van meerdaadse samenloop in de weg hoeft te staan (HR 29 
april 1997, NJ 1997, 665; HR 29 april 1997, NJ 1997, 667, m.nt. ‘tH). 
173 HR 19 februari 1980, NJ 1980, 384. 
174 HR 13 oktober 1992, NJ 1993, 142. 
175 HR 22 september 1981, NJ 1981, 644, met kritische noot van Th.W. van Veen. 
176 Zie HR 3 juni 1997, NJ 1997, 657; HR 1 december 1998, NJ 1999, 202; HR 19 januari 1999, NJ 1999, 293; HR 
18 mei 1999, NJ 1999, 540; HR 29 maart 2005, NbSr 2005, 207. 
177 Hetzelfde geldt (soms) voor samenloop bij zedendelicten (zie o.a. HR 16 januari 1990, NJ 1990, 609). 
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zijn geschied.178 Ook uit andere, vrij recente, rechtspraak zou kunnen worden afgeleid dat de materiële 

handelingen aan belang hebben gewonnen bij het oordeel of sprake is van eendaadse samenloop.179 In 

andere rechtspraak wordt het belang van de materiële handelingen echter gerelativeerd.180 In een zaak 

waarin verdachte was veroordeeld voor brandstichting, meermalen gepleegd (artikel 157 onder 1° en 

artikel 157 onder 2° Sr) oordeelde de Hoge Raad dat ‘het feit, of de handeling, zoals deze term in art. 

57 Sr voorkomt, (…) niet beperkt [is] tot de zuivere materiële handeling, doch moet beschouwd 

worden in verband met de strafrechtelijke betekenis, daaraan door de wet toegekend.’181 De 

rechtspraak laat een ontwikkeling in de verhouding tussen meerdaadse en eendaadse samenloop zien. 

 

3.3 Rechtspraak over het onderscheid tussen meerdaadse samenloop en voortgezette handeling 

Bij voortgezette handeling (artikel 56 Sr) en meerdaadse samenloop gaat het om de situatie dat 

meerdere strafbare feiten zijn bewezenverklaard. De beoordeling of in een bepaalde zaak sprake is van 

meerdaadse samenloop of voortgezette handeling is in beginsel overgelaten aan de rechter die over de 

feiten oordeelt. De Hoge Raad beoordeelt enkel of de feitenrechter de juiste maatstaf heeft 

aangelegd.182 

De Hoge Raad nam al vroeg aan dat de enkele omstandigheid dat door dezelfde persoon op 

verschillende tijdstippen hetzelfde strafbare feit wordt gepleegd, niet volgt dat die feiten altijd in 

zodanig verband staan dat zij als voortgezette handeling moeten worden beschouwd.183 Ook als de 

onderscheiden (ongelijksoortige) feiten op dezelfde tijd en plaats zijn begaan, hoeft er nog geen sprake 

te zijn van voortgezette handeling. Zo oordeelde de Hoge Raad dat er geen sprake was van 

voortgezette handeling bij openbare dronkenschap en burengerucht. Het ene feit betreft namelijk een 

overtreding tegen de zeden, terwijl het andere feit een overtreding is tegen de openbare orde.184 Aan 

het voorgaande criterium voegde de Hoge Raad toe dat van belang is of de feiten uiting zijn van één en 

hetzelfde ongeoorloofde besluit. Dat criterium is vaste rechtspraak geworden.185 

In zijn arrest van 25 maart 1929, NJ 1929, p. 1156 brengt de Hoge Raad de verschillende door hem 

ontwikkelde criteria bij elkaar. Voortgezette handeling is van toepassing op een doen of laten en kan 
                                                           
178 Zie o.a. HR 1 juli 1981, NJ 1981, 616, m.nt. Th.W.v.V.; HR 3 januari 1984, NJ 1984, 420, m.nt. ’t H.; HR 31 
maart 2009, NJ 2009, 175 (geen meerdaadse samenloop in geval de verdachte het slachtoffer op meer dan één 
wijze het lichaam seksueel was binnengedrongen, maar duidelijke samenhang (ook in tijd) bestond tussen de 
door de verdachte verrichte handelingen enerzijds en de bewezenverklaarde dwang en feitelijkheden 
anderzijds); HR 16 juni 1987, NJ 1988, 319 (geen meerdaadse samenloop, omdat het een voortdurend delict 
betrof). 
179 Zie HR 16 november 2004, NJ 2005, 43; HR 17 mei 2011, NJ 2011, 243 en Conclusie A-G Machielse voor HR 
16 april 2013, LJN BZ7174. 
180 HR 24 april 1984, NJ 1984, 639. 
181 HR 22 september 1987, NJ 1988, 379; HR 14 april 1998, NJ 1998, 609; HR 2 december 2003, NJ 2004, 152. 
182 HR 19 maart 1894, W 6479; A-G voor HR 21 november 1894, W 6273; HR 15 november 1909, W 8932: HR 14 
maart 1910, W 8997; HR 24 juli 1925, NJ 1925, p. 1108; HR 13 oktober 1930, NJ 1930, p. 1625; HR 27 oktober 
1930, NJ 1931, p. 61. A-G voor HR 7 maart 1944, NJ 1944, 414; HR 26 februari 1946, NJ 1946, 168. 
183 HR 19 januari 1891, W 5989. 
184 HR 19 maart 1894, W 6479; HR 21 november 1894, W 6273. 
185 HR 11 juni 1894, W 6515; HR 16 mei 1898, W 7130; HR 20 oktober 1919, NJ 1919, p. 1138. 
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ook aanwezig zijn enkel omdat de gepleegde feiten meerdere verzuimen in plaats van meerdere 

handelingen in engere zin opleveren. Om van voortgezette handeling te kunnen spreken moet het gaan 

om gedragingen van gelijke aard en van één en hetzelfde ongeoorloofde wilsbesluit. Het maakt niet uit 

dat de feiten op verschillende tijdstippen binnen een bepaald tijdsbestek zijn gepleegd of dat er andere 

handelingen en gebeurtenissen tussen liggen. Een telkens opnieuw genomen besluit neemt niet weg 

dat sprake kan zijn van een voortgezette handeling, mits het gaat om kort na elkaar gepleegde, 

gelijksoortige verzuimen.186 

 

Of sprake is van voortgezette handeling, is afhankelijk van de delictsomschrijving en de 

tenlastelegging en bewezenverklaring.187 Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad komt het beeld naar 

voren dat van een voortgezette handeling niet zo heel snel sprake is. In veel gevallen was sprake van 

meerdaadse samenloop.188 Ook hierdoor is het praktisch belang van meerdaadse samenloop veel groter 

dan voortgezette handeling. Immers, waar bij voortgezette toepassing het absorptiestelsel geldt (artikel 

56 lid 1 Sr), geldt voor de meerdaadse samenloop een cumulatiestelsel. Dat geeft de rechter in een 

bepaalde zaak meer armslag bij het bepalen van de straf.189 

 

3.4 Rechtspraak over meerdaadse samenloop bij ongelijksoortige hoofdstraffen 

Bij de totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht stond de rechterlijke straftoemetingsvrijheid 

voorop. We hebben gezien dat die vrijheid door de Staatscommissie ook in het kader van het ontwerp 

van de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop werd erkend (paragraaf 2.3.2). De rechter kreeg 

in sommige gevallen dan ook de mogelijkheid te kiezen voor een bepaalde straf: gevangenisstraf en/of 

hechtenis en/of geldboete. Dat leidde in de rechtspraktijk vrij snel na de totstandkoming van het 

wetboek tot de vraag naar welke bepaling, in geval van meerdaadse samenloop bij strafbare feiten 

waarop ongelijksoortige hoofdstraffen zijn gesteld, in het vonnis moet worden verwezen: artikel 57 of 

58 Sr? 

Die vraag werd door de Hoge Raad beantwoord in zijn arrest van 17 mei 1909, W 8879.190 Verdachte 

was in de zaak die aan dit arrest ten grondslag lag veroordeeld voor wederspannigheid en eenvoudige 

belediging van een ambtenaar gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn bediening. Hij was 

                                                           
186 Naast elkaar gepleegde feiten zijn dus niet aan te merken als voortgezette handeling, maar als meerdaadse 
samenloop. Zie HR 4 januari 1977, NJ 1977, 196, m.nt. Th.W.v.V.; HR 31 mei 1977, NJ 1978, 387. 
187 HR 27 juni 1927, NJ 1927, p. 1003; HR 11 oktober 1915, NJ 1915, p. 1112; HR 25 juni 1923, NJ 1923, p. 1224; 
HR 26 oktober 1936, NJ 1937, 152, m.nt. W.P.; HR 13 januari 1987, NJ 1987, 615. 
188 HR 12 december 1927, NJ 1928, p. 170; Conclusie AG voor HR 17 december 1928, NJ 1929, p. 536; HR 27 
januari 1936, NJ 1936, 451; HR 13 maart 1939,  NJ 1939, 833, m.nt. W.P.; HR 29 januari 1940, NJ 1940, 621, 
m.nt. T.; HR 8 mei 1951, NJ 1951, 523; HR 3 januari 1978, NJ 1978, 247, m.nt. Th.W.v.V.; HR 13 maart 1979, NJ 
1979, 269, m.nt. Th.W.v.V.; HR 18 oktober 1988, NJ 1989, 228 m.nt. Th.W.v.V.; HR 4 december 1990, NJ 1991, 
345. 
189 En kan tot een zwaardere straf leiden, vooral bij overtredingen waarvan de straffen in geval van meerdaadse 
samenloop zuiver cumuleren (artikel 62 Sr). Vgl. HR 4 februari 1977, NJ 1977, 196, m.nt. Th.W.v.V. 
190 Zie ook HR 24 juni 1958, NJ 1959, 53. Zie over dit en ermee samenhangende problemen ook par. 2.5. 1. 
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daarvoor veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf. Op beide feiten stond gevangenisstraf gesteld, 

maar op belediging ook een geldboete. De rechtbank had in zijn door het hof bevestigde vonnis 

verwezen naar artikel 57 Sr. Volgens de raadsvrouwe van verdachte moest dat artikel 58 Sr zijn, 

omdat er geen sprake was van gelijksoortige hoofdstraffen. Daarvan zou alleen sprake zijn wanneer 

beide bepalingen telkens met dezelfde hoofdstraffen worden bedreigd. In het geval van wederspannig-

heid en belediging was er ook sprake van een ongelijksoortige hoofdstraf. De advocaat-generaal, Ort, 

stelde dat de wetgever met een alternatieve strafbedreiging de rechter de keuze heeft gegeven bij het 

opleggen van een straf: ‘een zoodanige strafbepaling kan niet anders beteekenen dan dat de wet, voor 

het geval de rechter, de eene of de andere soort meent te moeten opleggen, zij daarvoor deze soort, met 

bepaling van haren omvang vaststelt’. Met andere woorden, bij een alternatief laat de wetgever de 

rechter de keuze welke straf hij in het betreffende geval de meest passende acht. De uitdrukking 

‘waarop gelijksoortige (ongelijksoortige) hoofdstraffen zijn gesteld’ in artikel 57 en 58 Sr moet dan 

ook worden gelezen als: ‘waarop de wet na keuze door de rechter blijkt gesteld te hebben gelijksoor-

tige (ongelijksoortige) hoofdstraffen.’ Daaruit volgt dat de vraag welke bepaling in het vonnis moet 

worden vermeld (artikel 57 of artikel 58 Sr), pas mag worden beantwoord nadat de rechter heeft 

bepaald welke straf hij oplegt. Kiest hij enkel voor gevangenisstraf, dan geldt artikel 57 Sr. In geval hij 

kiest voor gevangenisstraf en geldboete, dan dient artikel 58 Sr in het vonnis te worden vermeld. 

De Hoge Raad gaat mee met deze redenering in een vrij principiële overweging: alternatieve 

strafbedreiging is het gevolg ‘van het bij het Strafwetboek aangenomen beginsel, dat in vele gevallen 

den rechter de keuze moet worden gelaten tusschen meerdere straffen, welke vrije keuze ook bij 

samenloop van misdrijven den rechter niet mag worden ontnomen’. Het zou dan volgens de Hoge 

Raad met dit beginsel ‘in strijd’ zijn ‘en tot door den wetgever niet gewilde strafoplegging 

aanleiding’191 geven ‘zoo men aannam, dat bij samenloop van strafbare feiten met alternatieve 

strafbedreiging, altijd van ongelijksoortige straffen sprake is en dus steeds art. 58 Strafr. zou moeten 

worden toegepast’. Eerst ‘na ’s rechters strafkeuze’ moet de vraag worden beantwoord of artikel 57 of 

58 Sr moet worden toegepast.192 

 

3.5 Rechtspraak van de Hoge Raad over meerdaadse samenloop bij ongelijktijdige berechting 

3.5.1 Inleiding 

Artikel 63 Sr luidde bij de invoering op 1 september 1886 als volgt: ‘Indien iemand, na veroordeeling 

tot straf, opnieuw wordt schuldig verklaard aan misdrijf of overtreding vóór die strafoplegging 

gepleegd, wordt de vroegere straf in rekening gebracht, met toepassing der bepalingen van deze titel 

voor het geval van gelijktijdige berechting.’ De bepaling is, zoals in paragraaf 2.5.3.6 is aangegeven, 

enkele keren gewijzigd. De huidige tekst van artikel 63 Sr luidt: ‘Indien iemand, nadat hem een straf is 

                                                           
191 Immers, in dat geval zou de rechter worden gedwongen een bepaalde straf op te leggen die hij ofwel te 
zwaar ofwel te licht acht. 
192 HR 17 mei 1909, W 8879. 
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opgelegd, schuldig wordt verklaard aan een misdrijf of een overtreding voor die strafoplegging 

gepleegd, zijn de bepalingen van deze titel voor het geval gelijktijdig straf wordt opgelegd van 

toepassing.’ De tekstuele verschillen lijken wellicht te duiden op een zekere verandering in de 

opvatting van de wetgever, maar in het vorige hoofdstuk bleek dat de wijzigingen niet inhoudelijk van 

aard waren. Dat betekent dat aan oudere jurisprudentie nog enige waarde mag worden gehecht. Om die 

reden is ervoor gekozen ook oudere jurisprudentie in het navolgende te bespreken. Daarbij hebben we 

ervoor gekozen eerst de jurisprudentie te bespreken waarin over artikel 63 Sr algemene 

beschouwingen worden gegeven (paragraaf 3.5.2). Vervolgens bespreken we jurisprudentie die ingaat 

op de verschillende onderdelen van artikel 63 Sr (paragraaf 3.5.3). 

 

3.5.2 Algemene uitgangspunten van artikel 63 Sr 

3.5.2.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk zagen we dat de parlementaire beraadslagingen ten tijde van de totstandko-

ming van artikel 63 Sr betrekkelijk summier waren (paragraaf 2.4.6). Dat geldt ook met betrekking tot 

de wijzigingen van deze bepaling sinds 1886 (paragraaf 2.5.3.6). We stelden in het vorige hoofdstuk 

dat daardoor de rechter een zekere interpretatieruimte heeft gekregen. Dat geldt niet alleen ten aanzien 

van de verschillende onderdelen van artikel 63 Sr, ook ten aanzien van de algemene uitgangspunten 

van artikel 63 Sr heeft de rechter een zekere interpretatievrijheid. De Hoge Raad heeft deze vrijheid 

benut om enkele algemene uitgangspunten van artikel 63 Sr te formuleren. We staan stil bij een viertal 

vragen die in de rechtspraak aan de orde zijn gekomen: betreft artikel 63 Sr een 

strafverminderingsgrond (paragraaf 3.5.2.2), moet de rechter artikel 63 Sr op formele wijze of op 

feitelijke wijze toepassen (paragraaf 3.5.2.3), welk strafmaximum moet in acht genomen worden 

(paragraaf 3.5.2.4) en moet de rechter rekening houden met meerdere (onherroepelijke) tussentijdse 

veroordelingen (paragraaf 3.5.2.5)? 

 

3.5.2.2 Betreft artikel 63 Sr een strafverminderingsgrond? 

De Hoge Raad beschouwt artikel 63 Sr als een strafverminderingsgrond in de zin van artikel 358 lid 3 

Sv.193 Daarmee is niet gezegd dat toepassing van artikel 63 Sr de rechter ‘dwingt tot oplegging van een 

lagere straf dan zou zijn opgelegd indien die bepaling niet van toepassing was.’194 Wel wordt door de 

Hoge Raad onderkend dat toepassing van artikel 63 Sr een strafmatigend effect kan hebben. Een effect 

is evenwel geen regel. Wanneer bijvoorbeeld twee feiten, misdrijven waarop telkens maximaal drie 

maanden gevangenisstraf staat gesteld, ongelijktijdig worden berecht en voor het ene feit een week 

gevangenisstraf wordt opgelegd, kan voor het tweede (later berechte) feit vier maanden minus een 

                                                           
193 HR 15 oktober 1923, NJ 1923, p. 1330; HR 11 januari 1949, NJ 1949, 450. 
194 HR 25 oktober 1983, NJ 1984, 208. 
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week worden opgelegd (artikel 57 lid 2 jo. artikel 63 Sr). In het geval voor het eerste feit drie maanden 

waren opgelegd, resteert in deze uitleg van artikel 63 Sr nog maar een maand gevangenisstraf.195  

Beide varianten maken duidelijk dat de maximaal door de latere rechter op te leggen straf wordt 

beïnvloed door de door de eerdere rechter opgelegde straf(fen) en de straftoemetingsruimte soms vrij 

groot is, maar soms ook minder groot.196 De laatste variant zou de indruk kunnen wekken dat het 

toepassen van artikel 63 Sr tot strafvermindering leidt, maar dat is gelet op de eerste variant dus niet 

zonder meer het geval. De gevolgen van artikel 63 Sr zijn in ieder geval afhankelijk van het 

strafplafond (in geval van meerdaadse samenloop) en de door de eerdere rechter opgelegde straf en 

deze kunnen dus onder omstandigheden strafmatigend uitpakken. 

Op grond van het voorgaande kan worden gesteld dat de rechter in de tweede variant (nog) meer moet 

opletten of het strafplafond dat in een concrete zaak van toepassing is, in zicht is. Tevens moet de 

rechter ervoor waken een straf op te leggen die, in combinatie met de door de eerdere rechter 

opgelegde straf, aan de hoge kant is. In het geval het strafplafond nog lang niet in zicht is (zoals in de 

eerste variant) zal de Hoge Raad niet snel casseren. Anders is dat wanneer de rechter, in verhouding 

tot het eerdere vergelijkbare geval, in het tweede geval een fors hogere straf oplegt. In elk geval vraagt 

de Hoge Raad de feitenrechter om een zekere aandacht bij het toepassen van artikel 63 Sr.197 

 

3.5.2.3 Een formele of feitelijke uitleg van artikel 63 Sr? 

De twee hierboven beschreven varianten maken duidelijk dat de straftoemetingsruimte in het geval 

artikel 63 Sr van toepassing is, kan variëren. Daarmee is nog niet gezegd dat de eerder opgelegde straf 

richtinggevend zou moeten zijn voor de later opgelegde straf. In de jaren tachtig van de vorige eeuw 

heeft met name Advocaat-Generaal Leijten getracht de Hoge Raad te bewegen tot een uitspraak 

waarin de eerder opgelegde straf richtinggevend zou moeten zijn voor de later opgelegde straf.198 

Leijten stelde dat artikel 63 Sr op twee manieren kan worden uitgelegd, een formele en een feitelijke 

manier. 

De formele manier om artikel 63 Sr uit te leggen houdt in dat ‘de rechter er op gelet heeft dat de 

verdachte bij een ander vonnis (arrest) ook tot straf is veroordeeld en dat die straffen niet het 

maximum van art. 57 Sr te boven gaan.’ In deze visie staat voorop dat artikel 63 Sr ‘ondergeschikt [is] 

aan de ratio van de samenloopregeling.’199 Dat betekent, gelet op de wetsgeschiedenis (paragraaf 2.3.2 

en 2.4.2), dat ‘te groote hardheid’ moet worden voorkomen. Dat kan het geval zijn wanneer de duur 

van de straf te lang wordt of te hoog klimt. Toegepast op artikel 63 Sr betekent dit, dat ook in geval 

van ongelijktijdige berechting proportionaliteit bij de straftoemeting voorop staat. Daarmee is echter 
                                                           
195 Van Veen in zijn annotatie bij HR 5 januari 1982, NJ 1982, 308. 
196 HR 24 mei 1988, NJ 1989, 189 (HR verwijst naar conclusie van A-G Meijers). Vgl. HR 11 december 1905, W 
8311. 
197 Zie o.a. HR 23 september 1980, NJ 1980, 650, m.nt. Th.W.v.V.; HR 5 januari 1982, NJ 1982, 308, m.nt. 
Th.W.v.V.; HR 25 februari 1992, NJ 1992, 570; HR 21 september 1999, NJ 1999, 761. 
198 Zie diens conclusies voor HR 12 oktober 1982, NJ 1983, 800; HR 12 april 1983, NJ 1983, 515, m.nt. ‘t H. 
199 Voordracht tot cassatie in het belang der wet van A-G Machielse voor HR 19 februari 2013, NbSr 2013, 156. 
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niet gezegd dat de rechter die artikel 63 Sr moet toepassen, bij het opleggen van straf zich zou moeten 

afvragen wat hij had opgelegd in het geval de feiten gelijktijdig zouden zijn berecht. Dat zou in de 

formele manier om artikel 63 Sr uit te leggen een te grote beperking van de straftoemetingsruimte 

betekenen en de verdachte compenseren ‘voor een extra leedtoevoeging die hij niet eens ondergaat.’200 

Immers, de tenuitvoerlegging van de opgelegde straffen vindt bij ongelijktijdige berechting soms 

onderbroken plaats en dan is het door de wetgever gebruikte argument dat de straf zwaarder wordt 

naarmate deze ‘langer duurt of hoger klimt’ niet zonder meer van toepassing. Op grond van de formele 

opvatting van artikel 63 Sr heeft de rechter, binnen het door artikel 57 lid 2 jo. artikel 63 Sr gestelde 

strafplafond, daarom de grootst mogelijke ruimte bij het bepalen van de (hoogte van de) straf. 

De feitelijke manier van uitleg van artikel 63 Sr komt volgens Leijten erop neer dat de feitenrechter 

‘op dezelfde wijze als wanneer alle ten laste gelegde feiten in een telastelegging of gevoegd op een 

zitting voor hem worden gebracht nu zich bezint over de vraag wat hij voor dat geheel zou hebben 

moeten “geven” als het als eenheid voor hem was gekomen.’201 De rechter die artikel 63 Sr moet 

toepassen moet zich afvragen of er nog ruimte bestaat voor het opleggen van een straf en zo ja, welke 

(in duur veelal beperkte) straf zou mogen worden opgelegd, gelet op de door de eerdere rechter(s) 

opgelegde straf(fen), waarbij het niet alleen kan gaan om de strafmaat, maar ook om de strafsoort en 

om de strafmodaliteit. Leijten voelt meer voor deze uitleg, althans bij misdrijven.202 Volgens hem 

behoort de functie van artikel 63 Sr te zijn dat de rechter, die artikel 63 Sr in een bepaald geval moet 

toepassen, een straf moet bepalen voor het (de) door hem te berechten feit(en) alsof dat (die) feit(en) 

tegelijkertijd met (een) ander feit(en) zou(den) zijn berecht. Leijten acht dit de meest ‘redelijke uitleg’ 

van artikel 63 Sr, daarin gevolgd door ’t Hart volgens wie deze uitleg de ‘rechtvaardigheid’ dient.203 

De suggestie dat de Hoge Raad de tweede uitleg heeft gevolgd, is als speculatie van de hand gewe-

zen.204 Toch kan jurisprudentie worden aangewezen waarin de Hoge Raad de opvatting van Leijten 

lijkt te hebben omarmd. In een zaak waarin de verdachte voor een feit dat later dan het andere feit 

werd ge-pleegd, maar waarvoor hij eerder werd berecht en waarin hij was veroordeeld tot een 

geldboete van fl. 1000,-, subsidiair twintig dagen hechtenis, concludeerde advocaat-generaal 

Remmelink, onder verwij-zing naar de formele uitleg, tot verwerping van de klacht dat het hof bij de 

toepassing van artikel 63 Sr geen rekening zou hebben gehouden met die veroordeling met als 

belangrijkste argument dat het in deze zaak van toepassing zijnde samenloopplafond nog niet in zicht 

was. De Hoge Raad vernietigde echter ‘s hofs arrest, omdat geen rekening was gehouden met de 

eerdere veroordeling. Van Veen leid-de daaruit af dat artikel 63 Sr kennelijk van belang is voor zowel 

de berekening van het strafplafond, als voor de feitelijke straftoemeting: ‘Het verlangt van de rechter, 

                                                           
200 Voordracht tot cassatie in het belang der wet van A-G Machielse voor HR 19 februari 2013, NbSr 2013, 156. 
201 Conclusie van A-G Leijten voor HR 12 oktober 1982, NJ 1983, 800. 
202 Conclusie van A-G Leijten voor HR 25 februari 1992, NJ 1992, 570. 
203 Annotatie van ‘t Hart onder HR 12 april 1983, NJ 1983, 515. 
204 Annotaties van ‘t Hart onder HR 12 april 1983, NJ 1983, 515 en onder HR 3 januari 1984, NJ 1984, 404. 
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dat hij zich afvraagt, hoe hij gestraft zou hebben als de nieuwe feiten zouden zijn berecht met de reeds 

bij vonnis afgedane feiten.’205 

De vraag is wel of de Hoge Raad onverkort voor de opvatting van Leijten heeft gekozen. In verschil-

lende uitspraken van ons hoogste rechtscollege lijkt de formele uitleg meer op de voorgrond te 

staan.206 Anderzijds, in deze zaken was het strafplafond nog (lang) niet in zicht, waardoor de rechter 

nog de nodige straftoemetingsvrijheid tot zijn beschikking had.207 Men zou daarom kunnen stellen dat 

de feitelijke uitleg van Leijten pas in het vizier komt, wanneer de door de tweede rechter opgelegde 

straf, gecombineerd met de door de eerdere rechter(s) opgelegde straf(fen), dermate uit de pas loopt 

(anders gezegd: ‘te groote hardheid’ vertoont) dat daardoor de verdachte in zijn belang kan zijn 

geschaad.208 Volgens de Hoge Raad mag de verdachte niet in een meer ‘ongunstige positie verkeren 

dan wanneer beide zaken gevoegd zouden zijn behandeld’.209 In een latere uitspraak wordt dit nog 

duidelijker tot uitdrukking gebracht. Het arrest van het hof zou volgens de Hoge Raad pas voor 

vernietiging wegens schending van artikel 63 Sr in aanmerking zijn gekomen wanneer ‘de in de 

onderhavige zaak door het hof opgelegde straf’ en ‘de straffen die in geval van gelijktijdige berechting 

van de onderhavige feiten en de aan bedoelde veroordeling ten grondslag liggende feiten hadden 

kunnen worden opgelegd’ daartoe aanleiding geven.210 In casu gaven de opgelegde straffen (twee keer 

twee jaar en zes maanden gevangenisstraf) volgens de Hoge Raad geen aanleiding tot cassatie. 

 

3.5.2.4 Welk strafmaximum geldt in geval artikel 63 Sr van toepassing is? 

In één van zijn annotaties wierp Van Veen het vraagpunt op van welk strafmaximum de rechter bij 

toepassing van artikel 63 Sr uit moest gaan: het strafmaximum van het eerder berechte feit en van het 

feit waarvoor de verdachte terecht staat of slechts het strafmaximum van het feit waarvoor de verdach-

te terecht staat?211 Het antwoord op deze vraag wordt voor het eerst geformuleerd in HR 19 april 2005, 

NJ 2006, 10, m.nt. P.A.M. Mevis. In deze zaak was de verdachte bij onherroepelijk geworden vonnis 

ter zake van onder andere medeplegen van moord door de rechtbank Zutphen veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van twintig jaren. In de volgende zaak was de verdachte vervolgd ter zake van 

meerdere gewelddadige roofovervallen die eerder waren gepleegd dan de berechting door de 

rechtbank Zutphen. De advocaat-generaal bij het hof had gevorderd dat de verdachte zou worden 

veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De vraag was of deze straf door het hof kon worden 

                                                           
205 HR 13 januari 1987, NJ 1987, 884, m.nt. Th.W.v.V. 
206 HR 28 november 1978, NJ 1979, 190; HR 15 januari 1980, NJ 1980, 273; HR 25 oktober 1983, NJ 1984, 208;  
HR 24 mei 1988, NJ 1989, 189 (HR verwijst naar conclusie van A-G Meijers); HR 18 oktober 1988, NJ 1989, 289 
(A-G Remmelink wijst er nog op dat het samenloopmaximum ‘hier evidentelijk niet wordt bereikt’); Conclusie 
van A-G Remmelink voor HR 27 maart 1990, NJ 1990, 799, m.nt. ‘t H. 
207 HR 23 september 1980, NJ 1980, 650, m.nt. Th.W.v.V.; HR 5 januari 1982, NJ 1982, 308, m.nt. Th.W.v.V. 
208 HR 25 februari 1992, NJ 1992, 570. 
209 HR 17 december 1985, NJ 1986, 369. 
210 HR 21 september 1999, NJ 1999, 761. 
211 Van Veen in zijn annotatie bij HR 5 januari 1982, NJ 1982, 308. 
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opgelegd. De feiten waarvoor verdachte terecht stond, worden niet met deze straf bedreigd (zie 

artikelen 312 en 317 Sr). De eerder berechte moord kent wel deze strafbedreiging (artikel 289 Sr). 

Het hof neemt als uitgangspunt dat ‘noch de wet, noch de jurisprudentie tot de opvatting [dwingen], 

dat de volgorde waarin de afzonderlijke feiten bij ongelijktijdige berechting daadwerkelijk aan de 

rechter worden voorgelegd van belang is.’ Met andere woorden, ook in het geval de aan het oordeel 

van het hof onderworpen feiten zelf niet met een levenslange gevangenisstraf worden bedreigd, kan 

die straf worden opgelegd in het geval artikel 63 Sr van toepassing is en bij een eerdere berechting die 

straf wel had kunnen worden opgelegd. Het hof was evenwel van oordeel dat aan de verdachte geen 

levenslange gevangenisstraf (meer) moest worden opgelegd.212 Omdat de maximale tijdelijke 

gevangenisstraf reeds was opgelegd (namelijk twintig jaar, het toen geldende maximum (artikel 10 

Sr)) verklaarde het hof de verdachte schuldig, maar legde het met toepassing van artikel 9a Sr geen 

straf op. 

In zijn conclusie stelt de advocaat-generaal Jörg dat het hof artikel 63 Sr verkeerd heeft toegepast: ‘het 

wezen van de samenloopregeling’ houdt in ‘dat het de cumulatie van vrijheidsstraffen beperkt, welke 

beperking verloren gaat indien een vooraf niet door de rechter gewenste levenslange gevangenisstraf 

alsnog achteraf in beeld komt door feiten waarop zelf geen levenslange gevangenisstraf staat.’213 

Ook de Hoge Raad komt tot het oordeel dat het hof artikel 63 Sr verkeerd heeft toegepast. De ratio van 

artikel 63 Sr (in verbinding met artikel 57 lid 2 Sr) is volgens de Hoge Raad ‘het maximum van de 

vrijheidsstraf die de rechter die het tweede vonnis of arrest wijst (verder ook: de tweede rechter) kan 

opleggen, te beperken’. Hierin wordt niet tot uitdrukking gebracht dat artikel 63 Sr een 

strafverminderingsgrond is, maar wel wordt door de Hoge Raad de strafmatigende werking van de 

regeling van meerdaadse samenloop voorop gesteld.214 De Hoge Raad verbindt artikel 63 Sr immers 

uitdrukkelijk met het tweede lid van artikel 57 Sr waarin het gematigd cumulatiestelsel is neergelegd 

en spreekt niet van verminderen, maar van het beperken van het maximum van de vrijheidsstraf. 

Vervolgens stelt de Hoge Raad dat artikel 63 Sr er niet toe strekt ‘dat die [tweede] rechter in het 

gegeven geval een hogere straf zou kunnen opleggen dan de maximumstraf die ter zake van de door 

hem berechte feiten kan worden toegepast.’ Anders gezegd, de door die rechter maximaal op te leggen 

                                                           
212 Volgens het hof dient levenslange gevangenisstraf slechts ‘in uitzonderlijke gevallen’ te worden opgelegd. 
Door te kiezen voor ongelijktijdige berechting heeft het Openbaar Ministerie de rechtbank ontzegd een ‘totaal-
oordeel’ te kunnen vellen. Daarnaast was het volgens het hof van belang dat een verdachte na veroordeling tot 
levenslange gevangenisstraf in eerste aanleg ‘in hoger beroep een (iets) andere proceshouding kiest, dan wel 
dat een deskundigenonderzoek na een dergelijk vonnis een ander beeld van betrokkene zou kunnen 
opleveren.’ Gelet hierop kon volgens het hof ‘niet met zekerheid worden gesteld, dat de verdachte door de 
ongelijktijdige berechting, waarvoor het Openbaar Ministerie in casu heeft gekozen, niet in enig rechtens te 
respecteren belang is geschaad.’ Zie Hof ’s-Gravenhage 18 november 2003, NbSr 2004, 137. 
213 Conclusie A-G Jörg voor HR 19 april 2005, NJ 2006, 10, m.nt. P.A.M. Mevis. 
214 Daarmee sluit de Hoge Raad aan bij de wetsgeschiedenis, voor zover die proportionaliteit van de straf in 
geval van meerdaadse samenloop voorop stelt. Niet gezegd zij dat de Hoge Raad daarmee aansluiting zoekt bij 
het door de wetgever geformuleerde argument dat de straf zwaarder wordt naarmate zij hoger klimt. Het lijkt 
er bij de Hoge Raad om te gaan of de bij elkaar opgetelde straffen (ook al worden die niet aaneensluitend ten 
uitvoer gelegd) nog proportioneel zijn in vergelijking met, bijvoorbeeld, de ernst van de gepleegde feiten. 
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straf is die van het door hem te berechten feit (of de door hem berechte feiten, die in geval van 

meerdaadse samenloop tot een derde boven het hoogste maximum mag uitkomen). Wanneer het 

eerdere vonnis een feit betrof dat met een levenslange gevangenisstraf is bedreigd die niet is opgelegd, 

dan kan de rechter niet op basis van artikel 63 Sr alsnog die levenslange gevangenisstraf opleggen 

wanneer het door hem te berechten feit enkel met een tijdelijke gevangenisstraf wordt bedreigd. 

De Hoge Raad vervolgt door aan te geven dat artikel 63 Sr er dus op neer komt ‘dat de tweede rechter, 

die voor het (de) door hem berechte feit(en) in de eerste plaats gebonden is door het daarvoor geldende 

strafmaximum – zulks in het gegeven geval met toepassing van de samenloopbepalingen – voorts met 

een nadere beperking van zijn straftoemetingsvrijheid betreffende vrijheidsstraffen wordt geconfron-

teerd. Hij moet rekening houden met de strafbare feiten ter zake waarvan de eerste rechter de 

verdachte heeft veroordeeld’.215 De rechter die artikel 63 Sr moet toepassen is niet alleen gebonden 

aan het strafmaximum van het (de) door hem te berechten feit(en) en de regels van meerdaadse 

samenloop, maar ook aan de reeds door de ‘eerste rechter’ opgelegde straf. 

 

3.5.2.5 Moet rekening worden gehouden met meerdere tussentijdse veroordelingen? 

In het arrest van 19 april 2005 wordt de rechter die artikel 63 Sr gebruikt, de tweede rechter genoemd, 

in tegenstelling tot de eerste rechter die de verdachte voor een ander feitencomplex eerder heeft 

veroordeeld. De vraag is of we de begrippen eerste en tweede rechter letterlijk zouden moeten nemen. 

Hoewel de Hoge Raad nadien van deze terminologie geen gebruik meer heeft gemaakt,216 bestaat ook 

op dit punt onduidelijkheid over artikel 63 Sr. Als we de gebruikte terminologie letterlijk zouden 

nemen, dan zou artikel 63 Sr slechts van toepassing zijn ‘ten aanzien van de eerste veroordeling na het 

met toepassing van artikel 63 later berechte feit’. A-G Machielse schetst in zijn recente vordering tot 

cassatie in het belang der wet dat in het Duitse en Franse (en zoals we zullen zien Oostenrijkse) recht 

de samenloopregeling in geval van ongelijktijdige berechting een beperkt toepassingsbereik heeft (zie 

paragraaf 5.2.3, 5.5.2.4, 5.5.3 en 5.6.3).217 Zo kent het Duitse (en Oostenrijkse) recht een zogeheten 

cesuurregeling, die inhoudt dat niet met alle eerdere veroordelingen bij de bepaling van de straf van 

het later berechte, maar eerder gepleegde feit, rekening hoeft te worden gehouden. De rechter die over 

een eerder gepleegd maar later berecht feit moet oordelen, hoeft slechts te kijken naar de straffen die 

zijn opgelegd door de eerste rechter die verdachte veroordeelde na de gepleegde feiten. Alle andere 

veroordelingen na die eerste veroordeling worden niet betrokken bij de berechting en bestraffing van 

het eerder dan de eerste veroordeling gepleegde feit. In het Franse recht is slechts van meerdaadse 

samenloop tussen feiten sprake wanneer de verdachte niet onherroepelijk voor die feiten is 

veroordeeld. Is dat wel het geval, dan is er geen sprake (meer) van meerdaadse samenloop maar van 

recidive. Van recidive is slechts sprake wanneer na een opherroepelijke veroordeling opnieuw een 

                                                           
215 HR 19 april 2005, NJ 2006, 10, m.nt. P.A.M. Mevis. 
216 HR 29 november 2005, NJ 2006, 176, m.nt. P.A.M. Mevis; HR 19 februari 2013, NbSr 2013, 156. 
217 Vordering tot cassatie in het belang der wet van A-G Machielse voor HR 19 februari 2013, NbSr 2013, 156. 
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strafbaar feit wordt begaan. De situatie waarin tussen het plegen van een feit en de berechting daarvan 

een onherroepelijke veroordeling ligt, valt in ieder geval niet onder de regeling van recidive. 

Machielse wijst in zijn vordering tot cassatie in belang der wet naar aanleiding van het vonnis van de 

rechtbank Amsterdam van 14 oktober 2011 (paragraaf 1.1)218 erop, dat uit de rechtspraak van de Hoge 

Raad kan worden afgeleid dat de rechter, geconfronteerd met meer dan één eerdere veroordeling, met 

al die veroordelingen rekening moet houden bij het bepalen van de straf.219 Toepassing van artikel 63 

Sr heeft als aangegeven een strafmatigend effect; de grenzen van meerdaadse samenloop mogen niet 

worden overschreden. Hier speelt ook de vraag of artikel 63 Sr op feitelijke of formele wijze moet 

worden toegepast. In het eerste geval geldt dat het strafmatigende effect veel sterker kan zijn: 

voorkomen moet worden dat de straf voor het later berechte feit veel hoger wordt dan de straf zou zijn 

geweest wanneer het later berechte feit met het (de) eerder berechte feit(en) zou zijn berecht. Daarbij 

maakt het niet uit of er één of meerdere tussentijdse (onherroepelijke) veroordelingen liggen tussen het 

plegen van het feit en de berechting van dat feit. Van deze rechtspraak is de Hoge Raad in zijn recente 

uitspraak naar aanleiding van de vordering tot cassatie in het belang der wet niet afgeweken, al erkent 

hij wel dat voor een regeling als artikel 63 Sr ‘verschillende legislatieve oplossingen’ bestaan.220 

 

3.5.3 Enkele onderdelen van artikel 63 Sr verklaard 

3.5.3.1 Inleiding 

Bij de bespreking van de verschillende onderdelen van artikel 63 Sr hanteren we de volgorde van 

onderdelen van de bepaling zoals die in 1886 is ingevoerd. We gaan eerst in op de vraag wat wordt 

bedoeld met ‘na veroordeeling tot straf’ (of zoals dit onderdeel nu luidt: ‘nadat hem een straf is opge-

legd’) en op ‘wordt de vroegere straf in rekening gebracht’ (een onderdeel dat nu niet direct in artikel 

63 Sr is te vinden, maar daarin – gelet op de wetsgeschiedenis en de zojuist besproken rechtspraak –

kennelijk nog wel moet worden gelezen). Beide onderdelen hangen weliswaar met elkaar samen maar 

worden hieronder apart besproken. 

 

3.5.3.2 Veroordeling tot straf 

Artikel 63 Sr spreekt van veroordeling tot straf (of nadat hem straf is opgelegd). Dat roept in de eerste 

plaats de vraag op welke straf relevant is in het kader van het toepassen van artikel 63 Sr. Een 

                                                           
218 Rb Amsterdam 14 oktober 2011, NJ 2012, 468. 
219 Zie o.a. HR 23 september 1980, NJ 1980, 650, m.nt. Th.W.v.V. (drie eerdere veroordelingen); HR 29 
september 1981, NJ 1982, 310 (twee eerdere veroordelingen); HR 17 mei 1983, NJ 1984, 25 (drie eerdere 
veroordelingen); HR 18 oktober 1988, NJ 1989, 289 (twee of drie eerdere veroordelingen); HR 29 november 
2005, NJ 2006, 176, m.nt. P.A.M. Mevis (acht eerdere veroordelingen). Ietwat verwarrend is dat de Hoge Raad 
in zijn arrest van 19 februari 2013, NbSr 2013, 156 stelt dat de rechter rekening moet houden met ‘ook de na 
de datum van het plegen van het door de rechter te beoordelen feit, door een andere rechter reeds 
beoordeelde feiten’ (cursivering toegevoegd). Aangenomen kan worden dat hierin geen wijziging van de 
geldende rechtspraak moet worden gelezen en dat met een andere rechter meerdere rechters worden 
bedoeld. 
220 HR 19 februari 2013, NbSr 2013, 156. 
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transactie is in ieder geval geen straf in de zin van artikel 63 Sr.221 Ook het door de rechtbank verlenen 

van verlof tot tenuitvoerlegging van een buitenlandse rechterlijke beslissing en het daartoe straf 

opleggen, levert geen veroordeling tot straf op als bedoeld in de onderhavige bepaling.222 Een 

werkstraf, in plaats van een last tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde 

gevangenisstraf van vier maanden, is geen straf waarop artikel 63 Sr ziet; in het stadium van de 

tenuitvoerlegging van voorwaardelijk opgelegde straffen is deze bepaling volgens de Hoge Raad dus 

niet meer van toepassing.223 Artikel 63 Sr ziet niet op de bijkomende straf(fen) van de ontzegging van 

de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen.224 Artikel 63 Sr is tenslotte evenmin van 

toepassing bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de oplegging van een gevangenisstraf na 

eerdere oplegging van de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (artikel 

38m e.v. Sr).225 Hoewel A-G Jörg het uitgangspunt dat artikel 63 Sr niet van toepassing is op deze 

maatregel, omarmt (iets anders zou volgens hem ‘bizar’ zijn), stelde hij in zijn conclusie voor HR 3 

november 2009, LJN BJ6960 dat het van ‘wijs beleid’ van het Openbaar Ministerie en prudente 

straftoemeting zou getuigen wanneer bij het formuleren van de strafeis, respectievelijk het bepalen van 

de straf rekening wordt gehouden met de duur van de opgelegde maatregel, zonder dat de ‘eerder 

begane feiten geheel zonder straf zouden blijven.’ Volgens Jörg zou een eerder opgelegde maatregel 

als de onderhavige van invloed moeten zijn op de door de rechter te bepalen strafmaat en -modaliteit.  

De eerdere straf hoeft nog niet in kracht van gewijsde te zijn gegaan.226 Tot 1993 moest in het vonnis 

min of meer duidelijk tot uitdrukking worden gebracht welke eerdere veroordelingen de rechter bij 

zijn oordeel had betrokken. Een probleem kan zijn dat de rechter niet bekend was met één of meer 

eerdere veroordelingen. Volgens rechtspraak van de Hoge Raad van vóór de wetswijziging van 1993 

(zie paragraaf 2.5.3.6) moest de rechter met die veroordelingen rekening houden waarmee hij – gelet 

op de justitiële documentatie of andere stukken in het geding – bekend was of bekend behoorde te 

zijn.227 Daaraan stelde de Hoge Raad niet altijd even hoge eisen. Indien, bijvoorbeeld, de veroordeling 

is uitgesproken door hetzelfde hof in bijna dezelfde samenstelling, betekende dat nog niet dat het hof 

met deze eerdere veroordeling bekend was, zeker niet als deze veroordeling ‘is gevolgd op een 

behandeling ter terechtzitting waarop de verdachte niet was verschenen en de betrokken raadsheren de 

verdachte derhalve toen niet hebben gezien.’228 Een probleem kan zijn dat op één dag tegen dezelfde 

                                                           
221 HR 26 april 1988, NJ 1989, 185. 
222 HR 27 maart 1990, NJ 1990, 799, m.nt. ‘t H; HR 31 maart 2009, NJ 2009, 176. Dat is niet anders wanneer de 
verdachte eerder is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf en de Nederlandse rechter de verdachte voor 
andere feiten opnieuw veroordeelt tot die straf (HR 8 juli 2008, NJB 2008, 1649). 
223 HR 16 mei 2006, NJ 2006, 305. 
224 HR 18 mei 1982, NJ 1983, 69; HR 25 februari 1992, NJ 1992, 570. 
225 HR 15 april 2008, NJB 2008, 1033; HR 3 november 2009, LJN BJ6960. 
226 HR 1 november 1977, NJ 1978, 535; conclusie A-G Remmelink voor HR 28 november 1978, NJ 1979, 190; HR 
17 mei 1983, NJ 1984, 25. 
227 HR 1 februari 1944, NJ 1944, 320; HR 5 juni 1979, NJ 1979, 463; HR 23 september 1980, NJ 1980, 650, m.nt. 
Th.W.v.V.; HR 29 september 1981, NJ 1982, 310; HR 25 november 1986, NJ 1987, 418. 
228 HR 3 januari 1984, NJ 1984, 404, m.nt. ‘t H. 
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verdachte in meerdere zaken uitspraak wordt gedaan. In dat geval moet, aangezien bij de tweede zaak 

sprake is van omstandigheden als bedoeld in artikel 63 Sr, de rechter vonnis of arrest wijzen met 

verwijzing naar artikel 63 Sr. De Hoge Raad heeft bepaald dat in het geval onduidelijk is welk feit 

later werd berecht de zaak met het hoogste parketnummer wordt geacht als laatste te zijn behandeld. In 

het vonnis dat naar aanleiding van die zaak is gewezen moet artikel 63 Sr worden vermeld. In het 

geval van een verzuim herstelt de Hoge Raad dat overigens zelf.229 

 

Een ander probleem kan ontstaan wanneer de feiten ten tijde van de eerdere berechting(en) niet bekend 

waren. Voor dat probleem stond de Amsterdamse rechtbank in de zaak die leidde tot het eerder in dit 

rapport genoemde vonnis van 14 oktober 2011. De rechtbank verklaarde artikel 63 Sr niet van 

toepassing, mede omdat de feiten eerst in 2010 bekend werden als gevolg van nieuwe DNA-

technieken. A-G Machielse stelde in zijn naar aanleiding van dit vonnis ingestelde vordering tot 

cassatie in het belang der wet dat de rechtbank daarmee de ‘tijdgeest’ heeft aangevoeld: verschillende 

legislatieve en andere ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat artikel 63 Sr in bepaalde 

omstandigheden als te knellend kan worden ervaren. Volgens Machielse kan artikel 63 Sr echter ook 

zo worden uitgelegd dat alleen met die feiten rekening wordt gehouden die ‘bij een eerdere 

veroordeling had[den] kunnen worden meegenomen.’230 Dat geldt zowel voor eerste aanleg, alsook 

voor de appelrechter: ‘In appel komt het aan op de mogelijkheid van eerdere berechting in eerste 

aanleg.’231 Dat wil zeggen dat het hof slechts die feiten betrekt in het kader van artikel 63 Sr, die 

daadwerkelijk eerder hadden kunnen worden berecht. De Hoge Raad is op dit punt niet altijd heel 

duidelijk geweest. Het lijkt erop dat het hem er niet om te doen is wanneer de feiten zijn gepleegd, 

maar wanneer de verdachte voor die feiten is veroordeeld.232 In zijn recente arrest naar aanleiding van 

de vordering tot cassatie in het belang der wet stelt de Hoge Raad dat de rechter ‘alle, dat wil zeggen 

ook de na de datum van het plegen van het door de rechter te beoordelen feit, door een andere rechter 

reeds beoordeelde feiten’ moet meenemen bij het bepalen van het strafmaximum.233 Het woord ‘ook’ 

is wellicht wat verwarrend want zou de indruk kunnen wekken dat inderdaad niet ter zake doet 

wanneer de feiten precies zijn gepleegd. Machielse acht deze redenering echter ‘in strijd met de ratio 

van art. 63 Sr. Als na eerste veroordeling nieuwe feiten worden gepleegd en daarvoor ook een 

veroordeling volgt is er geen sprake van samenloop maar van recidive.’234 In die gevallen zou artikel 

63 Sr dus niet van toepassing moeten zijn. Artikel 63 Sr is volgens de Hoge Raad in ieder geval van 

                                                           
229 HR 16 maart 2010, NbSr 2010, 132. Anders Th.W. van Veen in zijn annotatie onder HR 2 juli 1990, NJ 1991, 
67. 
230 Daarmee wordt artikel 63 Sr in overeenstemming gebracht met artikel 208 Sv 1838 waarvan werd gesteld 
dat die bepaling als artikel 63 Sr naar het Wetboek van Strafrecht is overgeheveld. Zie par. 2.2.2, 2.3.8 en 2.4.6. 
231 Conclusie van A-G Machielse voor HR 29 november 2005, NJ 2006, 176, m.nt. P.A.M. Mevis en verwijzing 
daarnaar in diens vordering tot cassatie in het belang der wet voor HR 19 februari 2013, NbSr 2013, 156. 
232 HR 22 september 1987, NJ 1988, 379. 
233 HR 19 februari 2013, NbSr 2013, 156. 
234 Conclusie van A-G Machielse voor HR 29 november 2005, NJ 2006, 176, m.nt. P.A.M. Mevis. 
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toepassing in het geval verdachte wordt veroordeeld voor feit X, daartegen in hoger beroep gaat, 

vervolgens voor feit Y vóór de behandeling van het hoger beroep van feit X wordt veroordeeld, terwijl 

de straf die voor het plegen van feit Y is opgelegd in het hoger beroep ter zake van feit X in rekening 

moet worden gebracht bij het bepalen van de straf voor feit X. 

 

3.5.3.3 In rekening brengen van de vroegere straf 

Wat wordt bedoeld met in rekening brengen van de vroegere straf? Daarover bestond de nodige 

onduidelijkheid. Tegenwoordig moet de rechter slechts melding maken van artikel 63 Sr en met 

betrekking tot de op te leggen straf binnen de grenzen die artikel 63 Sr daaromtrent stelt blijven. 

Daarmee heeft deze bepaling niet aan duidelijkheid gewonnen, want hoe moet de eerder opgelegde 

straf in rekening worden gebracht? De Hoge Raad heeft in enkele arresten in 2005 en 2013 op dit punt 

duidelijkheid proberen te schetsen. We zullen de verschillende onderdelen van deze arresten, die we in 

de vorige paragraaf reeds samenvatten, mede aan de hand van deels oudere (maar nog steeds 

relevante) rechtspraak van de Hoge Raad, uiteenzetten. 

Voor toepassing van artikel 63 Sr moeten drie cumulatieve stappen worden gezet:235 a) de rechter moet 

nagaan wat de maximaal op te leggen tijdelijke gevangenisstraf zou zijn geweest indien alle, dat wil 

zeggen ook de na de datum van het plegen van het door de rechter te beoordelen feit, door een andere 

rechter reeds beoordeelde feiten gevoegd zouden zijn behandeld en dus tot één rechterlijke uitspraak 

zouden hebben geleid, terwijl b) hij zal in ieder geval geen hogere straf zal mogen opleggen dan 

overeenkomt met het hiervoor onder a) bedoelde maximum, verminderd met de eerder opgelegde 

straffen en c) hij mag in geen geval hoger mag straffen dan tot het maximum van de vrijheidsstraf die 

is gesteld op het (de) door hem te berechten feit(en). We werken deze stappen nader uit. 

 

Ad a) In de eerste plaats moet de tweede rechter nagaan wat de maximaal op te leggen gevangenisstraf 

zou zijn geweest indien alle feiten gevoegd zouden zijn behandeld en tot een veroordeling zouden 

hebben geleid. Dat betekent dat hij de uitspraak van de eerdere rechter als vaststaand moet 

aannemen.236 Tevens moet hij de regels van (meerdaadse) samenloop correct toepassen.237 

                                                           
235 HR 19 februari 2013, NbSr 2013, 156. In dat arrest verwijst de HR naar HR 19 april 2005, NJ 2006, 10, m.nt. 
P.A.M. Mevis, maar daarin worden slechts twee stappen genoemd en is de omschrijving van de stappen niet 
helemaal identiek. Pas in HR 29 november 2005, NJ 2006, 176, m.nt. P.A.M. Mevis worden drie stappen 
genoemd. De eerste stap is overigens in het arrest van 19 februari 2013 iets uitgebreid, door de toevoeging van 
‘dat wil zeggen ook de na de datum van het plegen van het door de rechter te beoordelen feit, door een 
andere rechter reeds beoordeelde’. Zie daarover reeds par. 3.5.2.4. 
236 HR 25 oktober 1983, NJ 1984, 208; HR 17 december 1985, NJ 1986, 369; HR 13 januari 1987, NJ 1987, 884, 
m.nt. Th.W.v.V.; HR 18 oktober 1988, NJ 1989, 289; HR 17 oktober 1989, NJ 1990, 218, m.nt. Th.W.v.V.; HR 25 
februari 1992, NJ 1992, 570. 
237 HR 18 mei 1982, NJ 1983, 69. 
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Voor gevangenisstraf en hechtenis betekent dat het toepassen van artikel 57 lid 2 Sr (het stelsel van 

gematigde cumulatie). In het geval van het opleggen van ongelijksoortige straffen (bijvoorbeeld eerst 

een geldboete, daarna gevangenisstraf) moet artikel 58 Sr worden toegepast.238 

Wat de levenslange gevangenisstraf betreft is door de Hoge Raad aangenomen, dat, hoewel dat niet uit 

de tekst van de wet en de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid, artikel 63 Sr, ondanks het verbod in 

artikel 59 Sr om naast een levenslange gevangenisstraf een geldboete op te leggen, zich niet verzet 

tegen het opleggen van die straf als de eerdere rechter enkel een geldboete heeft opgelegd.239 

Voor de bijkomende straffen geldt artikel 60 Sr (deels absorptie, deels zuivere cumulatie). De met 

betrekking tot dit type straffen gewezen jurisprudentie heeft enkel betrekking op de ontzegging van de 

bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen (artikel 179 e.v. Wegenverkeerswet 1994). Daarover 

heeft de Hoge Raad dan weer bepaald dat artikel 63 Sr daarop geen betrekking heeft.240 

In het geval van de ongelijktijdige berechting van overtredingen, geldt weliswaar het onbeperkt 

kunnen cumuleren van voor elke overtreding op te leggen straf (artikel 62 Sr),241 maar de vervangende 

hechtenis is – ook bij ongelijktijdige berechting – aan een maximum van één jaar gebonden.242 

 

Ad b) In de tweede plaats zal de tweede rechter geen hogere straf mogen opleggen dan overeenkomt 

met het maximum, als omschreven in de artikelen 55 tot en met 62 Sr, verminderd met de eerder 

opgelegde straffen. Alle tussentijdse veroordelingen zijn daarbij relevant (zie reeds paragraaf 3.5.2.4). 

Zoals we hiervoor zagen, heeft Machielse in zijn reeds eerder genoemde vordering tot cassatie in het 

belang der wet betoogt dat artikel 63 Sr ‘alleen van toepassing is ten aanzien van de eerste 

veroordeling na het met toepassing van artikel 63 later berechte feit’ en niet ‘dat met alle 

veroordelingen die tussendoor zijn uitgesproken rekening moet worden gehouden.’243 De Hoge Raad 

gaat van het tweede standpunt uit.244 Als aangegeven zijn de regels van samenloop niet van invloed op 

het opleggen van de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders en een later 

opgelegde gevangenisstraf.245 Of dat ook geldt voor andere vrijheidsbenemende maatregelen, in het 

bijzonder de terbeschikkingstelling, is de vraag. We komen hierop terug in paragraaf 4.3.5. 

 

Ad c) In de derde plaats mag de rechter in geen geval hoger straffen dan het maximum van de 

vrijheidsstraf die is gesteld op het door hem te berechten feit. Dat betekent ten aanzien van de 

levenslange gevangenisstraf dat die niet door de tweede rechter mag worden opgelegd, wanneer het 
                                                           
238 Dit zijn we zelden tegengekomen. Zie bijv. HR 7 februari 2012, NJB 2012, 549. 
239 HR 21 november 2006, NJ 2007, 543, m.nt. Y. Buruma. 
240 HR 18 mei 1982, NJ 1983, 69; HR 25 februari 1992, NJ 1992, 570. 
241 HR 25 februari 1992, NJ 1992, 570. 
242 HR 26 juni 2012, NJ 2012, 414. Zie reeds HR 17 december 1917, NJ 1918, p. 67, waarin werd bepaald dat 
wanneer het maximum van de vervangende hechtenis is bereikt, geen vervangende hechtenis meer mag 
worden opgelegd. Overigens lag het maximum in 1917 nog op acht maanden. Zie paragraaf 2.5.3.2. 
243 Vordering tot cassatie in het belang der wet van A-G Machielse voor HR 19 februari 2013, NbSr 2013, 156. 
244 HR 19 februari 2013, NbSr 2013, 156. 
245 HR 15 april 2008, NJB 2008, 1033. 
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(de) feit(en) die hij berecht niet met die straf worden bedreigd, terwijl het feit dat door de eerste 

rechter werd berecht daarmee wel werd bedreigd, maar die de levenslange gevangenisstraf niet heeft 

opgelegd. De tweede rechter mag kennelijk niet op de stoel van de eerdere rechter plaatsnemen.246 Dit 

is een materieelrechtelijke eis;247 het gaat om het in de wet vermelde strafmaximum (eventueel 

vermeerderd door toepassing van de regels van meerdaadse samenloop).248 Daaruit volgt dat een 

politierechter ook in het kader van artikel 63 Sr nooit een gevangenisstraf mag opleggen waardoor de 

totale duur langer wordt dan één jaar (artikel 369 lid 1 Sv).249 De Hoge Raad (en de wet) geeft geen 

uitsluitsel wat de politierechter te doen staat wanneer het strafmaximum wel is bereikt. In dat geval 

ligt, gelet op het bepaalde in artikel 369 lid 2 Sv, verwijzing naar de meervoudige kamer van de 

rechtbank voor de hand. 

 

3.6 Jurisprudentie over enkele andere bepalingen van meerdaadse samenloop 

Over de overige artikelen van Titel VI van het Eerste boek van het Wetboek van Strafrecht kunnen we 

betrekkelijk kort zijn. Bij gebrek aan rechtspraak beperken we ons tot artikel 60 en 62 Sr. 

Artikel 60 Sr heeft betrekking op de bijkomende straffen. Er zijn enkele uitspraken gewezen die op 

samenloop bij bijkomende straffen betrekking hebben (maar die niet noodzakelijkerwijs met artikel 60 

Sr verband houden). Zo was de vraag of, in geval van niet in artikel 60 Sr genoemde bijkomende 

straffen bij een veroordeling voor meerdere overtredingen, ook de bijkomende straffen zuiver moeten 

worden gecumuleerd. De (voormalige) bijkomende straf ter ontneming van het voordeel door het 

begaan van strafbare feiten als bedoeld in het Besluit berechting economische delicten kon, ook bij 

meerdere overtredingen gelet op de aard van die straf, slechts eenmaal worden opgelegd.250 

Daarentegen kan in geval van meerdere verkeersovertredingen of –misdrijven de ontzegging van de 

bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen telkens zonder beperking worden opgelegd.251 In die 

laatste rechtspraak wordt de aard van de bijkomende straf niet meer als criterium genoemd ter 

beantwoording van de vraag of bijkomende straffen zuiver moeten worden gecumuleerd. De Hoge 

Raad hanteert tegenwoordig als criterium dat artikel 60 Sr alleen ziet op de in artikel 28 Sr genoemde 

bijkomende straffen. Daaruit volgt dat alle overige bijkomende straffen zuiver cumuleren. 

Artikel 62 Sr handelt over meerdaadse samenloop bij overtredingen.252 Veel rechtspraak over artikel 

62 Sr is hiervoor reeds behandeld bij de verschuiving van eendaadse samenloop en voortgezette 

hande-ling naar meerdaadse samenloop. Vanwege het stelsel van zuivere cumulatie is de vraag of 
                                                           
246 HR 19 april 2005, NJ 2006, 10, m.nt. P.A.M. Mevis. 
247 Zie, overigens kennelijk niet correct uitgewerkt, HR 29 november 2005, NJ 2006, 176, m.nt. P.A.M. Mevis. 
248 Vgl. HR 25 oktober 1983, NJ 1984, 208. 
249 HR 8 juni 2004, NJ 2004, 414. In HR 9 juni 1941, NJ 1941, 731 werd bepaald dat ook in het geval de 
politierechter meerdere gevangenisstraffen oplegt, hij is gebonden aan het wettelijk maximum van artikel 369 
lid 1 Sv en dus – naar geldend recht – in totaal niet meer dan één jaar gevangenisstraf mag opleggen. 
250 HR 14 december 1948, NJ 1949, 125. 
251 HR 6 mei 1986, NJ 1987, 78; HR 27 februari 1990, VR 1991, 19; HR 20 april 2010, NbSr 2010, 184. 
252 In het vonnis moet in geval van meerdaadse samenloop bij overtredingen dus artikel 62 Sr worden vermeld, 
niet artikel 57 Sr dat enkel betrekking heeft op misdrijven (HR 25 november 1947, NJ 1948, 167). 
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sprake is van eendaadse samenloop of voortgezette handeling of meerdaadse samenloop bij 

overtredingen een nog prangender kwestie. Op de rechtspraak waarin niet artikel 55 of 56 Sr maar 

artikel 62 Sr van toepassing werd verklaard, gaan wij hier niet nader in. Wij verwijzen naar hetgeen in 

paragraaf 3.2 en 3.3 naar voren is gebracht. De overige rechtspraak over artikel 62 Sr gaat over het 

aantal op te leggen straffen, het maximum daarvan en het maximum van de vervangende hechtenis. 

Zuivere cumulatie betekent dat voor elk bewezen verklaard (als strafbaar gekwalificeerd) feit een 

aparte straf moet worden opgelegd. In tegenstelling tot artikel 57 Sr wordt niet één straf opgelegd, 

maar zoveel straffen als feiten bewezen zijn verklaard en als strafbaar feit zijn gekwalificeerd.253 Het 

maximum van de op te leggen straffen wordt mede bepaald door het maximum waaraan de rechter is 

gebonden. Dat is in de eerste plaats natuurlijk het in de strafbepaling neergelegde maximum. Tot slot 

mag het maximum van de vervangende hechtenis (bij de totstandkoming van het Wetboek acht 

maanden, maar inmiddels één jaar (artikel 24c lid 3 Sr)) niet worden overschreden.254 

 

3.7 Beslissen en motiveren 

In het geval in het vonnis of arrest geen verwijzing naar bepalingen van Titel VI van het Eerste Boek 

van het Wetboek van Strafrecht is opgenomen, terwijl het gezien het bewezenverklaarde nodig is te 

onderzoeken of de samenloopregeling moet worden toegepast,255 leidde dat vroeger tot nietigheid van 

dat vonnis of arrest,256 tenzij sprake was van een kennelijke misslag.257 Dat laatste geldt wanneer een 

bepaling van Titel VI van het Eerste Boek overbodig is genoemd.258 De Hoge Raad repareert die 

misslag zelf. 

Moet een beslissing om meerdaadse samenloop toe te passen in het vonnis uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd? Die eis lijkt de Hoge Raad niet te stellen. Kwalificatie en benoemen van het volgens de 

feitenrechter relevante wetsartikel uit Titel VI is veelal voldoende.259 Wanneer de kwalificatie en de 

wettelijke bepaling die in het vonnis zijn opgenomen, vragen oproepen (het is niet onmiddellijk 

duidelijk waarom sprake was van bijvoorbeeld een voortgezette handeling), is toelichting gewenst.260 

Zowel een uitdrukkelijke motivering als het noemen van de wetsbepaling lijkt niet nodig, zeker niet 

wanneer ‘zeer wel’ blijkt dat de bewezen verklaarde handelingen op zichzelf staande handelingen 

opleveren.261 Ook bij artikel 63 Sr is een uitdrukkelijke motivering inmiddels niet meer 

                                                           
253 HR 14 maart 1921, NJ 1921, p. 560. Vgl. HR 24 juni 1912, W 9365; HR 13 oktober 1913, NJ 1913, p. 1296. 
254 HR 23 november 1925, NJ 1926, p. 4; HR 24 april 1951, NJ 1951, 470 m.nt. B.V.A.R. Dat geldt ook voor het 
geval een schadevergoedingsmaatregel met vervangende hechtenis is opgelegd: HR 29 mei 2007, NJ 2007, 329. 
255 HR 22 juni 1931, NJ 1931, p. 1254; HR 8 juni 1931, NJ 1931, p. 1281. 
256 HR 17 november 1890, W 5965; HR 13 mei 1907, W 8549. 
257 HR 26 november 1906, W 8461. Vgl. HR 12 juni 1951, NJ 1952, 6, m.nt. W.P.; HR 5 april 2011, NJ 2011, 173. 
258 HR 24 juni 1958, NJ 1959, 53. 
259 HR 5 juni 1906, W 8387; HR 1 november 1920, NJ 1920, p. 1205. 
260 HR 14 maart 1921, NJ 1921, p. 560; HR 2 januari 1923, NJ 1923, p. 452; HR 18 november 1929, NJ 1930, p. 4; 
HR 1 mei 1979, NJ 1979, 444. 
261 HR 27 oktober 1930, NJ 1931, p. 61; HR 26 juni 1939, NJ 1940, 49; HR 8 mei 1951, NJ 1951, 523. 
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noodzakelijk.262 Het enkel vermelden van artikel 63 Sr in het vonnis of arrest, is in zijn algemeenheid 

voldoende. 

 

3.8 Slotopmerkingen 

In dit hoofdstuk werd een aantal vragen beantwoord: In welke richting lijkt de Hoge Raad (en de 

advocaten-generaal) te denken over doel, grondslag, karakter en strekking van meerdaadse samenloop, 

volgt hij de door de wetgever met betrekking daartoe gemaakte keuzes en zo niet, waaruit bestaat die 

afwijking en (hoe) wordt zij gemotiveerd? Tevens wordt onderzocht hoe de Hoge Raad de bepalingen 

van meerdaadse samenloop uitlegt. De uitleg van de regeling werpt licht op de functie ervan in de 

rechtspraktijk. De functie is vooral zichtbaar geworden in de rechtspraak over artikel 63 Sr.  

Voorop moet worden gesteld dat de Hoge Raad in de loop van de tijd sterk is afgeweken van de 

opvatting van de wetgever met betrekking tot eendaadse samenloop en voortgezette handeling. De 

rechtspraak van de Hoge Raad heeft er zonder meer toe geleid dat veel meer gevallen onder 

meerdaadse samenloop zijn gaan vallen dan de wetgever oorspronkelijk voor ogen had. Deze 

gewijzigde opvatting heeft tot veel rechtspraak over grensgevallen geleid, maar de Hoge Raad heeft in 

zeer veel gevallen toch aangenomen dat er sprake was van meerdaadse samenloop. Er kan worden 

gezegd dat de met het arrest Oude Kijk in ’t Jatstraat ingezette lijn, tot op heden wordt voortgezet.263 

Met betrekking tot de grondslag van meerdaadse samenloop zagen we dat de wetgever met betrekking 

tot de misdrijven allereerst nadruk legde op vergelding. Het gaat erom dat elk bewezenverklaard en 

gekwalificeerd misdrijf wordt vergolden. Men zou kunnen beweren dat de Hoge Raad, door meer 

gevallen onder de regeling van meerdaadse samenloop te laten vallen, het uitgangspunt dat elk misdrijf 

moet worden vergolden kracht heeft bijgezet. De nadruk die ten aanzien van meerdaadse samenloop 

bij overtredingen wordt gelegd op generale preventie, vinden we ook terug in de rechtspraak van de 

Hoge Raad die geen moeite heeft met onbeperkte cumulatie van geldboeten bij overtredingen.264 

In de tweede plaats blijkt met betrekking tot misdrijven en overtredingen dat ook de Hoge Raad veel 

belang hecht aan matiging van de straf. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad kan worden afgeleid dat 

hij scherp in de gaten houdt of de feitenrechter de maximaal op te leggen straf in geval van 

meerdaadse samenloop niet overstijgt. Bij de vervangende hechtenis gingen feitenrechters weleens in 

de fout, wat veelal leidde tot cassatie. Daaruit zou kunnen worden geconcludeerd dat de Hoge Raad 

met betrekking tot de vrijheidsstraffen dezelfde doelstelling huldigt als de wetgever, namelijk dat 

proportionaliteit bij bestraffing ook bij meerdaadse samenloop voorop moet staan. Net als de wetgever 

                                                           
262 HR 27 januari 1987, NJ 1987, 711. Vgl. HR 24 februari 1987, NJ 1988, 540; HR 17 oktober 1989, NJ 1990, 218, 
m.nt. Th.W.v.V. 
263 Het diverse karakter van de samenloopregeling (inclusief eendaadse samenloop en voortgezette handeling) 
is wel onderkend, maar er is door een sterke nadruk op meerdaadse samenloop wel wat van dat diverse 
karakter afgedaan (in de praktijk is er – nog steeds – veelal sprake van meerdaadse samenloop). De diversiteit 
binnen de meerdaadse samenloopregeling lijkt bij de Hoge Raad geen punt van discussie geweest. 
264 Zie voor een vrij extreem voorbeeld HR 24 april 1951, NJ 1951, 470, m.nt. B.V.A.R. 
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ziet de Hoge Raad echter minder problemen in de onbeperkte cumulatie van de geldboeten. Daaruit 

volgt ook dat de Hoge Raad geen poging heeft gedaan de wettelijke regeling meer te uniformeren. 

In de derde plaats hecht de Hoge Raad, net als de wetgever, aan de rechterlijke straftoemetingsvrijheid 

in abstracto. Dat blijkt het meest duidelijk uit de rechtspraak over artikel 57 en 58 Sr; toepassing 

daarvan is afhankelijk van de vraag welke straf(fen) de rechter wenst op te leggen. Ook kan gewezen 

worden op het toegenomen belang van meerdaadse samenloop ten koste van eendaadse samenloop en 

voortgezette handeling. Waar sprake is van meerdaadse samenloop, is cumulatie van straffen mogelijk, 

zij het beperkt, maar kan het strafmaximum hoger uitvallen dan in geval van eendaadse samenloop of 

voortgezette handeling. De rechter heeft daardoor ook in concreto meer ruimte voor het bepalen van 

de straf, iets waartoe de Hoge Raad hem alle gelegenheid biedt. Immers, die straftoemetingsvrijheid 

bij meerdaadse samenloop hoeft hij niet (grondig) te motiveren. Dat kan er wel toe leiden dat de wijze 

waarop de rechter zijn straftoemetingsvrijheid gebruikt niet transparant wordt. Dat is des te klem-

mender wanneer over de uitleg van een wettelijke regeling de nodige onduidelijkheid bestaat. 

De rechterlijke straftoemetingsvrijheid is met name in relatie tot artikel 63 Sr geen eenvoudige zaak. 

De Hoge Raad heeft in zijn arresten van 19 april 2005 en 29 november 2005 getracht de nodige 

duidelijkheid te creëren over artikel 63 Sr, met name voor wat betreft de rechterlijke straftoemetings-

vrijheid in abstracto.265 Annotator Mevis merkte bij het arrest van 19 april 2005 op dat het erop lijkt 

dat de Hoge Raad in dit arrest heeft teruggegrepen naar artikel 208 Sv 1838, waaraan artikel 63 Sr ten 

grondslag heeft gelegen. We zagen dat artikel 208 Sv 1838 volgens de Staatscommissie en de 

wetgever is overgeheveld naar het Wetboek van Strafrecht, zonder dat een inhoudelijke wijziging 

werd beoogd (paragraaf 2.3.8 en 2.4.6). Vanuit die optiek bezien, heeft de Hoge Raad de bepaling op 

dit punt trachten te verhelderen. Diens rechtspraak laat in ieder geval een beperking van de 

straftoemetingsvrijheid in abstracto zien. De Hoge Raad introduceert hier zelfs een strafplafond in het 

geval van ongelijktijdige berechting, namelijk dat de maximaal op te leggen straf nooit hoger mag zijn 

dan het feit dat de rechter berecht. Dit kan niet uit de wettekst of wetsgeschiedenis worden afgeleid. 

Ten aanzien van artikel 63 Sr is ook de vraag of de Hoge Raad grenzen heeft gesteld aan de straf-

toemetingsvrijheid in concreto. De wetgever heeft zich over de strekking van artikel 63 Sr niet 

uitgelaten. De Hoge Raad lijkt te opteren voor een op strafmatiging gerichte toepassing van artikel 63 

Sr. De rechter mag geen straf opleggen die veel hoger ligt dan die zou zijn geweest wanneer de feiten 

gevoegd zouden zijn behandeld. Toch kan daaruit niet zonder meer worden afgeleid dat een verdachte 

in een concreet geval met succes een beroep kan doen op schending van artikel 63 Sr wanneer in de 

tweede zaak een bepaalde straf wordt opgelegd, die ver onder het strafplafond ligt, maar die misschien 

wel wat hoger ligt dan de straf die zou zijn opgelegd als de feiten gevoegd waren behandeld. De 

verdachte is dan namelijk veelal niet in zijn belangen is geschaad. Het bepalen van de straf in geval 

van toepassing van artikel 63 Sr is aan de feitenrechter, die dat verder niet hoeft te motiveren. Dat kan 

                                                           
265 HR 19 april 2005, NJ 2006, 10, m.nt. P.A.M. Mevis; HR 29 november 2005, NJ 2006, 176, m.nt. P.A.M. Mevis. 



79 
 

er toe leiden dat rond de functie artikel 63 Sr een zweem van onduidelijkheid blijft bestaan. Daarvoor 

heeft ook de wetgever, die de motiveringsverplichting in geval artikel 63 Sr moet worden toegepast in 

1993 afschafte, niet echt oog gehad. De Hoge Raad heeft deze leemte niet zonder meer opgevuld. 
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Hoofdstuk 4 

 

Meerdaadse samenloop in de Nederlandse strafrechtswetenschappelijke 

literatuur bediscussieerd 
 

 

4.1 Inleiding 

De wettelijke regeling van de samenloop is onderwerp geweest van discussie in de Nederlandse 

strafrechtswetenschappelijke literatuur. Daarbij moet worden voorop gesteld dat een flink deel daarvan 

betrekking had (en heeft) op de regeling van de eendaadse samenloop, vooral sedert de in het vorige 

hoofdstuk beschreven rechtspraak van de Hoge Raad over dit leerstuk. Maar ook de regeling van 

meerdaadse samenloop is onderwerp van discussie (geweest). In dit hoofdstuk wordt het debat over 

meerdaadse samenloop geanalyseerd. Er wordt een antwoord geformuleerd op twee vragen. 

Allereerst is de vraag hoe in de Nederlandse strafrechtswetenschappelijke literatuur (in heden en 

verleden) wordt geschreven over doel, grondslag en strekking van de wettelijke regeling van 

meerdaadse samenloop. De analyse richt zich ten eerste op de vraag in hoeverre de omschrijving van 

doel, grondslag en strekking in de literatuur afwijkt van door de wetgever geformuleerde doel, 

grondslag en strekking, waaruit die afwijking blijkt en op grond waarvan die afwijking wordt 

beargumenteerd. In de tweede plaats richt de analyse zich op de achtergronden van door de wetgever 

geformuleerde doel, grondslag en strekking van de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop. 

Hoe is en wordt over die achtergronden geoordeeld, worden zij nog omarmd en zo nee, vanuit welke 

achtergrond(en) worden in de literatuur doel, grondslag en strekking van de regeling beoordeeld? 

De tweede vraag heeft betrekking op het karakter en de functie van de wettelijke regeling. Houden de 

keuzes van de toenmalige wetgever en de latere wetgevers in de huidige tijd stand en zo ja, op grond 

waarvan is dat het geval? Zo nee, welke alternatieven voor een wettelijke regeling worden aangedra-

gen en op grond waarvan worden die alternatieven beargumenteerd? Hebben zij betrekking op de 

gehele regeling en zo nee, welke onderdelen worden ter discussie gesteld en waarom? Hoe is op de 

binnen de literatuur geformuleerde alternatieven gereageerd? Bestaat er consensus over de vraag hoe 

een vernieuwde wettelijke regeling van meerdaadse samenloop zou moeten worden vormgegeven? 

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 4.2 wordt op de eerste deelvraag ingegaan. Dit 

onderdeel van het hoofdstuk heeft betrekking op doelstelling, grondslag en strekking. In paragraaf 4.3 

wordt de tweede deelvraag behandeld. In deze paragraaf wordt ingegaan op de functie en het karakter 

van de wettelijke regeling waarop vanuit de literatuur kritiek is uitgeoefend. In paragraaf 4.4 staat een 

slotbeschouwing. 

 

4.2 Doel, grondslag en strekking van meerdaadse samenloop ter discussie 
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4.2.1 Inleiding 

In de Nederlandse strafrechtswetenschappelijke literatuur is verhoudingsgewijs betrekkelijk weinig 

aandacht besteed aan meerdaadse samenloop. Wel heeft de afbakening tussen eendaadse en meerdaad-

se samenloop, gelet op de gewijzigde opvattingen van de Hoge Raad sinds het arrest Oude Kijk in ’t 

Jatstraat (paragraaf 3.2), de belangstelling (gehad) van Nederlandse auteurs.266 Hoe belangrijk het 

onderwerp ook moge zijn, een verhandeling over de verhouding tussen eendaadse en meerdaadse 

samenloop (en voortgezette handeling) blijft in het vervolg van dit hoofdstuk achterwege. 

Wanneer de vraag of er sprake is van eendaadse of meerdaadse samenloop ten voordele van de laatste 

is beantwoord, en de conclusie is getrokken dat er sprake is van meerdere feiten, komt de wettelijke 

regeling van meerdaadse samenloop in beeld (voor zover geen sprake is van voortgezette handeling). 

Zij heeft zelf geen betrekking meer op bijzondere vragen van strafrechtelijke aansprakelijkheid. Die 

zijn dan reeds beantwoord. ‘Meerdaadse samenloop is (…) niets anders of meer dan de som van 

zelfstandige, afzonderlijke delicten, ieder met hun eigen tijd, hun eigen plaats, hun eigen verjarings- en 

recidiveregeling, hun eigen bijkomende straffen, hun eigen appellabiliteit, hun eigen mogelijkheid 

voor de civiele [nu: benadeelde] partij om zich in de strafzaak te voegen.’267 In geval van meerdaadse 

samenloop wordt voor elk van de door één dader of medeplichtige begane feiten afzonderlijk aanspra-

kelijkheid vastgesteld en is de vraag die de rechter moet beantwoorden die omtrent de bestraffing.268 

De wettelijke regeling van meerdaadse samenloop is samengevat een onderwerp van straftoemeting. 

We kunnen nu al aangeven dat in de literatuur geen voorstellen zijn gedaan om de meerdaadse 

samenloop uit Titel VI van het Eerste Boek en op een andere plaats in het Eerste Boek een plek te 

geven, laat staan te verplaatsen naar het Wetboek van Strafvordering (waar de samenloop tot 1886 was 

geregeld). Voorstellen tot wijziging van de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop, die we in 

de volgende paragraaf zullen bespreken, behouden de meerdaadse samenloop in Titel VI, na de 

deelneming en vóór de regeling van de klachtdelicten.269 

 

In dit hoofdstuk beperken we ons tot doel, grondslag en strekking van de Nederlandse wettelijke 

regeling van meerdaadse samenloop. De opvatting van de wetgever daarover hebben we reeds in 

hoofdstuk 2 besproken, maar zij wordt in deze paragraaf vanuit het perspectief van de Nederlandse 

literatuur opnieuw onderzocht. Dat betekent dat we – gelet op de literatuur – ook ingaan op de vraag of 

                                                           
266 Zie uitgebreid (en kritisch) Bockwinkel 1953. Zie recent, in het licht van (inter)nationale ontwikkelingen met 
betrekking tot de (feitelijke) uitleg van het ne bis in idem beginsel, Ouwerkerk 2012, p. 504-506. 
267 Hazewinkel-Suringa 1968, p. 491-492. 
268 Van Hamel/Van Dijck 1927, p. 430; Zevenbergen 1924, p. 421; Simons 1927, p. 418; Hazewinkel-Suringa 
1941, p. 77; Vos 1950, p. 302; Pompe 1959, p. 274-275; Van Bemmelen 1963, p. 214. 
269 Dat laat zich niet alleen verklaren doordat de meerdaadse samenloop met de eendaadse samenloop (en de 
voortgezette handeling) in één titel is ondergebracht, een onderwerp dat bij uitstek materieelrechtelijk van 
aard is en betrekking heeft op de vraag naar de betekenis en onderscheiding van feit en strafbaar feit, maar 
ook omdat het bij meerdaadse samenloop gaat om het omgekeerde geval waarop de deelneming betrekking 
heeft: niet één feit dat door meerdere personen wordt begaan, maar meerdere feiten die door één persoon 
worden begaan. 
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een regeling van meerdaadse samenloop nodig is, zo ja of dat een wettelijke regeling moet zijn en op 

grond waarvan die regeling dan gewenst zou zijn. Die wenselijkheid bespreken we aan de hand van 

commentaar op de grondslag van de regeling die de wetgever heeft geformuleerd. Is deze grondslag in 

de literatuur omarmd en zo nee waarom niet en zijn er andere grondslagen bedacht waarop de 

meerdaadse samenloop moet rusten? Tot slot wordt in deze paragraaf ingegaan op de vraag of 

meerdaadse samenloop een regeling van strafvermindering, strafverzwaring of strafverhoging betreft. 

In dat verband bespreken we ook de relatie tussen meerdaadse samenloop en recidive. 

 

4.2.2 Is een regeling van meerdaadse samenloop nodig? 

In de Nederlandse literatuur is getwijfeld aan de noodzaak van een wettelijke regeling van meerdaadse 

samenloop. Die twijfel kan enerzijds worden verklaard door het milde strafklimaat dat lange tijd in 

Nederland heerste. Anderzijds werd aan het nut van een wettelijke regeling getwijfeld vanwege 

veranderende opvattingen over bestraffing sinds de invoering van de wettelijke regeling in 1886. 

In nogal wat literatuur wordt het praktisch belang van de wettelijke regeling van (meerdaadse) 

samenloop voor de Nederlandse strafrechtspraktijk betrekkelijk gering geschat. Dat wordt ten eerste 

verklaard door de grote straftoemetingsvrijheid van de rechter bij gebrek aan bijzondere 

strafminima.270 De bandbreedte waarbinnen de rechter de straf kan bepalen is daardoor dermate groot 

dat hij geen problemen zou ondervinden bij het bepalen van een hem passend voorkomende straf. 

Daarnaast werd in de literatuur gewezen op het milde strafklimaat in Nederland. De rechter legde 

veelal geen straf op die in de richting van de gestelde strafmaxima uitging en ondervond in de praktijk 

van de straftoemeting bij misdrijven geen hinder van de voorschriften van artikel 57 en 58 Sr.271 

Mevis nuanceert dit standpunt door aan te geven dat het maximum van de hoofdstraf op het feit 

gesteld weliswaar ‘vrijwel nooit’ wordt bereikt, maar dat meerdaadse samenloop ‘in de praktijk wel tot 

strafverhoging [leidt] in die zin dat meer straf wordt opgelegd dan zou zijn opgelegd als het grondfeit 

niet door deze omstandigheden [zoals bijvoorbeeld meerdaadse samenloop] werd begeleid’.272 

Het beperkt praktische belang van de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop bracht sommige 

auteurs ertoe te stellen dat zij eigenlijk niet nodig is. Zeker als de rechter zich bij de straftoemeting 

weet te beheersen (bijvoorbeeld ten tijde van een mild strafklimaat), zou hij zonder wettelijke regeling 

kunnen.273 Dat het gevolg daarvan een strafstelsel zou zijn waarin elk misdrijf en elke overtreding 

afzonderlijk wordt bestraft en de straffen zuiver cumuleren, was volgens sommigen ‘zeker 

                                                           
270 Zie Cleiren en Verpalen 2012, aant. 2b bij Inleidende opmerkingen bij Titel VI van het Eerste Boek. 
271 Zie Van Hamel/Van Dijck 1927, p. 429; Simons 1910, p. 408; Vos 1950, p. 302; Nieboer 1991, p. 312; Cleiren 
en Verpalen 2012, aant. 2a bij Inleidende opmerkingen bij Titel VI Samenloop van strafbare feiten. Dat de 
meerdaadse samenloop bij overtredingen praktisch wel van groot belang was, deed aan het uitgangspunt niet 
af. 
272 Mevis 1997, p. 54. Anders: Schuyt 2009, p. 132. 
273 Zie Hooykaas 1934, p. 135; Pompe 1959, p. 295; Hazewinkel-Suringa 1968, p. 492; Van Bemmelen 1968, p. 
272-273. 



83 
 

aanvaardbaar geweest’.274 Hooykaas bepleitte afschaffing vanuit een andere invalshoek. Deze auteur 

ging er in de eerste plaats vanuit dat de regeling van meerdaadse samenloop ‘de strekking [heeft] de 

maximumstraffen, op afzonderlijke feiten gesteld, te verlagen.’ We zullen hieronder nog zien dat dit 

standpunt niet door iedereen wordt gedeeld, maar Hooykaas vervolgt dat dat standpunt ‘ideëel’ niet 

kan worden verdedigd. ‘Niemand denkt er aan, om een ander geval van uitdeelende gerechtigheid te 

nemen, een ambtenaar in zijn tweede of derde dienstjaar een lager salaris toe te kennen op grond van 

het feit, dat hij zich ook reeds in het eerste jaar voor de gemeenschap verdienstelijk heeft gemaakt. 

Dan is echter niet in te zien, waarom herhaling van negatieve feiten geheele of gedeeltelijke 

opslorping zou moeten veroorzaken. Tien diefstallen blijven tien diefstallen.’ Hooykaas concludeert 

dan ook dat de straftoemeting ‘het best van geval tot geval aan den rechter [kan] worden overgelaten. 

De rechterlijke macht heeft in ons land, afgezien wellicht van de vermogensmisdrijven, werkelijk geen 

neiging te zwaar te straffen.’ Meerdaadse samenloop hoort in een strafrecht ‘met zoo ruime 

rechterlijke bevoegdheden als het onze (…) ook niet thuis’, aldus Hooykaas.275 Afschaffing wordt dus 

niet bepleit omdat het strafklimaat mild is en begrenzing overbodig is, maar omdat het strafklimaat te 

mild is en de rechter aan te strakke grenzen zou zijn gebonden. De rechter moet volgens Hooykaas 

juist meer vrijheid krijgen in het bepalen van de straf wat, zo lijkt het, in geval van meerdere 

misdrijven tot cumulatie van straffen zou moeten leiden en daarmee tot een hogere straf dan het 

wettelijk stelsel (toen) mogelijk maakt(e). 

Hooykaas betwijfelde het nut van de wettelijke regeling op gronden die mede buiten de regeling zelf 

gevonden moeten worden. Als bekend bekritiseerde Hooykaas het op klassieke grondslagen rustende 

Wetboek van Strafrecht, dat uitgaat van proportionele vergelding en de belangen van de individuele 

burger (als dader) voorop zou stellen. Ook de samenloopregeling rust op deze grondslagen, die 

volgens Hooykaas anno 1934 niet meer bij de tijd waren.276 Ook andere auteurs plaatsten de wettelijke 

samenloopregeling in het kader van het van een bepaalde interpretatie van vergelding uitgaande 

klassieke strafrecht.277 Van Hamel wees er bijvoorbeeld op dat in de moderne richting het zwaartepunt 

bij het bepalen van de straf ‘ligt in de gezindheid van den dader’, waardoor de wettelijke regeling ‘een 

geheel ander aanzien’ zou moeten krijgen die meer in overeenstemming is met het vraagstuk van 

recidive. Dat betekent volgens Van Hamel scherpere repressie, in plaats van een stelsel van 

strafvermindering. Daarmee wordt in het bijzonder het argument van de wetgever dat bij meerdaadse 

                                                           
274 Hazewinkel-Suringa 1968, p. 488; Hazewinkel-Suringa 1941, p. 78-80. Vgl. Van Bemmelen 1963, p. 214-215 
(die het argument uitbreidt naar eendaadse samenloop). Zie ook Hanlo 1867, p. 25. 
275 Hooykaas 1934, p. 134, 135. Ook Vrij merkte enkele jaren later op dat de wettelijke regeling in zijn tijd moet 
worden bezien, dat wil zeggen ‘het criminologisch optimisme van den wetgever van 1881’ bij wie de vrees 
‘voor een noodeloos vèr-gaan van den rechter jegens den dader’ zou hebben bestaan, terwijl daarbij wellicht 
de gemeenschap te kort is gedaan en daarom de vraag zou kunnen worden opgeworpen of aanleiding bestaat 
de wettelijke regeling te wijzigen. Zie Vrij in: Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging (3e stuk), 
1941, p. 100. 
276 Zie over de ideeënhistorische ontwikkelingen binnen het strafrecht sinds 1886 Buruma 1999, p. 11-46. 
277 Zie voor een omschrijving daarvan Van der Landen 1992, p. 111-134. 
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samenloop de schuld niet verdubbelt, maar slechts verhoogt, verworpen.278 Vanuit de moderne 

richting bezien is in geval van meerdaadse samenloop sprake van ‘een sterken tot misdaad neigenden 

aanleg, begunstigd door de werking van criminogene omstandigheden’,279 die volgens Van Hattum 

eerder tot strengere straffen zou moeten neigen dan tot strafvermindering zonder uitsluitend te bepalen 

‘welke straf passend is ter objectieve vergelding van enige daad’.280 

 

4.2.3 Indien een regeling nodig is, op welke grondslag(en) dient zij te rusten? 

Is een (wettelijke) regeling volgens de strafrechtswetenschappelijke auteurs dus niet nodig? Het 

antwoord hierop lijkt al lange tijd negatief te zijn.281 Dat houdt vooral verband met het meer 

fundamentele belang dat aan de regeling wordt gehecht, zelfs met het besef dat in een mild 

strafklimaat een wettelijke regeling niet nodig hoeft te zijn. Een regeling van meerdaadse samenloop 

wordt van belang geacht om, zoals de wetgever het uitdrukte, ‘te groote hardheid’ jegens de dader te 

voorkomen (paragraaf 2.4.2). Volgens verschillende auteurs is dit de meest aannemelijke grond voor 

een regeling van meerdaadse samenloop waarin de wetgever de rechter aan een zeker strafmaximum 

bindt.282 Remmelink stelt dat, hoewel de rechter veelal mild straft en er praktisch misschien niet 

zoveel belang hoeft te worden gehecht aan een regeling, de samenloopregeling heeft te gelden als een 

‘veiligheidsgrens’.283 Dat betekent dat met de regeling wordt voorkomen dat de rechter, gevoed door 

de emoties die rondom een strafzaak kunnen spelen en die hemzelf wellicht bij de bepaling van de 

straf beïnvloeden, hoge straffen gaat stapelen. Hoewel Remmelink een rechter niet snel op grond van 

emoties een hoge straf ziet opleggen, vormt deze veiligheidsgrens volgens hem onderdeel van ‘het 

pakket rechten of garanties dat de burger tijdens het strafproces in zijn rechtsstrijd tegen de almachtige 

overheid enige bescherming moet bieden’.284 

Een tweede argument voor behoud van een samenloopregeling dat in de literatuur is ontwikkeld, is dat 

zij de feitenrechter een zeker ‘oog voor de tussen diverse delicten bestaande relaties’ geeft (in het 

bijzonder bij de vraag of er sprake is van eendaadse of meerdaadse samenloop), terwijl bij het 

ontbreken van wettelijke regels de rechter ertoe zal worden gebracht zelf ‘richtlijnen’ op te stellen 

‘met de geduchte kans op vergroting van ongerijmdheden en onzekerheden.’285 Een 

                                                           
278 Zie ook, weliswaar op ietwat andere gronden, Langemeijer 1941, p. 38; Nieboer 1991, p. 311. 
279 Van Hamel/Van Dijck 1927, p. 429. 
280 Van Bemmelen/W.F.C. van Hattum 1953, p. 515-516. 
281 De vraag werd tijdens de behandeling van samenloop tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse 
Juristen-Vereniging in 1941 niet eens gesteld. Op de vraag of het wenselijk is het onderscheid tussen 
eendaadse en meerdaadse samenloop te laten vervallen werd door de aanwezige leden ontkennend 
geantwoord, evenals op de vraag of het strafmaximum voor meerdaadse samenloop moest worden verhoogd. 
Zie Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging 1941, p. 129-130. 
282 Zie Nieboer 1991, p. 312. Vgl. De Hullu 2003, p. 38-39; Mevis 2008, p. 79-80; De Hullu 2012, p. 500 
(meerdaadse samenloop spreekt de auteur aan uit oogpunt van ‘gematigdheid’). 
283 Zie o.a. Remmelink 1964, p. 8; NLR, aant. 1 bij Eerste Boek, Titel VI, Samenloop van strafbare feiten (suppl. 
96, januari 1998). 
284 Remmelink 1974, p. 26; Franken 1995, p. 10, 33. 
285 Mulder, 1969, p. 284; NLR, aant. 1 bij Titel VI van het Eerste Boek (digitale versie bijgewerkt tot 1 juni 2005). 
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samenloopregeling geeft, voor wat betreft de bovengrens, dus een zekere duidelijkheid en 

eenduidigheid ten aanzien van de op te leggen straf. Dit argument spreekt tegenwoordig, in tijden dat 

door de rechtsprekende macht oriëntatiepunten voor de straftoemeting worden ontwikkeld, minder 

aan. Maar het kan worden geactualiseerd door te betogen dat de samenloopregeling niet alleen 

betrekking heeft op de bovengrens, maar ook is bedoeld ‘in de totaalstraf enige matiging’ aan te 

brengen.286 De regeling beoogt ook volgens Duker ‘enige richting te geven aan de feitelijke 

straftoemeting door de rechter, al is het maar door de ernst van de strafbare feiten ten opzichte van 

elkaar zoveel als mogelijk te duiden.’ Door de wet wordt een signaal afgegeven richting de rechter 

‘over de ernst van de betreffende feiten tezamen en de wijze waarop die ernst in relatie tot de 

straftoemeting moet worden gewaardeerd.’287 We zien hier een verwijzing naar het argument van de 

wetgever dat de strafbare schuld door het later gepleegde delict wel wordt verhoogd, maar niet wordt 

verdubbeld, dat kennelijk niet alleen geldt in geval het strafmaximum in beeld is, maar in zijn 

algemeenheid bij het bepalen van de straf in geval van meerdaadse samenloop zou hebben te gelden. 

Dit argument lijkt verband te houden met de verschillende toepassingen van artikel 63 waarop wij in 

paragraaf 3.5.2.3 ingingen en waarop wij in paragraaf 4.3.4 nader ingaan. Het argument houdt sterk 

verband met het doel van billijkheid. 

Tegenwoordig kan niet zonder meer worden volgehouden dat het strafklimaat mild is. Verwijzend 

naar recente rechtspraak stelt Mevis dat in enkele rechterlijke uitspraken de wettelijke regeling van 

meerdaadse samenloop (in het bijzonder artikel 63 Sr) ‘nadrukkelijk strafverhogend is geëxtrapoleerd’ 

en de Hoge Raad heeft moeten ingrijpen.288 Deze auteur wijst erop dat de wetgever, bij het bepalen 

van de absolute grens van de tijdelijke gevangenisstraf die ook in geval van meerdaadse samenloop in 

acht moet worden genomen (artikel 10 lid 3 Sr), daarmee tot uitdrukking heeft willen brengen dat ‘aan 

onbeperkte cumulatie van strafoplegging met name bij vrijheidsstraf geen behoefte bestond en het 

voorkomen ervan reeds onderdeel moest zijn van de strafopleggingsbeslissing van de rechter, ter 

garantie waarvan hij, de wetgever, de rechter dus grenzen had te stellen.’289 Ook nu blijkt dus weer dat 

aan billijkheid jegens de dader in geval van meerdaadse samenloop groot belang wordt gehecht.  

Ten derde geeft een regeling ‘de cassatierechter de mogelijkheid (…) wat meer “grip” te krijgen op de 

straftoemeting, waar een dergelijk ingrijpen vanwege het ontbreken van een wettelijke regeling zo 

uiterst gering is.’290 Dit argument hebben wij nergens anders teruggevonden, maar wijst er wel op dat 

we met meerdaadse samenloop te maken hebben met een vraagstuk van straftoemeting. Enkele andere 

genoemde, maar weinig enthousiast onthaalde, argumenten die we reeds bij de wetgever terugvonden, 

zijn de omstandigheid dat een regeling van meerdaadse samenloop nodig zou zijn, omdat zij een 

‘goede prikkel voor het Openbaar Ministerie’ kan vormen ‘om zaken enigszins voortvarend aan te 

                                                           
286 Vgl. Schuyt 2009, p. 129-130. 
287 Duker 2011, p. 629-630. Vgl. Mevis 2008, p. 93. 
288 Mevis doelt hier op HR 19 april 2005, NJ 2006, 10, m.nt. P.A.M. Mevis. Zie over dit arrest par. 3.5.2.3. 
289 Mevis, 2012, p. 11. Vgl. Dupont 1987. 
290 Remmelink 1974, p. 26. 
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pakken en niet op te potten.’291 Weinig auteurs vinden dit een erg sterk argument. Er wordt zelfs 

gesproken van ‘processueele toeval’.292 Hoewel ook Remmelink er niet erg van geporteerd is, erkent 

hij dat in dit argument ‘een stuk billijkheid’ zit.293 Een verwijzing naar billijkheid vinden we ook terug 

in het laatste argument dat in de literatuur voor een regeling van meerdaadse samenloop wordt 

genoemd, namelijk dat zuivere cumulatie – hoewel best denkbaar – een ‘onwerkelijke’ indruk maakt 

en vanuit Nederlandse optiek, met zijn aloude aversie tegen te grote hardheid van straffen, niet erg 

aantrekkelijk wordt bevonden.294 

 

4.2.4 Het belang van een wettelijke regeling en daarmee samenhangende beleid inzake meerdaadse 

samenloop  

In het voorgaande is in het midden gelaten of een wettelijke regeling van meerdaadse samenloop 

gewenst is. Over die vraag is lange tijd niet nagedacht. Kennelijk werd lange tijd gevoeld, datgene wat 

Mevis uiteindelijk in 2008 verwoordde, namelijk dat een adequate regeling van meerdaadse 

samenloop de ‘wettelijke sluitpost van het wettelijk systeem van het sanctiestelsel is’ terwijl gelet op 

het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel (artikel 1 Sr) een wettelijke regeling kan worden verlangd.295 

Dat het belang van een wettelijke regeling vrijwel nooit expliciet werd benadrukt, houdt verband met 

de structuur van ons strafproces, waarin niet alleen de rechterlijke straftoemetingsvrijheid lange tijd tot 

gematigde straffen leidde, maar waarbij ook moet worden gewezen op het belang van het aan het 

Openbaar Ministerie toekomende opportuniteitsbeginsel, dat eveneens kan bijdragen aan beperking 

van cumulatie van straffen. Het opportuniteitsbeginsel maakt het immers mogelijk te kiezen voor a) 

vervolging van slechts één feit (in plaats van twee of meerdere feiten) waardoor over meerdaadse 

samenloop geen discussie hoeft worden gevoerd, behoudens de situatie als bedoeld in artikel 63 Sr 

waarover een uitspraak kan worden uitgelokt, of b) vervolging van meerdere feiten zodat juist wel 

vraagpunten van meerdaadse samenloop aan de orde komen. Tevens kan c) de wijze van ten laste 

leggen van invloed zijn op de vraag of er sprake is van meerdaadse samenloop (waarbij ook ad 

informandum gevoegde zaken bij de bepaling van de straf moeten worden betrokken),296 terwijl d) in 

de strafeis de vervolgende ambtenaar van het OM vooruit kan lopen op vraagstukken van 

samenloop.297 

Andere auteurs wijzen, overigens zonder zich expliciet uit te laten over het behoud van een wettelijke 

regeling, eveneens op het belang van beleid van het Openbaar Ministerie terzake meerdaadse 

                                                           
291 De Hullu 2003, p. 38-39; Mevis, 2008, p. 80; NLR, aant. 1 bij Titel VI Samenloop van strafbare feiten (suppl. 
96, januari 1998). 
292 Van Hamel/Van Dijck 1927, p. 430. Vgl. voor dat laatste ook Hazewinkel-Suringa 1941, p. 78-79; Vrij in: 
Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging (3e stuk), 1941, p. 101. 
293 Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1996, p. 835. 
294 NLR aant. 1 bij Titel VI Samenloop van strafbare feiten (suppl. 96, januari 1998); Mevis 2008, p. 79-80. 
295 Mevis 2008, p. 121; De Vrieze in: Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging (3e stuk), 1941, p. 93. 
296 Zie Nijboer en Abels 1983; Franken 1993. 
297 Zie Langemeijer 1941, p. 25; Franken 1995, p. 40. 
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samenloop. Het Openbaar Ministerie heeft in zijn beleid aan de meerdaadse samenloop een niet-

onbelangrijke plaats gegeven (zie paragraaf 5.3.2.3).298 Er is op gewezen dat het beleid van het 

Openbaar Ministerie in zekere zin afwijkt van de wettelijke regeling (voor zover het gaat om de 

cumulatie van straffen), zonder dat duidelijk is waarom voor die afwijking is gekozen en wat die 

afwijking ten opzichte van het wettelijk stelsel rechtvaardigt. De auteurs die dit verschil hebben 

opgemerkt hebben overigens te kennen gegeven niet zonder meer afwijzend tegenover het door het 

Openbaar Ministerie gevoerde beleid te staan. Zij zien hierin een argument te pleiten voor herziening 

van de wettelijke regeling.299 Zo is gesteld dat het kader voor het vormen van de strafeis van de 

officier van justitie een wettelijke grondslag moet hebben die beter op het gevoerde beleid aansluit.300 

Ook met betrekking tot de strafbeschikking, waarop de regeling van meerdaadse samenloop van 

toepassing is, is opgemerkt dat de bestaande regeling onvoldoende duidelijk is en verheldering 

gewenst is.301 Het gaat deze auteurs dus niet alleen om een wettelijke regeling, maar om een zo 

samenhangend mogelijk geheel van regelingen, waarbij niet alleen een taak voor de wetgever is 

weggelegd, maar in ieder geval ook voor het Openbaar Ministerie. 

Duker stelt dat ook voor de rechtsprekende macht een rol is weggelegd. Die zou in geval van meer-

daadse samenloop beter moeten motiveren. Duker ervaart het als een gemis dat in de 

straftoemetingspraktijk bij meerdaadse samenloop niet apart wordt gemotiveerd, terwijl meerdaadse 

samenloop zo vaak voorkomt, in het bijzonder in het geval van cumulatieve tenlasteleggingen.302 Het 

ontbreekt volgens Duker ‘nu niet alleen aan inzicht in de precieze redenen voor het matigen van de 

straf bij een meervoud van feiten’. Het is ‘in het algemeen niet duidelijk hoe rechters een samenloop 

van feiten als zodanig waarderen bij het bepalen van de straf.’303 Mede daarom stelt Duker voor een 

(wettelijke) motiverings-verplichting in te voeren ‘om in gevallen van samenloop eerst de straf op te 

leggen voor het feit dat hij het meest ernstig vindt en om daarna te motiveren tot welke totaalstraf hij 

komt als hij de andere feiten erbij betrekt.’ Daardoor zou beter zichtbaar worden wat door de rechter in 

geval van meerdaadse samenloop kennelijk als een billijke straf wordt beschouwd. Weliswaar kan een 

slachtoffer, die deze straf te horen krijgt, zich daardoor gekrenkt voelen (omdat in de totaalstraf 

verhoudingsgewijs weinig straf lijkt te zijn opgelegd voor ‘zijn’ delict) en kan deze 

motiveringsverplichting een strafopdrijvend effect hebben, anderzijds wordt zo wel beter zichtbaar dat 

‘vanwege de eis van proportionele bestraffing’ sommige feiten kennelijk ‘maar deels aan de hoogte 

van de totaalstraf bijdragen.’304 

                                                           
298 De Hullu 2012, p. 538 die hoopt dat het vervolgingsbeleid ‘redelijk en beperkt’ zal zijn.  Duker kan zich 
voorstellen dat het beleid van het Openbaar Ministerie de rechter richting kan geven bij de ontwikkeling van 
beleid met betrekking tot meerdaadse samenloop. Zie Duker 2011, p. 643-644. 
299 Vgl. Mevis 2008, p. 93; De Hullu 2002, p. 81-87. 
300 Mevis 2008, p. 122. Vgl. De Hullu 2003, p. 48, 49. 
301 Zie Mevis 2008, p. 120. Kessler en Keulen 2008, p. 75 lijken de regeling voldoende duidelijk te achten. 
302 Zie over samenloop en tenlastelegging Nijboer en Abels 1983. 
303 Duker 2011, p. 638. 
304 Duker 2003, p. 131. Anders: De Hullu 2003, p. 50, voetnoot 102. 
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Ook Mevis wijst op het ‘toegenomen belang’ van een voor ieder inzichtelijk vonnis. Zonder te pleiten 

voor een wettelijke motiveringsverplichting stelt hij dat de rechter er goed aan zou doen om niet 

slechts de van toepassing zijnde artikelen van meerdaadse samenloop in het vonnis aan te halen, maar 

daarin ook aangeeft dat de omstandigheid dat van meerdaadse samenloop sprake is van belang is 

geweest voor de opgelegde straf, dat meerdaadse samenloop in dit geval tot strafverhoging heeft 

geleid, maar dat gelet op het belang van billijke bestraffing die meerdaadse samenloop slechts tot een 

beperkte verhoging heeft geleid.305 Mevis zou zich zelfs kunnen voorstellen de rechter te vragen om 

‘desnoods bij benadering’ aan te geven welk delict tot welk aandeel in de op te leggen straf heeft 

geleid.306 

 

4.2.5 Gaat het bij meerdaadse samenloop om strafverzwaring, strafverhoging of strafvermindering? 

4.2.5.1 Kwantumkorting, strafverzwaring of strafverhoging? 

In paragraaf 2.5.4 zagen we dat in een initiatiefwetsvoorstel over meerdaadse samenloop wordt 

gesproken in termen van ‘kwantum-korting’.307 Die opmerking wekt de indruk dat de regeling van 

meerdaadse samenloop een regeling van strafvermindering inhoudt. We zagen dat de wetgever de term 

strafverzwaring minder gelukkig achtte, omdat zij de indruk wekt dat de lichtere misdrijven dan als 

strafverzwarende omstandigheden voor de ernstiger misdrijven worden beschouwd, waarbij de lichtere 

misdrijven onbestraft blijven en de ernstiger misdrijven zwaarder kunnen worden bestraft dan met het 

op dat misdrijf gestelde maximum. Dat past niet binnen het stelsel van gematigde cumulatie. 

Verschillende auteurs hebben echter gesteld dat het wettelijk stelsel in feite verscherpte absorptie 

inhoudt, een opvatting die we ook in enkele wetsvoorstellen na de invoering van het wetboek zijn 

tegengekomen. In artikel 57 lid 1 Sr wordt immers gesproken van één straf, waarmee volgens 

sommige auteurs ‘dus feitelijk het absorptiestelsel gevolgd’ wordt, terwijl de op te leggen straf wordt 

verscherpt (artikel 57 lid 2 Sr).308 Andere auteurs verzetten zich, onder verwijzing naar de 

wetsgeschiedenis, tegen de typering van het wettelijk stelsel als een stelsel van verscherpte absorptie 

en stellen dat sprake is van gematigde cumulatie: ‘Er heeft eenvoudig een optelling plaats tot een 

zekere grens.’309 Dat één straf wordt opgelegd, is om het voor de rechter eenvoudig te houden.310 

Enigszins verwarrend in de discussie over gematigde cumulatie of verscherpte absorptie is het 

bepaalde in artikel 10 lid 2 Sr en artikel 18 lid 2 Sr waarin (meerdaadse) samenloop als een 

strafverhogende omstandigheid wordt omschreven. Strafverhogend is niet hetzelfde als 

                                                           
305 Mevis 2008, p. 93. 
306 Mevis 2008, p. 82. 
307 De term kwantumkorting lijkt voor het eerst te zijn gebezigd in het kader van de figuur van de ad 
informandum gevoegde feiten door Groenhuijsen 1989, p. 53. Schuyt 2009, p. 132. 
308 Zie Simons 1910, p. 423; Van Bemmelen/Van Hattum 1953, p. 524; Pompe 1959, p. 294; Remmelink 1974, p. 
32. NLR spreekt weliswaar van een ‘Gesamtstrafe’, maar omarmt toch gematigde cumulatie. Zie aant. 5 bij art. 
57 (digitale versie bijgewerkt tot 17 juli 2012). 
309 Zie Vos 1950, p. 313; Zevenbergen 1924, p. 430. 
310 Zie Van Hamel/Van Dijck 1927, p. 431. 
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strafverzwarend. Strafverzwarend is een omstandigheid slechts wanneer die omstandigheid ‘in een 

regtstreeksch verband staat’ tot het delict, aldus de toelichting op artikel 57 Sr.311 Strafverhogende 

omstandigheden betreffen kennelijk andere omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot een 

hogere straf. De vraag is echter of de meerdaadse samenloop als een strafverhogende omstandigheid 

kan worden beschouwd, nu het strafmaximum is begrensd en dat ertoe kan leiden dat voor meerdere, 

onderscheidene feiten een lagere straf wordt opgelegd dan in het geval van zuivere cumulatie.312 Met 

een beroep op de wetsgeschiedenis (en de tekst van artikel 10 en 18 Sr) is beargumenteerd dat 

meerdaadse samenloop een strafverhogende omstandigheid is: ‘Er wordt immers in geval de rechter 

besluit om een gelijksoortige hoofdstraf op te leggen althans bij misdrijven één straf uitgesproken: art. 

57 Sr. Het maximum van die ene [straf] zou nooit hoger kunnen zijn dan een bijzonder maximum 

tenzij de wet in verhoging zou voorzien’,313 zoals het geval is bij onder andere meerdaadse samenloop. 

Met een beroep op rechtspraak van de Hoge Raad en onder verwijzing naar het standpunt dat 

meerdaadse samenloop als een ‘veiligheidsgrens’ naar boven moet worden beschouwd, stelt 

Remmelink echter dat meerdaadse samenloop in beginsel als een strafverminderingsgrond moet 

worden beschouwd. Enkel wanneer wordt gekeken ‘naar het strafmaximum dat voor het feit, waarvoor 

veroordeling wordt uitgesproken kan worden opgelegd (dus ons beperken tot de strafsanctie)’ moet 

worden ‘toegegeven, dat dàt maximum inderdaad kan worden verhoogd bij samenloop.’ Het 

maximum geldt immers voor elk strafbaar feit. Dat betekent dat in het geval iemand vier jaar 

gevangenisstraf krijgt opgelegd terzake van diefstal en mishandeling, voor wat betreft de mishandeling 

(zie voor het strafmaximum artikel 300 lid 1 Sr) sprake is van een strafverhogende omstandigheid.314 

Hetzelfde geldt, maar nu voor wat betreft de mishandeling èn de diefstal, wanneer vier jaar en zes 

maanden gevangenisstraf zou zijn opgelegd.315 Dat gesproken kan worden van verhoging van de straf 

blijkt dus uit de omstandigheid dat voor elk van de onderscheiden (gekwalificeerde) misdrijven een 

straf kan worden opgelegd die hoger ligt dan het maximum dat op elk van die onderscheiden 

misdrijven is gesteld. 

 

4.2.5.2 Meerdaadse samenloop en recidive 

De vraag of meerdaadse samenloop een regeling van strafverlichting, strafverzwaring of strafverho-

ging betreft, is ook relevant in het licht van de relatie tot recidive. In de literatuur werd al vroeg een 

verband gelegd tussen meerdaadse samenloop en recidive. Dat geldt niet alleen ten aanzien van 

ongelijktijdige berechting (artikel 63 Sr), waarop wij in paragraaf 4.3.4 terugkomen, maar ook ten 

aanzien van gelijktijdige berechting wordt een verwantschap tussen meerdaadse samenloop en recidive 

                                                           
311 Smidt 1881, p. 451. Vgl. Franken 1993, p. 162. 
312 Vgl. Schuyt 2009, p. 132, die stelt dat dit niet alleen in theorie zo is, maar ook in de praktijk vaak zo uitpakt. 
Hierop komen we in par. 4.3.2 terug. 
313 Mevis 1997, p. 46; Mevis 2008, p. 80. 
314 Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1996, p. 858. 
315 Vgl. Van Bemmelen 1968, p. 271. 
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aangenomen. Heel in het algemeen geldt namelijk dat herhaling van misdrijven door telkens dezelfde 

persoon zowel meerdaadse samenloop als recidive zou kunnen opleveren.316 Een groot verschil bestaat 

echter in de op te leggen straf: in geval van meerdaadse samenloop van twee diefstallen kan een 

gevangenisstraf van maximaal vier jaar plus een derde worden opgelegd, terwijl in geval van recidive 

voor de eerste diefstal een gevangenisstraf van maximaal vier jaar en voor de tweede diefstal een 

gevangenisstraf van maximaal vier jaar plus een derde kan worden opgelegd.317 Dit verschil wordt in 

de literatuur als argument gebruikt om de regeling van meerdaadse samenloop aan te passen.318 

 

Voorop moet worden gesteld dat de verwantschap tussen meerdaadse samenloop en recidive sterker of 

zwakker is, al naar gelang meerdaadse samenloop als strafverzwarende, strafverlichtende of 

strafverhogende omstandigheid wordt gezien. Over recidive bestaat weinig discussie dat dit een 

strafverhogende omstandigheid is.319 Niet alleen omdat naar de letter van de wet (artikel 10 lid 3 Sr) 

recidive als een strafverhogende omstandigheid wordt aangemerkt, maar ook omdat de regeling 

minder is ingericht om de hogere straf te matigen, maar juist is bedoeld de rechter de ruimte te geven 

een hogere straf op te leggen in bepaalde, in de wet neergelegde, omstandigheden (artikelen 43a en 

43b Sr).320 Neemt men aan dat samenloop een strafverlichtende omstandigheid is, dan bestaat er, 

ondanks enige verwantschap, wel een tamelijk groot verschil tussen recidive en samenloop. Als 

meerdaadse samenloop wordt beschouwd als strafverhogende omstandigheid, dan is de verwantschap 

tussen beide regelingen duidelijker en lijkt het vanzelfsprekender ze met elkaar te vergelijken.321 

De mate van verwantschap tussen meerdaadse samenloop en recidive322 zou ook kunnen worden 

bepaald aan de hand van het (wettelijke) criterium dat wordt gehanteerd bij de vraag of sprake is 

meerdaadse samenloop of recidive. Bij meerdaadse samenloop gaat het om feiten die juridisch een 

verschillend karakter hebben (zie paragraaf 3.2.2 en aldaar besproken jurisprudentie), terwijl het bij 

recidive gaat om feiten die soortgelijk zijn (artikel 43a en 43b Sr), dat wil zeggen ‘feiten die tot 

dezelfde categorie horen als de door verdachte begane feiten dan wel de feiten waarvan hij wordt 

                                                           
316 Vgl. Zevenbergen 1924, p. 423; Pompe 1959, p. 274-275. 
317 Zie voor dit voorbeeld: Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1996, p.863-864. 
318 Zie De Hullu 2003, p. 35. Leijten heeft aangegeven dat er geen redenen zijn te bedenken waarom zijn 
opvattingen over artikel 63 Sr niet zouden moeten gelden in geval van recidive. Zie Leijten 1978, p. 970. 
319 Zie Struijk 2012. Over de rechtvaardiging daarvan bestaat echter wel de nodige discussie. Zie onder andere 
Haentjens 2001; Frijda 2001; Fiselier en Lensing 2002. 
320 Zie Duker 2011, p. 636. 
321 Dat wordt wellicht versterkt doordat zowel recidive als samenloop betrekking hebben op strafverhoging van 
gevangenisstraf en hechtenis (zie artikel 10 lid 3 en artikel 18 Sr).  Anderzijds geldt de verhoging van de 
geldboete alleen bij meerdaadse samenloop. 
322 We doelen hier in de eerste plaats op de wettelijke regeling van recidive (artikel 43a en 43b Sr). Opgemerkt 
zij dat recidive ook zonder toepassing van deze bepalingen in een concreet geval door de officier van justitie bij 
het formuleren van de strafeis en de rechter in het bepalen van de straf wordt betrokken. Wanneer we in deze 
paragraaf over recidive spreken, gaat het om de wettelijke regeling van recidive, tenzij anders aangegeven. 
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verdacht.’323 Gelet hierop bestaat een duidelijk verschil tussen recidive en meerdaadse samenloop, wat 

de verwantschap tussen beide leerstukken relativeert. De verwantschap tussen recidive en meerdaadse 

samenloop wordt – in acht genomen de uitwerking van het criterium dat voor het eerst in het arrest 

Oude Kijk in ’t Jatstraat324 is geformuleerd – ook (of beter wellicht: nog verder) gerelativeerd doordat 

feiten die weliswaar als meerdaadse samenloop worden beschouwd, zo nauw aan elkaar kunnen zijn 

verbonden dat eigenlijk niet goed kan worden gesproken van herhaling van (soortgelijke) feiten.325 In 

die specifieke gevallen is de verwantschap tussen meerdaadse samenloop en recidive nog minder 

helder. In de meer klassieke gevallen van meerdaadse samenloop (bijvoorbeeld op verschillende 

tijdstippen en als gevolg van verschillende wilsbesluiten gepleegde roofovervallen) bestaat er wel een 

zekere verwantschap met recidive. De mate van verwantschap kan dus niet in algemene termen 

worden geformuleerd, maar is afhankelijk van de aard van de feiten en de concrete omstandigheden 

van het geval. 

 

Een belangrijk verschil tussen recidive en meerdaadse samenloop is gelegen in de onherroepelijkheid 

van het eerdere vonnis. Van recidive is pas sprake wanneer het eerdere (Nederlandse of in bepaalde 

gevallen door een rechter van een lidstaat van de Europese Unie gewezen) vonnis onherroepelijk is 

geworden.326 Bij meerdaadse samenloop is weliswaar sprake van meerdere strafbare feiten, maar 

indien deze feiten gelijktijdig worden berecht, is ten aanzien van die feiten geen sprake van een eerder 

onherroepelijk vonnis (zou dat wel het geval zijn, dan zou dat in strijd met artikel 68 Sr zijn).327 In het 

kader van de toepassing van artikel 63 Sr kunnen de eerdere veroordelingen onherroepelijk zijn 

geworden. Artikel 63 Sr is dan in ieder geval van toepassing als de later berechte feiten eerder zijn 

gepleegd dan de berechting van de feiten waarvoor de verdachte reeds onherroepelijk is 

veroordeeld.328 We zagen in paragraaf 3.5.3.3 dat een onherroepelijke veroordeling voor de toepassing 

van artikel 63 Sr geen vereiste is. 

 

Vanuit het perspectief van de zogeheten moderne richting is er volgens Van Hamel veel voor te 

zeggen dat de grondslag van een regeling van meerdaadse samenloop en recidive dezelfde zou moeten 

zijn. In de moderne richting ligt het zwaartepunt met betrekking tot de straf ‘in de gezindheid van den 
                                                           
323 HR 6 mei 1997, NJ 1997, 655. Dit arrest heeft weliswaar betrekking op artikel 36d Sr, maar is ook op artikel 
43a Sr van toepassing. Zie Cleiren en Verpalen 2012, aant. 4a bij art. 43a Sr. 
324 HR 15 februari 1932, NJ 1932, p. 289, m.nt. T. 
325 Vgl. HR 22 september 1981, NJ 1981, 644, m.nt. Th.W.v.V. waarin werd geoordeeld dat sprake was van 
meerdaadse samenloop van rijden zonder rijbewijs en rijden ondanks ontzegging, terwijl de feiten – in termen 
van de annotator – ‘een zelfde monistisch feit’ betroffen. 
326 Zie Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1996, p. 863; Cleiren en Verpalen 2012, aant. 4d bij art. 63 Sr. 
327 Zie vordering tot cassatie in het belang der wet van A-G Machielse voor HR 19 februari 2013, NbSr 2013, 
156. 
328 Vgl. Van Bemmelen/Van Hattum 1953, p. 515; Pompe 1959, p. 275; Duker 2011, p. 631. Overigens heeft de 
omstandigheid dat de onherroepelijkheid van de einduitspraak het aanknopingspunt is geworden voor de 
bepaling of er sprake is van recidive sinds de invoering van artikel 43a e.v. Sr de recidive nauwer verbonden 
met de samenloop, vooral artikel 63 Sr. Zie annotatie P.A.M. Mevis onder HR 29 november 2005, NJ 2006, 176. 
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dader’. Hoewel er een wettelijk verschil tussen recidive en samenloop bestaat, namelijk een 

onherroepelijke veroordeling, wijst samenloop, net als recidive, ‘psychologisch’ op een ‘sterken tot 

misdaad neigenden aanleg, begunstigd door de werking van criminogene omstandigheden.’ Dat 

verlangt volgens Van Hamel een ‘scherpere repressie’ in geval van samenloop, die analogie vertoont 

met de regeling van recidive. Dat geen volledige gelijkschakeling van beide regelingen wordt 

voorgesteld, houdt verband met de omstandigheid dat er ‘wel rekening mee moeten worden gehouden, 

dat de vaart der misdadigen handelingen hier niet, als bij recidieve, door de exhortiën van vervolging 

en strafoplegging is gestuit, maar op het gemis daarvan kan de rechter bij de keuze en aard of maat der 

repressie voldoende letten.’329 De nadruk op repressie leidt ook bij Hooykaas tot de conclusie dat, net 

als de meerdaadse samenloop, de recidiveregeling kan worden geschrapt en het aan de rechter zou 

moeten worden overgelaten om een recidivist passend (lees: zo streng mogelijk) te straffen.330 

In tegenstelling tot Van Hamel wordt recidive volgens De Hullu gerechtvaardigd door vergelding. 

Meer dan speciale en generale preventie is vergelding verbonden met proportionaliteit. Overschrijding 

van de grenzen van proportionaliteit leidt ‘tot onredelijke resultaten’ die ‘schadelijk zijn voor de 

aanvaardbaarheid van de strafrechtspleging en niet passen bij een geloofwaardig, beperkt strafrecht.’ 

Vergelding verbindt De Hullu niet met verwijtbaarheid, onder andere omdat verminderde 

verwijtbaarheid ‘niet lineair tot verminderde toerekening behoeft te leiden’, waardoor disproportioneel 

hoge straffen toch weer in zicht kunnen komen. Om dat laatste te voorkomen moet vergelding worden 

gerelateerd aan de ernst van het feit. Die wordt volgens De Hullu bepaald door de delictsomschrijving 

en het daaraan gekoppelde strafmaximum. Tevens wordt de ernst van het feit bepaald door de wijze 

van uitvoering, de gevolgen of de omvang van de toegebrachte schade.331 Deze omstandigheden geven 

een zekere ‘bandbreedte’ waarbinnen mag worden gestraft.332 Volgens De Hullu maakt het 

voorgaande onder meer duidelijk dat de dader niet nogmaals voor het oude feit ter verantwoording kan 

worden geroepen. Dat feit is immers al afgedaan  (anders gezegd: het oude feit is reeds vergolden). En 

zelfs als er al sprake is van recidive moet ook voor het nieuwe feit de op te leggen straf proportioneel 

zijn.333 

De Hullu erkent dat hij hiermee recidive inbedt in de leer van proportionele vergelding, maar dat 

betekent niet dat recidive een strafverhogende omstandigheid mag zijn. Strafverhoging wordt pas 

gerechtvaardigd als wordt erkend dat recidive ‘ontegenzeggelijk wel de beoordeling van de persoon 

van de dader’ kleurt en de persoon van de dader mag worden betrokken bij de bepaling van de straf. 

                                                           
329 Van Hamel/Van Dijck 1927, p. 430. 
330 Hooykaas 1934, p. 136. 
331 De Hullu 2003, p. 18-20. 
332 De Hullu verwijst instemmend naar F.W. Bleichrodt die in zijn proefschrift stelt dat de bovengrens van de 
straf wordt bepaald door de vergeldingsgedachte, terwijl binnen ‘de grenzen van het verdiend zijn’ de 
straftoemeting wordt ‘beheerst door doeleinden als normhandhaving, beveiliging, conflictoplossing, het 
neutraliseren van ontstane onrust, afschrikking van anderen dan de dader en afschrikking en verbetering van 
de dader zelf.’ Zie voor het citaat De Hullu 2003, p. 18. 
333 De Hullu 2003, p. 20, 21. 
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‘Wanneer dat beeld een rol speelt in de straftoemeting,(…), dan is relevante recidive inderdaad op 

goede grond een strafverzwarend aspect van die strafbepalende factor.’ Daar komen dan wel andere 

ideeën dan vergelding bij kijken, zoals speciale preventie. Dat is volgens De Hullu niet bezwaarlijk, 

mits ‘de – vrij ruime – begrenzing van de straftoemeting nog steeds [wordt] gezocht in de 

proportionele vergelding voor het nieuwe feit.’334 Dat geldt volgens De Hullu niet alleen voor recidive, 

maar ook voor meerdaadse samenloop. Dat lijkt erop te duiden dat de grondslag voor recidive en 

meerdaadse samenloop dezelfde is, namelijk een combinatie van vergelding en (vormen van) 

preventie. Op grond van de idee dat recidive een strafverhogende omstandigheid is, en mag zijn, 

betekent voor meerdaadse samenloop dat de band-breedte om hoger te straffen wellicht wat groter 

mag zijn dan het huidige wettelijk stelsel toelaat. 

Duker staat sympathiek tegenover een nauwere verbinding tussen recidive en meerdaadse samenloop, 

maar ziet in de onherroepelijke veroordeling echter een dermate grote verschil tussen beide regelingen 

dat van een gelijkschakeling geen sprake kan zijn. Een onherroepelijke veroordeling geeft volgens 

Duker namelijk de zekerheid dat de dader de wet heeft overtreden.335 Die zekerheid bestaat niet bij 

meerdaadse samenloop, omdat de andere feiten nog niet tot een onherroepelijke veroordeling hebben 

geleid. Om die reden kan volgens Duker nooit zonder meer een op recidive geïnspireerde regeling 

voor gevallen van meerdaadse samenloop worden ontwikkeld.336 Aan de andere kant kan, gelet op het 

eerste deel van deze subparagraaf, een zekere verwantschap tussen recidive en meerdaadse samenloop 

niet worden ontkend. Die verwantschap lijkt als gevolg van de nieuwe recidiveregeling wel wat losser 

te zijn geworden, omdat – anders dan meerdaadse samenloop – de grondslag voor recidive generale en 

speciale preventie is, waarmee met name afschrikking lijkt te worden bedoeld.337 Wanneer men van 

oordeel zou zijn dat de verwantschap tussen meerdaadse samenloop en recidive zo sterk is, dat ook de 

regeling van meerdaadse samenloop op afschrikking zou moeten zijn gebaseerd, roept dat de vraag op 

aan welke grenzen de straf in geval van meerdaadse samenloop zou moeten worden gebonden en 

welke argumenten daarvoor hebben te gelden. Duidelijk is in ieder geval dat het strafmatigende effect 

van de regeling van meerdaadse samenloop, in ieder geval bij de toepassing van artikel 63 Sr, dan 

minder goed houdbaar wordt.338  

 

4.2.6 Tussenconclusie over doel, grondslag en strekking van meerdaadse samenloop 

In hoofdstuk 2 zagen we dat de wetgever van het Wetboek van Strafrecht een regeling van meerdaadse 

samenloop tot stand heeft gebracht waarin gerechtigheid voorop stond. Voorkomen moest worden dat 

de rechter in staat zou worden gesteld om – in geval van meerdere op zichzelf staande feiten – een te 

                                                           
334 De Hullu 2003, p. 23. 
335 Uit die zekerheid volgt dat de dader naar aanleiding van een veroordeling had kunnen besluiten te stoppen 
met het plegen van strafbare feiten. 
336 Duker 2011, p. 636. 
337 Zie Schuyt 2009, p. 121-122. 
338 Zie Duker 2011, p. 636. 
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hoge vrijheidsstraf op te leggen. Vanuit het oogpunt van vergelding werd verondersteld dat in het 

geval een dader meerdere strafbare feiten pleegt, de misdadige wil wordt verhoogd, maar niet wordt 

verdubbeld. Die beide argumenten, gerechtigheid en verhoging van misdadige wil, pasten goed in de 

denkbeelden van het klassieke strafrecht. Tegelijkertijd kon de wetgever inzicht in de strafrechts-

praktijk niet worden ontzegd. Het belang van een wettelijke regeling van meerdaadse samenloop werd 

gerelativeerd door het milde strafklimaat: de strafrechter zou zich niet door het strafmaximum in geval 

van meerdaadse samenloop belemmerd weten. Dit standpunt heeft de Nederlandse strafrechts-

wetenschap gedomineerd en leidde soms tot de conclusie dat, zolang de rechter zich weet te beheersen, 

een wettelijke regeling eigenlijk niet nodig is. Toch is die conclusie niet overgenomen. Waarom? 

Het antwoord op die vraag lijkt tweeërlei. Allereerst is niet zeker dat de rechter zich altijd weet te 

beheersen. Zodra de rechter op zoek gaat naar het strafplafond, wat volgens sommigen tegenwoordig 

het geval zou zijn, is een antwoord van de wetgever daarop gewenst. Maar dat antwoord hoeft niet te 

luiden dat de rechter in zijn wens om zwaarder te straffen wordt afgeremd. De wetgever kan de rechter 

ook toelaten of zelfs aanmoedigen om zwaarder te straffen. Vanuit een meer op de moderne richting 

geïnspireerde opvatting, hebben we gezien dat de roep om de wettelijke samenloopregeling af te 

schaffen verband houdt met de wens dat de rechter zwaarder moet straffen. Om te voorkomen dat de 

rechter (veel) te zwaar straft, is een (wettelijke) regeling van meerdaadse samenloop gewenst. 

De auteurs die daarvan overtuigd zijn, gebruiken daarvoor de door de wetgever gebezigde argumenten, 

gerechtigheid en verhoging van de misdadige wil, hoewel dat laatste argument het minst overtuigend 

wordt geacht. Gerechtigheid wordt in hedendaagse termen uitgelegd als billijkheid. De rechter moet in 

zekere zin in toom worden gehouden bij het bepalen van de hoogte van de straf (gelijk het Openbaar 

Ministerie bij het formuleren van de strafeis). Een regeling van meerdaadse samenloop dient als 

veiligheidsgrens, een zekerheid tegen te hoge straffen. Die zekerheid wordt niet altijd gekoppeld aan 

het argument dat bij meerdaadse samenloop de misdadige wil niet verdubbelt maar verhoogt. 

Waardoor proportionaliteit dan materieel wordt verzekerd is niet helemaal duidelijk. Sommige auteurs 

nemen zelfs genoegen met een formele garantie van proportionaliteit, namelijk door de eis te stellen 

dat de rechter in zijn vonnis moet motiveren hoe hij in geval van meerdaadse samenloop tot de straf is 

gekomen. Daardoor kan volgens deze auteurs zichtbaar worden gemaakt welke feiten aan de hoogte 

van de straf hebben bijgedragen. De mogelijkheid van een strafopdrijvend effect hiervan wordt 

onderkend, maar niet als onoverkomelijk beschouwd. Voorstanders van motivering zien hierin juist 

een bescherming van de eis van proportionaliteit die hierdoor beter zichtbaar wordt gemaakt. 

Hoewel door weinigen expliciet gemaakt, lijkt men van oordeel dat het op de weg van de wetgever ligt 

om de eis van proportionaliteit in geval van meerdaadse samenloop in de wet te verankeren. 

Vergelding lijkt nog steeds de basis te vormen voor een (wettelijke) regeling van meerdaadse 

samenloop. Daarmee is niet gezegd dat preventie niet van belang is, of niet aan belang heeft 

gewonnen. Daarop komen we in paragraaf 4.3 terug. Het is de wetgever die moet bepalen welk 

strafmaximum aanvaardbaar is. Daarbinnen moet het de rechter zoveel als mogelijk vrij staan om de 
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straf te bepalen. Net als de wetgever van het Wetboek van 1886 wordt het belang van rechterlijke 

straftoemetingsvrijheid onderschreven. Hedendaagse auteurs wijzen er echter op dat bij straftoemeting 

meer komt kijken dan een wettelijke regeling. Het gaat om een wisselwerking tussen wetgeving en 

beleid van het Openbaar Ministerie en van de zittende magistratuur. Opvallend is dat is opgemerkt dat 

wetgeving de keuze die door het Openbaar Ministerie ter zake de berechting van meerdere feiten is 

gemaakt ter harte zou kunnen nemen. In hoeverre die keuzes verschillen van de keuzes van de 

wetgever (in het bijzonder de vraag of het Openbaar Ministerie het gematigd cumulatiestelsel als 

uitgangspunt van beleid heeft genomen), wordt in de literatuur niet ter discussie gesteld. We zullen in 

hoofdstuk 5 bespreken hoe van de zijde van leden van het Openbaar Ministerie tegen de verhouding 

tussen de wet en beleid wordt aangekeken. Het voorgaande maakt wel duidelijk dat het door de 

wetgever omarmde stelsel van gematigde cumulatie (bij misdrijven en vrijheidsstraffen), tegenwoor-

dig niet unaniem en zonder discussie wordt aanvaard. Voorstellen tot wijziging van het bestaande 

wettelijk stelsel bespreken we in paragraaf 4.3.2. 

 

4.3 Karakter en functie van de wettelijke regeling onder de loep genomen 

4.3.1 Inleiding 

In deze paragraaf bespreken we commentaar op onderdelen van de wettelijke regeling. Daarbij richten 

we ons op de belangrijkste (hedendaagse) discussies. Allereerst wordt ingegaan op het stelsel dat in 

artikel 57 (en 58) Sr is neergelegd en de kritiek die daarop is geleverd. Ook worden enkele 

alternatieven uit heden en verleden besproken (paragraaf 4.3.2). Vervolgens wordt ingegaan op een 

aantal andere bepalingen van de huidige wettelijke regeling (paragraaf 4.3.3). Daarna wordt aandacht 

geschonken aan artikel 63 Sr, dat in de literatuur lange tijd vrij plichtmatig bij de bespreking van 

meerdaadse samenloop werd behandeld, maar de laatste jaren meer in de belangstelling is komen te 

staan (paragraaf 4.3.4). In paragraaf 4.3.5 wordt een uitstap gemaakt naar artikel 13 Sr, dat een 

samenloopachtige regeling lijkt te bevatten. 

 

4.3.2 De wettelijke regeling van meerdaadse samenloop (artikel 57 en 58 Sr) bekritiseerd 

4.3.2.1 Inleiding 

Dat een wettelijke grondslag van meerdaadse samenloop kennelijk wenselijk wordt geacht, roept 

vragen op naar de inrichting van zo een wettelijke regeling. Verschillende vragen zijn in dit verband 

opgeworpen. Ten eerste is de vraag of een onderscheid moet worden gemaakt tussen ‘tweedaadse’ 

(twee feiten) en meerdaadse (meer dan twee feiten) samenloop. Ook is de vraag gesteld of één straf 

moet worden opgelegd of elk feit afzonderlijk moet worden bestraft. Beide vragen hebben betrekking 

op het eerste lid van artikel 57 Sr. Wat betreft artikel 57 lid 2 Sr is het gematigd cumulatiestelsel 

onderwerp van discussie geweest. Moet de regeling van één derde boven het hoogste maximum 

behouden blijven, of moet bij meerdere feiten of in geval van verschillende typen daders de straf 

worden uitgesplitst? 
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4.3.2.2 Tweedaadse en meerdaadse samenloop 

Het onderscheid tussen tweedaadse en meerdaadse samenloop is door een enkele auteur onder de 

aandacht gebracht. Duker stelt dat de wetgever mede voor de bestaande wettelijke regeling heeft 

gekozen om elk feit zelfstandig te kunnen bestraffen. Dat uitgangspunt verhoudt zich minder goed met 

het ook bij meer dan twee feiten matigen van de straf, hoe billijk het matigen van straf op zichzelf ook 

moge zijn. Dezelfde maximering van de straf bij tweedaadse en meerdaadse samenloop leidt er 

volgens Duker toe dat er ‘onvoldoende rekening [wordt] gehouden met de bijzondere waardering die 

voor een reeks aan feiten van belang kan zijn.’339 Ook anderen hebben gesteld dat de wetgever teveel 

is uitgegaan van tweedaadse samenloop en daardoor over het hoofd heeft gezien dat bij meerdaadse 

samenloop de straf sterk wordt gematigd. Vrij pleitte er daarom voor in het geval van tweedaadse 

samenloop de regeling te behouden zoals zij is, maar bij meerdaadse samenloop zou de gematigde 

cumulatie tot een volgens hem ander maximum mogen leiden, in ieder geval hoger dan een derde 

boven het hoogste maximum.340 Ook De Hullu pleit, overigens beperkt tot de zogenoemde 

veelplegers, voor een differentiëring van de regeling in geval van meerdere feiten. In het geval van 

‘bijvoorbeeld minstens vier misdrijven’ kan hij zich voorstellen dat het strafmaximum hoger komt te 

liggen.341 

De rechtspraak van de Hoge Raad heeft er echter toe geleid dat één materieel gebeuren vrij eenvoudig 

als meerdaadse samenloop kan worden aangemerkt (zie paragraaf 3.2.3), waardoor wel erg ‘grote 

mogelijkheden’ zijn gecreëerd voor cumulatie van straffen.342 Met een beroep op het argument dat de 

schuld slechts verhoogt maar niet verdubbelt, is opgemerkt dat de samenloopbepalingen een ‘verre-

gaande onverschilligheid van het strafrecht voor kwantitatieve aspecten der strafwaardigheid’ aan de 

dag leggen. ‘De vraag of een jongeman van omstreeks negentien jaar in een periode van bijvoorbeeld 

twee maanden zestien of zeventien inbraken heeft gepleegd is van belang voor het mogelijke zeven-

tiende slachtoffer; is die zeventiende inbraak van het soort van de zestien andere dan is dat voor de 

strafmaat, in alle gevallen dat men niet van pure vergelding uitgaat, geheel onbelangrijk’.343 Eén feit 

meer of minder maakt dus niet uit, zolang het ‘cluster’ van feiten (die overigens niet allemaal dezelfde 

strafrechtelijke kwalificatie behoeven te hebben) ongeveer van hetzelfde soort en kaliber zijn. Dat 

wordt slechts dan anders wanneer een veel ernstiger feit ‘erbij’ komt.344 

 

4.3.2.3 Eén straf of voor elk feit een straf? 

                                                           
339 Duker 2011, p. 638. 
340 In: Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging (3e stuk), 1941, p. 102. 
341 De Hullu 2003, p. 49. 
342 Zie Mevis 2004, p. 178. Vgl. Th.W. van Veen in zijn annotatie bij HR 22 september 1981, NJ 1981, 644. 
343 Leijten 1978, p. 969; Franken 1993, p. 163, 197; Langemeijer 1941, p. 55. 
344 Dat geldt overigens niet alleen voor de ‘gewone’ meerdaadse samenloop van artikel 57 Sr, maar ook voor de 
bijzondere meerdaadse samenloop, als geregeld in artikel 63 Sr. Zie Leijten 1978, p. 969. 
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Verschillende auteurs zijn ingegaan op de vraag of in geval van meerdaadse samenloop bij misdrijven, 

net als bij overtredingen, voor elk feit afzonderlijk straf zou moeten worden opgelegd. Eén totaalstraf 

maakt de ‘relatieve bijdrage’ van elk feit namelijk niet zichtbaar. Ook sluit het opleggen van één straf 

niet aan bij artikel 62 lid 1 Sr waarin is bepaald dat wel voor elk feit straf wordt opgelegd. De regeling 

sluit niet goed aan ‘bij de manier waarop het Openbaar Ministerie via de richtlijnen tot een vordering 

komt’ en zij werkt ‘belemmerend bij het opzetten van een databank voor de straftoemeting’,345 omdat 

veelal onduidelijk blijft hoe zwaar de verschillende feiten op de totale straf hebben meegewogen. 

Ook andere auteurs stellen dat het opleggen van één totaalstraf ‘geen dogmatisch ankerpunt’ hoeft te 

zijn, maar menen uit oogpunt van proportionaliteit dat één straf voor de hand ligt. Het kunnen 

opleggen van een straf voor elk feit afzonderlijk, kan strafverhogend werken. Zo wijst Mevis erop dat 

de inzichtelijkheid van de straf weliswaar niet wordt bevorderd door een totaalstraf, maar door het 

stellen van motiveringseisen aan de rechter kan dit gebrek zijns inziens (ten dele) worden verholpen.346 

Daardoor kan ook beter aansluiting worden gezocht bij het beleid van het Openbaar Ministerie en is 

ontwikkeling van straftoemetingsbeleid binnen de zittende magistratuur denkbaar. Duker acht het 

evenmin nodig dat voor elk feit afzonderlijk een straf moet worden opgelegd. Het zou voor de rechter 

praktisch ondoenlijk zijn om voor elk feit afzonderlijk de straf te bepalen, terwijl die straffen volgens 

deze auteur ‘vanwege de eis van proportionele bestraffing geen enkele betekenis hebben. Want die 

straffen zullen voor de strafbare feiten waar zij betrekking op hebben veel te laag zijn.’347 Duker wijst 

er ook op dat de afzonderlijke waardering van de feiten nogal eens ‘zinloos’ is vanwege het sterke 

verband tussen de samenlopende feiten, zeker nu onder meerdaadse samenloop ook ‘meer inniger 

vormen van samenloop’ zijn komen te vallen.348 Anderzijds is voorgesteld de zuivere cumulatie van 

de geldboete te matigen ‘tot het maximum van de naast hogere categorie, respectievelijk – in geval een 

of meer misdrijven in de hoogste categorie vallen – tot tweemaal het maximum van die hoogste 

categorie.’ Matiging van cumulatie wordt ook bepleit voor de taakstraf.349 

 

4.3.2.4 Een andere regeling van meerdaadse samenloop voor veelplegers? 

Aan het begin van paragraaf 4.2.1 zagen we dat verschillende auteurs een regeling van meerdaadse 

samenloop niet nodig vonden. Dat bracht hen ertoe om ofwel te pleiten voor een systeem van zuivere 

cumulatie, dat ofwel slechts wordt beperkt door de strafmaxima voor tijdelijke gevangenisstraffen, als 

neergelegd in artikel 10 Sr en artikel 18 Sr,350 of op andere gronden zou moeten worden beperkt. We 

                                                           
345 De Hullu 2003, p. 49; Hendriks 2002, p. 60. 
346 Mevis 2008, p. 82. 
347 Duker 2003, p. 131, 132. 
348 Duker 2011, p. 643; Langemeijer 1941, p. 54-55. 
349 Zie Mevis 2008, p. 91 (zie voor de taakstraf p. 89-90). Volgens Kessler en Keulen (2008, p. 24) is de cumulatie 
van straffen in geval van een strafbeschikking wel beperkt, namelijk tot ‘de specifiek voor de strafbeschikking 
geldende maximering’. Mevis verlangt op dit punt meer duidelijkheid van de wetgever. Zie onder meer diens 
annotatie bij HR 28 november 2006, NJ 2008, 68. 
350 Hazewinkel-Suringa 1941, p. 77. 
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zagen reeds dat Vrij voorstelde om bij meerdaadse samenloop (in de zin van meer dan twee feiten) een 

ander stelsel van gematigde cumulatie in te voeren dan bij tweedaadse samenloop. Vrij heeft nagelaten 

toe te lichten binnen welk maximum hij de meerdaadse samenloop wilde cumuleren, behalve dan dat 

het maximum hoger dan een derde boven het hoogste maximum zou mogen liggen.351 

De Hullu pleit voor een wijziging van de regeling in het geval sprake is van een veelpleger die 

bijvoorbeeld meer dan vier strafbare feiten heeft gepleegd. Hij kan zich voorstellen in dat geval de 

vrijheidsstraf ‘sterker te laten cumuleren tot misschien maximaal een verdubbeling van het zwaarste 

maximum (…) met een absoluut plafond.’352 Dat absolute plafond verwijst mogelijk naar het plafond 

in artikel 10 en 18 Sr (respectievelijk dertig jaar gevangenisstraf en hechtenis van één jaar en vier 

maanden), maar kan ook duiden op een speciaal voor meerdaadse samenloop te bepalen strafplafond. 

 

Duker vraagt zich af waarom een uitbreiding van de samenloopregeling alleen tot veelplegers zou 

moeten worden beperkt. Bij het op drie verschillende tijdstippen plegen van ernstige delicten kan het 

volgens Duker gewenst zijn de straf meer dan tot maximaal een derde te laten cumuleren. Een zuiver 

gecumuleerde straf kan namelijk, gelet op de ernst van de feiten, proportioneel zijn en bijdragen aan 

het voorkomen van nieuwe strafbare feiten. Dat betekent niet dat onbeperkte cumulatie van de straf de 

regel zou moeten zijn, net zo min als matiging als uitgangspunt zou moeten worden gekozen. Duker 

wijst het bestaande stelsel af omdat naar zijn oordeel ‘elk feit ook voor wat betreft de strafoplegging 

op zijn eigen merites’ zou moeten worden beoordeeld. Mede door de wettelijke begrenzing zou 

‘onvoldoende rekening [worden] gehouden met de bijzondere waardering die voor een reeks aan feiten 

van belang kan zijn.’353 Relevante gezichtspunten voor de straftoemeting in geval van meerdaadse 

samenloop zijn volgens diverse auteurs het aantal gepleegde feiten, het verband tussen de feiten,354 het 

recidivegevaar, de verwijtbaarheid, de ernst van de gevolgen en de belangen die worden 

geschaad,355en de leeftijd van de dader.356 Een straf bij meerdere feiten op basis hiervan bepalen zou 

meer maatwerk bieden, al lijkt hij niet helemaal negatief tegenover een wettelijk stelsel te staan waarin 

meer wordt uitgesplitst (volgens Duker zou denkbaar zijn de bestaande regeling van artikel 57 lid 2 Sr 

te ‘vervangen door een regeling waarin bijvoorbeeld enkele algemene strafmaxima van toepassing 

zijn, afhankelijk van de vraag of het zwaarste toepasselijke strafmaximum vier jaar of meer, acht jaar 

                                                           
351 In: Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging (3e stuk), 1941, p. 102. 
352 De Hullu 2003, p. 49. 
353 Duker 2011, p. 637. 
354 Zie ook Mevis 2008, p. 81. 
355 Duker 2011, p. 641-642. Zie ook Franken 1995, p. 43 die het volgende wil laten meewegen: ‘zijn de feiten 
het gevolg van één of meer gedragingen, kunnen de feiten worden beschouwd als onderdelen van een 
handelingsplan dat de verdachte voor ogen stond en zijn de feiten gelijksoortig van karakter of heeft de 
verdachte uiteenlopende delicten gepleegd?’ Dit voorstel is geïnspireerd op: Langemeijer 1941, p. 68-70. 
356 Zie Mevis 2008, p. 81. 
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of meer, ofwel twaalf jaar of meer is.’)357 Uiteindelijk gaat het Duker vooral om een zo flexibel 

mogelijke regeling, waarbij niet zozeer een strafplafond maar andere omstandigheden de straf bepalen. 

 

Verschillende auteurs hebben aangegeven de wettelijke verhoging bij meerdaadse samenloop niet 

nodig te achten. Hoewel de wettelijke regeling wellicht op het eerste gezicht wat onlogisch lijkt 

(waarom kan verduistering in combinatie met openlijke geweldpleging maar met maximaal één jaar en 

zes maanden gevangenisstraf worden gesanctioneerd, terwijl verduistering en doodslag erin kan 

resulteren dat voor verduistering het maximum van drie jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd?), 

hangt ‘de indruk die het vooruitzicht van een bepaalde straf naast een andere maakte, ook in hooge 

mate af (…) van de straf waarmede men haar vergelijkt.’358 Daarnaast is opgemerkt dat het stelsel van 

algemene strafmaxima niet mag worden overschreden, hoe hoog het maximum van de meerdaadse 

samenloop ook wordt opgevoerd. Nogal wat strafmaxima zijn de laatste jaren overigens verhoogd,359 

waardoor een verhoging met een derde in geval van meerdaadse samenloop een nog sterkere 

verhoging mogelijk maakt. 

Mevis stelt dat de rechter bij sommige delicten steeds dichter tegen het strafmaximum aankruipt, 

waardoor de bestaande wettelijke samenloopregeling als knellend kan worden ervaren. Maar, vanuit 

de grondslag dat de meerdaadse samenloop als een veiligheidsgrens aan de bovenzijde fungeert, zou 

de neiging het strafmaximum op te zoeken juist als argument kunnen dienen de geldende regeling niet 

te wijzigen.360 Overigens is denkbaar om, wanneer men de problematiek van veelplegers wil aanpak-

ken, ook naar andere sancties te kijken. Die alternatieven maakt het verhogen van de grens in artikel 

57 lid 2 Sr volgens verschillende auteurs wellicht iets minder urgent.361 

 

4.3.3 Enkele opmerkingen over de artikelen 59 tot en met 62 Sr 

Veel minder dan over artikel 57 (en 58) Sr zijn opmerkingen geplaatst bij de artikelen 59 tot en met 62 

Sr. In de meeste handboeken zijn deze bepalingen vrij plichtmatig en onder verwijzing naar de 

wetsgeschiedenis besproken. Zo heeft artikel 60 Sr bijvoorbeeld nauwelijks kritiek gekregen en wordt 

van een ‘voor de hand liggende’ regeling gesproken.362 Met betrekking tot artikel 60, aanhef, onder 1° 

                                                           
357 Duker 2011, p. 640. 
358 Langemeijer 1941, p. 53. 
359 Daarbij komt dat het maximum van de tijdelijke gevangenisstraf bij de inwerkingtreding van de Wet van 28 
februari 2013, Stb. 84 wordt verhoogd van vijftien naar achttien jaren. Aan de verhoging heeft geen andere 
reden ten grondslag gelegen dan het in overeenstemming brengen van artikel 10 lid 2 Sr met de bepalingen in 
het Wetboek van Strafrecht waarin de maximaal op te leggen gevangenisstraf achttien jaren bedraagt (het zijn 
er twee: artikel 273f lid 5 Sr en 248 lid 4 Sr). Men kan zich voorstellen dat deze verhoging ook kan leiden tot 
verhoging van het strafmaximum in bestaande delicten, bijvoorbeeld doodslag (artikel 287 Sr). 
360 Mevis 2012. 
361 Mevis 2008, p. 88-89. Zie ook Van Bemmelen (1968, p. 273) die met betrekking tot veelplegers opmerkte dat 
bij dergelijke daders vaak psychische problematiek speelt in welk geval de maatregel terbeschikkingstelling 
wellicht meer in de rede zou liggen dan hogere straffen. 
362 Pompe 1959, p. 297. Andere auteurs vermelden slechts de inhoud van de regeling. Zie bijv. Zevenbergen, 
1924, p. 430; Van Hamel/Van Dijck 1927, p. 430; Vos 1950, p. 315. 
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Sr is de vraag waarom daarin de termijnen worden herhaald die in artikel 31 Sr staan ver-meld. Tevens 

is het misschien wat veel van het goede om artikel 24c lid 3 Sr drie maal in Titel VI van het Eerste 

Boek te noemen (artikel 60, aanhef en onder 3° Sr, artikel 60a Sr en artikel 62 lid 2 Sr).363 Aan de 

andere kant schept dit wel de nodige duidelijkheid. 

 

Over artikel 62 Sr is in de vorige paragraaf aangegeven dat naar het gevoelen van sommige auteurs het 

onderscheid tussen misdrijven en overtredingen zou moeten komen te vervallen. Ook de straffen bij 

overtredingen zouden slechts beperkt mogen cumuleren. Andere auteurs zien in de regeling van artikel 

62 Sr echter een argument om de regeling van artikel 57 (en 58) Sr te wijzigen. Weer anderen achten 

het verschil in regeling (onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis) gerechtvaardigd en pleiten voor 

het behoud ervan.364 Voor dat laatste standpunt is recentelijk de volgende verklaring gegeven. 

Veel overtredingen worden afgedaan met een bestuurlijke boete. Zo strafrechtelijke afdoening van 

overtredingen nog plaatsvindt, geschiedt zij veelal door het opleggen van een (beperkte) geldboete. De 

zuivere cumulatie van straffen bij overtredingen leidt niet onmiddellijk tot onbillijke straffen. 

Gematigde cumulatie is vooral gewenst bij ‘straffen waarvan de toepassing aan de strafrechter is 

voorbehouden, de vrijheidsbenemende hechtenis voorop’, maar die komen bij overtredingen niet veel 

voor. Het zou de afstand tussen strafrecht en bestuursrecht te groot maken wanneer in het strafrecht 

beboeting van overtredingen slechts beperkt kan worden gecumuleerd, terwijl in het bestuursrecht 

onbeperkte cumulatie de regel is (artikel 5:8 Awb).365 Dat betekent echter niet dat onevenredig zware 

sancties in het bestuursrecht mogen worden opgelegd. De regel van zuivere cumulatie van sancties 

wordt namelijk gecorrigeerd via het evenredigheidsbeginsel (artikel 5:46 lid 2 Awb).366 Hoewel 

zuivere cumulatie de regel is, wordt de praktijk door het evenredigheidsbeginsel geregeerd. Dat zou 

een argument voor gematigde cumulatie bij overtredingen in het strafrecht kunnen zijn. Anderzijds 

geldt dat de strafrechter met behulp van het draagkrachtbeginsel (artikel 24 Sr) de straf per overtreding 

kan matigen. Dat neemt echter niet weg dat zelfs met een dergelijke matigingsbevoegdheid de 

opgetelde straffen nog steeds fors kunnen zijn. 

 

Ook artikel 59 Sr heeft enige aandacht gekregen. Er bestaat verschil van mening over de reikwijdte 

van artikel 59 Sr. Sommige auteurs beperken het bereik tot gevallen van meerdaadse samenloop,367 

terwijl andere auteurs aannemen dat ook buiten gevallen van meerdaadse samenloop naast levenslange 

gevangenisstraf geen andere straffen (en maatregelen)368 kunnen worden opgelegd die tot vervangende 

                                                           
363 Zie Mevis 2008, p. 91, 92. 
364 Zie Hazewinkel-Suringa 1968, p. 489. 
365 Mevis 2008, p. 92, 93. 
366 Zie Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 90-92. 
367 Zie NLR, aant. 1 bij art. 59 (suppl. 131, juni 2005). 
368 Dat wil zeggen: in ieder geval de maatregel terbeschikkingstelling (HR 14 maart 2006, NJ 2007, 345, m.nt. 
P.A.M. Mevis). 
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hechtenis kunnen leiden.369 Dat houdt verband met de grondslag van deze bepaling: de onmogelijkheid 

om naast levenslange gevangenisstraf een andere vrijheidsstraf (of –maatregel) ten uitvoer te leggen. 

Die grondslag is zo algemeen gesteld dat artikel 59 Sr niet beperkt is tot meerdaadse samenloop, maar 

kan worden opgevat als ‘een beperking van de toepassingsmogelijkheid’ van artikel 9 lid 2 Sr.370 

Afgezien van de reikwijdte wordt over het algemeen aangenomen dat artikel 59 Sr een ‘vrij vanzelf-

sprekende bepaling’ is.371 Daarmee is niet gezegd dat de bepaling volstrekt helder is. In het verleden is 

er wel op gewezen dat soms een geldboete kan worden opgelegd als die niet wordt gecombineerd met 

vervangende hechtenis.372 Wat de bijkomende straffen betreft, is het nut daarvan naast het opleggen 

van levenslange gevangenisstraf betwist. Vooral de toegevoegde waarde van het kunnen opleggen van 

de bijkomende straf van openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak is ter discussie gesteld. Die 

straf wordt opgelegd om het publiek te waarschuwen, maar doet de levenslange gevangenisstraf dat 

niet zelf al in voldoende mate?373 Overigens lijkt er bij het noemen van deze bijkomende straf sprake 

van een omissie, omdat in artikel 36 Sr, waarin de openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak is 

geregeld, artikel 24c Sr van overeenkomstige toepassing wordt verklaard (derde lid van artikel 36 Sr). 

In die bepaling is onder andere de vervangende hechtenis geregeld. Dat verdraagt zich slecht met de 

grondslag van artikel 59 Sr. Wanneer geen sprake is van een omissie, is de vraag of in geval een 

(bijkomende) straf zonder vervangende hechtenis wordt opgelegd, die straf wel naast de levenslange 

gevangenisstraf zou mogen worden opgelegd. Dat lijkt toch niet mogelijk te worden geacht. 

Recentelijk is in de jurisprudentie artikel 59 Sr in verband gebracht met artikel 63 Sr (zie paragraaf 

3.5.3.2). Deze bepaling is niet van toepassing in geval van ongelijktijdige berechting. Dat zou er 

namelijk toe kunnen leiden dat, wanneer iemand eerder tot een geldboete is veroordeeld voor het 

plegen van een bepaald feit, hij voor een eerder gepleegd maar later berecht feit waarop naar de 

wettelijke omschrijving levenslange gevangenisstraf is gesteld, hij niet tot die straf zou mogen worden 

veroordeeld. Dat lijkt de tekst van de wet niet uit te sluiten, maar aangenomen wordt dat artikel 59 Sr 

slechts van toepassing is in geval van gelijktijdige berechting.374 Ook de Hoge Raad heeft zich op dit 

standpunt gesteld.375 

 

4.3.4 Ongelijktijdige berechting 

4.3.4.1 Inleiding 

                                                           
369 Zie Noyon 1896, p. 281; Vos 1950, p. 315; Hazewinkel-Suringa 1968, p. 490. 
370 Zie Mevis 1997, p. 62. 
371 Zie Pompe 1959, p. 298. 
372 Vos 1950, p. 315; Hazewinkel-Suringa 1968, p. 490. Anders: NLR, aant. 1 bij art. 59 (suppl. 131, juni 2005) die 
stelt dat het er niet om gaat of vervangende hechtenis wordt opgelegd, maar of die kan worden opgelegd. In 
Tekst & Commentaar Strafrecht (Cleiren & Verpalen 2012, aant. 2 bij art. 59) wordt opgemerkt dat 
vermogensstraffen bij gebrek aan betaling ‘moeten worden vervangen’ door vrijheidsstraffen. 
373 Zie Hazewinkel-Suringa 1968, p. 491. 
374 Zie P.A.M. Mevis in zijn annotatie onder HR 19 april 2005, NJ 2006, 10 (punt 3). 
375 HR 21 november 2006, NJ 2007, 543, m.nt. Y. Buruma. 
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Lange tijd heeft artikel 63 Sr in de literatuur betrekkelijk weinig aandacht getrokken. De laatste jaren 

is deze bepaling meer in de belangstelling komen te staan. Twee vragen worden in het navolgende 

beantwoord: welk doel dient artikel 63 Sr (paragraaf 4.3.4.2) en in welke gevallen en op welke wijze 

zou deze bepaling door de rechter moeten worden toegepast (paragraaf 4.3.4.3 en 4.3.4.4). In deze 

paragraaf wordt opnieuw gekeken naar de functie van artikel 63 Sr (paragraaf 3.5.2 en 3.5.3). 

 

4.3.4.2 Doel van artikel 63 Sr 

Net als bij de gelijktijdige berechting van meerdaadse samenloop, is door een enkele auteur het belang 

van een regeling als in artikel 63 Sr genuanceerd. Pompe stelde bijvoorbeeld dat ook zonder het 

bestaan van artikel 63 Sr de rechter met eerdere veroordelingen rekening zou hebben gehouden en de 

straf zal matigen.376 Toch wordt vrij algemeen het nut van een bepaling als artikel 63 Sr onderkend. 

Vanouds wordt artikel 63 Sr gerechtvaardigd door erop te wijzen dat de toepasselijkheid van de regels 

van (meerdaadse) samenloop niet afhankelijk mag worden gesteld ‘van de feitelijke of processuele 

gronden die het gelijktijdige of ongelijktijdige van de berechting bepalen’.377 Anders gezegd, voor-

komen moet worden dat de regels van meerdaadse samenloop moedwillig of door een onvolkomen 

opsporingsonderzoek terzijde kunnen worden geschoven door het enkel ongelijktijdig berechten van 

verschillende feiten.378 Deze argumentatie is niet langer doorslaggevend,379 nu artikel 63 Sr niet alleen 

van toepassing is in gevallen waarin gelijktijdige berechting daadwerkelijk mogelijk was. 

Tegenwoordig wordt erop gewezen dat billijkheid in de straftoemeting het belangrijkste argument is 

dat aan meerdaadse samenloop ten grondslag ligt, ook in geval dat ongelijktijdige berechting in acht 

genomen moet worden.380 Tevens wordt gesteld dat moet worden voorkomen dat de rechter op de 

stoel gaat zitten van de eerdere rechter door een straf op te leggen die hij niet, maar de eerdere rechter 

wel mocht opleggen, zoals levenslange gevangenisstraf. In dat geval geeft de rechter die artikel 63 Sr 

moet toepassen ook een oordeel over het feit dat door de eerdere rechter is berecht, maar niet aan het 

oordeel van de rechter is onderworpen, terwijl die wel tot een gezamenlijke straf komt. Hoewel 

denkbaar, want de praktijk in Duitsland (zie paragraaf 5.2.3), acht Mevis dit ‘onnodig ingewikkeld’. 

Een dergelijke interpretatie van artikel 63 Sr ‘doet afbreuk aan de belangen die er mee gediend zijn dat 

een strafzaak uitsluitend wordt berecht op het onderzoek ter terechtzitting voor en door de rechter die 

in die strafzaak op grondslag van (uitsluitend) dat onderzoek de eindbeslissingen neemt en dat het 

                                                           
376 Pompe 1959, p. 300. 
377 Zie Van Hamel/Van Dijck 1927, p. 432. 
378 Zie Remmelink 1974, p. 32; Pompe 1959, p. 299; Vos 1950, p. 315. 
379 Maar onder omstandigheden nog wel van belang. Volgens Mevis staat het aan het OM niet ‘geheel vrij 
feiten die in onderscheiden arrondissementen zijn gepleegd ook in onderscheiden arrondissementen te 
vervolgen. Niet-gelijktijdige berechting kan onder omstandigheden wel degelijk aan het OM worden 
tegengeworpen’. Zie annotatie van P.A.M. Mevis onder HR 19 april 2005, NJ 2006, 10 (punt 15). 
380 Zie Duker 2011, p. 639. 
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onherroepelijk gewijsde van een strafrechter niet, al is het maar ten aanzien van de straf, te 

gemakkelijk en door een gewone andere rechter van gelijke rang kan worden opengebroken.’381 

 

4.3.4.3 Functie van artikel 63 Sr (I): welke tussentijdse veroordelingen? 

In welke gevallen moet artikel 63 Sr worden toegepast? Om die vraag te beantwoorden is allereerst 

van belang te bepalen wat moet worden verstaan onder ongelijktijdige berechting. Volgens Van Hamel 

is daarvan sprake wanneer ‘de veroordeelingen plaats [hebben] bij afzonderlijke vonnissen, door ver-

schillende rechters of door denzelfden rechter op onderscheiden terechtzittingen of zelfs door denzelf-

den rechter op dezelfde zitting, wanneer de zaken niet gevoegd zijn’.382 De afzonderlijke vonnissen 

kunnen betrekking hebben op een reeks van opeenvolgende onderscheidene feiten.383 Hierdoor kan 

vrij snel sprake zijn van ongelijktijdige berechting. Maar, of sprake is van ongelijktijdige berechting is 

voor het gebruik van artikel 63 Sr niet voldoende. Volgens Vos geldt deze bepaling slechts wanneer 

‘beide feiten begaan zijn vóór de eerste veroordeling’.384 Pompe en Simons stellen dat artikel 63 Sr 

niet van toepassing is indien het tweede feit wordt begaan, nadat voor het eerste feit een veroordeling 

is uitgesproken.385 Daaruit volgt dat toepassing van artikel 63 Sr alleen aan de orde is in die gevallen 

waarin gelijktijdige berechting onmogelijk zou zijn. Op dat standpunt stelt ook Machielse zich.386 

We zagen in paragraaf 3.5.3.3 dat de Hoge Raad er anders over denkt. Artikel 63 Sr is ook van toepas-

sing in gevallen waarin gelijktijdige berechting feitelijk èn juridisch onmogelijk was.387 Ook feiten die 

na de eerste veroordeling zijn begaan, kunnen van belang zijn voor de toepassing van artikel 63 Sr in 

hoger beroep (of cassatie). Ook maakt het niet uit of beide feiten in eerste aanleg voor een andere 

rechter hadden moeten worden aangebracht. Evenmin is nodig dat de eerste veroordeling in kracht van 

gewijsde is gegaan. Er moet ‘altijd’ rekening worden gehouden ‘met de eerste veroordeling.’388 

Artikel 63 Sr houdt in ‘dat alle gevangenisstraffen die tussen het plegen van en berechten van een feit 

zijn opgelegd voor andere feiten, moeten worden afgetrokken van het hoogste toepasselijke 

strafmaximum in die reeks van feiten, vermeerderd met een derde’389 terwijl, zo bleek in paragraaf 

3.5.3.3, de rechter nooit een straf mag opleggen die hoger is dan het maximum van het door hem te 

berechten feit. 

                                                           
381 Mevis 2008, p. 117. Elders merkt Mevis op dat de rechter geen gebruik mag maken van de 
straftoemetingsruimte van de eerdere rechter, ook al heeft de eerdere rechter die ruimte onbenut gelaten. Zie 
diens onder HR 19 april 2005, NJ 2006, 10 (punt 11). Zie ook Hanlo 1867, p. 182-183, 186. 
382 Van Hamel/Van Dijck 1927, p. 432; Noyon 1896, aant. 3 bij art. 63; Remmelink 1974, p. 32; Duker 2011, p. 
631; Mevis 2008, p. 113; NLR, aant. 1 bij art. 63 (digitale versie bijgewerkt tot 17 juli 2012). 
383 Zie Hazewinkel-Suringa 1968, p. 491. 
384 Vos 1950, p. 315. 
385 Pompe 1959, p. 299; Simons 1927, p. 427. 
386 Zie o.a. diens conclusie voor HR 29 november 2005, NJ 2006, 176, m.nt. P.A.M. Mevis. 
387 Zie Franken 1995, p. 22; Duker 2011, p. 631. 
388 NLR, aant. 2 bij art. 63 (digitale versie bijgewerkt tot 17 juli 2012); Franken 1995, p. 23. ‘[Z]elfs wanneer een 
feit is gepleegd na een onherroepelijke veroordeling van het andere feit’ is artikel 63 Sr van toepassing. Zie 
Bijlsma en Duker 2011, p. 2982. 
389 Bijlsma en Duker 2011, p. 2983. 



104 
 

Dat het niet nodig is dat het vonnis van de eerdere rechter in kracht van gewijsde is gegaan, betekent 

dat ervan moet worden uitgegaan dat het eerste vonnis juist is gewezen en in het kader van artikel 63 

Sr door de rechter in rekening moet worden gebracht.390 Blijkt dat het vonnis van de eerdere rechter 

toch niet juist was, dan zal de appelrechter in de eerste zaak rekening moeten houden met het tweede 

vonnis. Eerdere veroordelingen moeten immers in rekening worden gebracht. Volgt ook in de tweede 

zaak appèl, dan zal het hof ook de eventuele veroordeling in het eerste arrest in rekening moeten 

brengen.391 Wordt de verdachte in de eerste zaak vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging, 

dan heeft de rechter in de tweede zaak achteraf bezien zichzelf een beperking opgelegd die niet nodig 

was. In dat geval geldt: ‘in dubio pro reo; het is van grooter belang dat niet meer straf opgelegd wordt 

dan de wet veroorlooft, dan dat iemand lichter wordt gestraft dan men hem bij kennis van alle 

omstandigheden zou hebben willen straffen.’392 We zien hier een uitwerking van het doel dat ook bij 

artikel 63 Sr gematigd straffen voorop moet staan. 

 

Het voorgaande maakt duidelijk dat voor toepassing van artikel 63 Sr drie momenten van belang zijn: 

1) de berechting van feit X, 2) de tussentijdse al dan niet onherroepelijke veroordeling voor andere 

feiten en 3) het hoger beroep in de zaak betreffende feit X.393 Van belang is dat de rechter op de 

hoogte is van het eerdere veroordelende vonnis. De rechter heeft een zekere onderzoeksplicht om na te 

gaan of van een eerder veroordelend vonnis sprake is, wat moet leiden tot toepassing van artikel 63 

Sr.394 

Voor de toepassing van artikel 63 Sr is niet van belang of de straf in de eerste zaak geheel is 

ondergaan, verjaard of werd kwijtgescholden. De wetgever was van oordeel dat daarvoor geen goede 

gronden bestaan. In de literatuur is deze keuze zowel omarmd als bekritiseerd. Van Hamel leek het 

‘wel logisch’ om vroegere straffen die geheel waren ondergaan, verjaard of kwijtgescholden niet in 

rekening te brengen, maar hij motiveerde die opvatting niet.395 Noyon stelde de argumentatie van de 

wetgever ter discussie. Die wilde namelijk zuivere cumulatie voorkomen en zag daarom niets in een 

beperking in de toepassing van artikel 63 Sr. Maar cumulatie van veroordelingen is nog steeds moge-

                                                           
390 We zijn ons ervan bewust hier de oude wettelijke omschrijving uit artikel 63 Sr te gebruiken. Hoewel deze 
omschrijving niet meer in artikel 63 Sr is terug te vinden (in Tekst & Commentaar Strafrecht wordt gesproken 
van ‘rekening houden’ (Cleiren & Verpalen 2012, aant. 5c bij art. 63)), moet ervan worden uitgegaan dat ook 
onder de nieuwe wettelijke omschrijving van artikel 63 Sr de eerder opgelegde straf ‘in rekening’ moet worden 
gebracht bij het bepalen van de straf in de latere zaak. 
391 Zie Noyon 1896, aant. 7 bij art. 63; NLR, aant. 1 bij art. 63 (digitale versie bijgewerkt tot 17 juli 2012); Duker 
2011, p. 631. 
392 Noyon 1896, aant. 7 bij art. 63; Pompe 1959, p. 300; NLR, aant. 2 bij art. 63 (digitale versie bijgewerkt tot 17 
juli 2012). 
393 NLR, aant. 1 bij art. 63 (digitale versie bijgewerkt tot 17 juli 2012). 
394 Zie nader NLR, aant. 3 bij art. 63 (digitale versie bijgewerkt tot 17 juli 2012). 
395 Van Hamel/Van Dijck 1927, p. 432. 
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lijk (zelfs de regel) en hoe kan van cumulatie van straffen sprake zijn wanneer de vroeger opgelegde 

straffen niet meer kunnen worden uitgevoerd, omdat zij zijn verjaard of kwijtgescholden?396 

Komt de rechter tot een veroordeling, dan kan ook hij een straf opleggen, tenzij het strafmaximum 

door de eerdere veroordeling(en) is bereikt. Hoewel artikel 63 Sr ongelukkigerwijs anders suggereert, 

is er geen sprake van een Gesamtstrafe. De rechter legt enkel een straf op (of verklaart de verdachte 

schuldig zonder oplegging van straf) voor het feit waarover hij moet oordelen (voor zover hij tot een 

veroordeling kan komen).397 Ook die strafoplegging is gebonden aan de regels van straftoemeting. 

Verschillende regels van straftoemeting gelden echter niet in geval van samenloop en zijn om die 

reden ook niet van toepassing in het kader van ongelijktijdige berechting, ‘tenzij de wet toepassing 

ervan ook voor het geval van consecutieve berechting voorschrijft dan wel de toepassing ervan in 

geval van consecutieve vervolging rechtstreeks en zonder wettelijk voorschrift uit de aard van de 

belemmering voortvloeit.’398 We zagen dat levenslange gevangenisstraf na het opleggen van een 

geldboete aanvaardbaar is. Dat geldt ook voor het opleggen van levenslange gevangenisstraf na een 

eerder opgelegde levenslange gevangenisstraf (paragraaf 3.6). Deze straf kan echter niet worden 

gecombineerd met de maatregel van terbeschikkingstelling.399 

 

In zijn algemeenheid geldt met betrekking tot ongelijktijdige berechting dat ook de algemene straf-

maxima van de artikelen 10, 18 en 23 Sr van toepassing zijn. Voor de gevallen waarin het strafplafond 

is bereikt, rest de rechter weinig anders dan de verdachte schuldig te verklaren zonder het opleggen 

van een straf,400 ook al is dat naar de letter in strijd met artikel 351 Sv.401 Artikel 63 Sr scherpt de 

rechter immers in dat hij er zorg voor moet ‘dragen dat de straffen gezamenlijk het geoorloofde 

maximum niet overschrijden.’402 Dat geoorloofde maximum wordt mede bepaald door het maximum 

van het feit waarvoor de verdachte in de tweede zaak terecht staat. In oudere literatuur bestond 

daarover onduidelijkheid,403 maar de Hoge Raad heeft daaraan een eind gemaakt in zijn arrest van HR 

29 november, NJ 2006, 176, m.nt. P.A.M. Mevis. Billijkheid en de onwenselijkheid dat de rechter de 

straftoemetingsruimte van de eerdere rechter gaat gebruiken liggen aan deze opvatting ten grond-

slag.404 Wanneer geen gevangenisstraf meer kan worden opgelegd, sluit dat volgens sommige auteurs 

evenwel niet uit dat een lichtere straf, zoals een taakstraf of een geldboete wel kan worden opgelegd. 
                                                           
396 Noyon 1896, aant. 4 bij art. 63. 
397 Zie Vos 1950, p. 315; Hazewinkel-Suringa 1968, p. 491; NLR, aant. 1 bij art. 63 (digitale versie bijgewerkt tot 
17 juli 2012). 
398 Mevis 2008, p. 114. 
399 Zie Mevis 2008, p. 114-115. 
400 Noyon 1896, aant. 3 bij art. 63; Hazewinkel-Suringa 1968, p. 491; Pompe 1959, p. 300; Vos 1950, p. 316; Van 
Hamel/Van Dijck 1927, p. 433; Duker 2011, p. 638. Het niet opleggen van een straf is overigens geen rechterlijk 
pardon als bedoeld in artikel 9a Sr. Zie annotatie van P.A.M. Mevis onder HR 19 april 2005, NJ 2006, 10 (punt 
13). 
401 Zie Leijten 1978, p. 969. 
402 Noyon 1896, aant. 1 bij art. 63; Franken, 1995, p. 23. 
403 Noyon 1896, aant. 2 bij art. 63; Hanlo 1867, p. 180. 
404 Zie P.A.M. Mevis in zijn annotatie onder HR 19 april 2005, NJ 2006, 10 (punt 10-11). 
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Er zou als het ware sprake kunnen zijn van een uitwijkmogelijkheid.405 Volgens Mevis moet artikel 63 

Sr echter zo worden gelezen dat de rechter die het artikel moet toepassen niet in de gelegenheid is om, 

als een gevangenisstraf niet meer mogelijk is, uit te wijken naar een lichtere hoofdstraf, zoals een 

taakstraf of geldboete. Als een rechter een gevangenisstraf geïndiceerd acht, maar die straf niet meer 

kan opleggen, dan zou het opleggen van lichtere straffen evenmin mogelijk zijn.406 

 

4.3.4.4 Functie van artikel 63 Sr (II): feitelijke of formele uitleg? 

De vraag is wat het geoorloofde maximum bedraagt. Is dat het geoorloofde wettelijke maximum, of 

kan daarover genuanceerder worden gedacht? Daarover bestaan twee opvattingen (paragraaf 3.5.2.3), 

de formele en de feitelijke (of materiële) opvatting. We geven beide opvattingen nogmaals weer. 

In de eerste (formele) opvatting moet de rechter de eerder opgelegde straf in rekening brengen en 

voorkomen dat de straf boven het maximum van artikel 57 lid 2 Sr uitkomt, terwijl ook het 

strafmaximum van het feit dat aan de tweede rechter voorligt niet mag worden overschreden.407 In 

deze opvatting fungeert artikel 63 Sr als een ‘strafmaximumbegrenzer’. Maar als zodanig noopt deze 

bepaling de rechter ‘niet tot oplegging van een lagere straf dan zou zijn opgelegd’ indien artikel 63 Sr 

niet van toepassing zou zijn. Evenmin is de rechter gehouden te motiveren hoe hij tot zijn straf is 

gekomen en de mate waarin de eerdere veroordeling van invloed is op de op te leggen straf.408 

In de tweede (materiële) opvatting moet de feitenrechter ‘op dezelfde wijze als wanneer alle ten laste 

gelegde feiten in een telastelegging of gevoegd op een zitting voor hem worden gebracht’ zich bezin-

nen ‘over de vraag wat hij voor dat geheel zou hebben moeten “geven” als het als eenheid voor hem 

was gekomen.’409 Dit betekent dat voor de bepaling van de straf in gevallen waarop artikel 63 Sr van 

toepassing is, de wettelijke strafmaxima weliswaar als strafmaximumbegrenzer van belang zijn, maar 

voor de straf van veel groter belang zijn ‘de feitelijke, concrete [straf]maxima die de rechter hanteert 

en die voor een bepaald complex van feiten in relatie tot een persoon de echte bovengrens van de straf 

vormen.’ Zeker wanneer sprake is van een ‘cluster van feiten’, dat wil zeggen een aantal strafbare 

feiten dat een reeks van delicten met een soortgelijk karakter vormt, maakt het in de feitelijke opvat-

ting voor de strafmaat niet uit of de verdachte voor één feit meer of minder wordt veroordeeld. 

 

Artikel 63 Sr is in de feitelijke opvatting enerzijds van belang voor het Openbaar Ministerie, dat moet 

bepalen of vervolging voor de volgende feiten nog wel aangewezen is (omdat de eerdere veroordeling 

al een straf heeft opgeleverd die ook voldoende zou zijn geweest ware de berechte en nog niet berechte 

feiten gelijktijdig afgedaan). Anderzijds is artikel 63 Sr van belang voor de rechter die moet bepalen of 
                                                           
405 NLR, aant. 3 bij art. 63 (digitale versie bijgewerkt tot 17 juli 2012) 
406 P.A.M. Mevis in zijn annotatie onder HR 19 april 2005, NJ 2006, 10 (punt 14). 
407 Mevis 1997, p. 53-54. 
408 NLR, aant. 5 bij art. 63 (digitale versie bijgewerkt tot 17 juli 2012). 
409 Conclusie A-G Leijten voor HR 12 oktober 1983, NJ 1983, 800; HR 12 april 1983, NJ 1983, 515, m.nt. ’t H. Zie 
ook Th.W. van Veen in zijn annotatie onder HR 13 januari 1987, NJ 1987, 884; A.C. ’t Hart in zijn annotatie 
onder HR 12 april 1983, NJ 1983, 515; Cleiren en Verpalen 2012, aant. 4a bij art. 63. 
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de door de eerdere rechter opgelegde straf overeenstemt met het feitelijke strafmaximum dat voor het 

totale cluster van feiten bij gelijktijdige berechting zou worden opgelegd. Indien dat het geval is, ligt 

nog een straf niet meer in de rede. Dat zou volgens Leyten ‘heel vaak’ het geval moeten zijn.410 

Mevis toont sympathie voor deze interpretatie van artikel 63 Sr, maar merkt tevens op dat in sommige 

gevallen deze interpretatie wellicht iets te makkelijk tot het niet kunnen opleggen van een straf zal 

leiden. In het geval sprake is van een slachtoffer, een omstandigheid die Leijten vrij eenvoudig 

wegwuift, kan het in de rede liggen om wel te vervolgen en een straf op te leggen. Datzelfde geldt in 

de situatie dat de dader mogelijk als veelpleger wordt aangemerkt en de maatregel ISD in zicht komt 

(een omstandigheid waarmee Leijten nog geen rekening kon houden).411 Ook Duker heeft sympathie 

voor een meer op de feiten toegespitst gebruik van artikel 63 Sr, maar komt tot een andere waardering. 

Het strafbegrenzende karakter van artikel 63 Sr leidt ertoe dat de resterende strafruimte weleens 

betrekkelijk gering kan zijn. Hoewel hij, in tegenstelling tot Leijten, meent dat dit niet vaak het geval 

zal zijn, wijst Duker erop dat artikel 63 Sr in de toekomst als steeds knellender kan worden ervaren, 

zeker als in aanmerking wordt genomen dat oude zaken vaker met nieuwe technieken kunnen worden 

opgehelderd. Tevens is herziening ten nadele tot de mogelijkheden gaan behoren.412 In ernstiger 

zaken, waar het strafmaximum steeds eerder in zicht komt, kan het plafond van artikel 63 Sr dus een 

praktisch probleem worden. Hoe moet daarmee worden omgegaan? Noch Mevis, noch Duker pleiten – 

althans op dit moment – voor afschaffing of grondige aanpassing van artikel 63 Sr:413 ‘Het lijkt 

immers redelijk en consequent om uit te blijven gaan van samenloop zolang sprake is van een 

meervoud aan feiten waarvan niet onherroepelijk is vastgesteld dat de verdachte daaraan schuldig is’, 

aldus Duker.414 Beide auteurs pleiten voor een betere motivering van de toepassing van artikel 63 Sr. 

De rechter die artikel 63 Sr moet toepassen, zou beter kunnen aangeven of en op grond waarvan hij de 

straf heeft gematigd en op welke wijze hij rekening heeft gehouden met de eerdere 

veroordeling(en).415 

 

4.3.5 Samenloop en executie 

Tot dus ver is aandacht besteed aan de wettelijke samenloopregeling van Titel VI van het Eerste Boek 

van het Wetboek van Strafrecht. Aan het slot van dit hoofdstuk willen wij nog enkele opmerkingen 

maken over een regeling in het Wetboek van Strafrecht die iets weg lijkt te hebben van samenloop van 

sancties tijdens de fase van de tenuitvoerlegging daarvan. We doelen hier op artikel 13 Sr, waarin 

mogelijk wordt gemaakt om een tot gevangenisstraf veroordeelde die lijdt aan een gebrekkige ontwik-

                                                           
410 Leijten 1978, p. 969-970; Franken 1995, p. 43. 
411 Mevis 2008, p. 118. 
412 Wet van 18 april 2013, Stb. 138. Zie Duker 2011, p. 639. Zie ook vordering tot cassatie in het belang der wet 
van A-G Machielse voor HR 19 februari 2013, NbSr 2013, 156 waarin wordt gewezen op de wijziging van de 
verjaringstermijnen (artikel 70 Sr) en de discussie over minimumstraffen bij redicive voor zware misdrijven. 
413 Ietwat opmerkelijk, maar dat geldt ook voor Hooykaas (1934, p. 136). 
414 Duker 2011, p. 639, 636. 
415 Mevis 2008, p. 119; Duker 2011, p. 643. 
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keling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens (conform artikel 39 Sr) te plaatsen in een 

justitiële inrichting voor de verpleging van ter beschikking gestelden, voor zover de veroordeelde 

daarvoor in aanmerking komt. Indien sprake is van de combinatie gevangenisstraf en terbeschikking-

stelling, dan ‘wordt op regelmatige tijdstippen beoordeeld of de veroordeelde dient te worden geplaatst 

in een justitiële inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden’ (artikel 13 lid 2 Sr). 

Ten tijde van de totstandkoming van deze bepaling was voorgesteld om de terbeschikkingstelling als 

eerste ten uitvoer te leggen en bij beëindiging daarvan de gevangenisstraf, waarbij de duur van de 

terbeschikkingstelling zou worden afgetrokken van het nog openstaande strafrestant. Dit lijkt op 

absorptie van (een deel van de) gevangenisstraf door de tijd die de veroordeelde ter beschikking was 

gesteld. Een dergelijke regeling ging de wetgever te ver. In plaats daarvan werd de in artikel 13 

neergelegde periodieke beoordeling van de situatie van de veroordeelde in de penitentiaire inrichting 

ingevoerd.416 Het uitgangspunt daarvan is dat eerst de gevangenisstraf moet worden ondergaan en de 

veroordeelde daarna ter beschikking wordt gesteld. In het geval de veroordeelde niet detentiegeschikt 

is, kan hij, reeds nadat een derde van de straf ten uitvoer is gelegd, in een justitiële inrichting voor 

verpleging van ter beschikking gestelden worden geplaatst.417 De termijn van de terbeschikkingstelling 

vangt aan zodra de veroordeelde is opgenomen in een dergelijke inrichting (ook wel tbs-kliniek 

genoemd) (artikel 38f lid 2 Sr). De reden daarvoor is te voorkomen dat iemand langer in een tbs-

kliniek is opgenomen dan wettelijk is toegestaan (gelet op artikel 38d Sr). Het bepaalde in artikel 38f 

lid 2 Sr heeft onder andere gevolgen voor de datum waarop een eventuele vordering tot verlenging 

terbeschikkingstelling moet worden ingediend ex artikel 509o Sv. Zodra iemand in een tbs-kliniek is 

opgenomen, vangt de termijn van de terbeschikkingstelling namelijk aan en dient na maximaal twee 

jaar (en niet eerder dan twee maanden en niet later dan één maand voor het tijdstip waarop de 

terbeschikkingstelling door tijdsverloop zal verlopen (artikel 509o lid 1 Sv)) een vordering tot 

verlenging van de terbeschikkingstelling te worden ingediend door het Openbaar Ministerie. 

Het voorgaande wijst opnieuw op absorptie van de gevangenisstraf door de terbeschikkingstelling. 

Immers, de indruk kan ontstaan dat twee derde van de opgelegde gevangenisstraf wordt geabsorbeerd 

door de terbeschikkingstelling. Dat daarvan in theorie geen sprake is, kan worden afgeleid uit de 

omstandigheid dat wanneer verblijf in een tbs-kliniek niet meer is aangewezen, de veroordeelde kan 

worden teruggeplaatst naar een penitentiaire inrichting om het restant van de gevangenisstraf uit te 

zitten.418 Daarbij is niet duidelijk of de duur, die iemand heeft doorgebracht in een tbs-kliniek, van het 

strafrestant moet worden afgetrokken. In de praktijk kan plaatsing in een inrichting voor de verpleging 

van terbeschikkinggestelden wel leiden tot absorptie van de gevangenisstraf en tot een in duur veel 

kortere gevangenisstraf dan die door de rechter was opgelegd. Dat kan zich ook voordoen in een 

                                                           
416 NLR, aant. 2 bij art. 13 (suppl. 132, augustus 2005). 
417 Zie voor de procedure artikel 41-44a van de Penitentiaire Maatregel (Besluit van 23 februari 1998, Stb. 111) 
en artikel 27-29 van de regeling selectie, plaatsing en overplaatsing (Regeling van 15 augustus 2000, Stcrt. 176). 
418 NLR, aant. 3 bij art. 13 (suppl. 132, augustus 2005). 
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situatie waarin artikel 63 Sr van toepassing is. Stel, iemand is veroordeeld tot terbeschikkingstelling en 

wordt daarna veroordeeld tot een gevangenisstraf voor een feit dat eerder is gepleegd dan de eerdere 

veroordeling terwijl de veroordeelde zich nog in een tbs-kliniek bevindt. Dan ligt het niet voor de hand 

dat de veroordeelde wordt overgebracht naar een gevangenis om daar zijn straf uit te zitten. Op grond 

van artikel 13 Sr kan worden bepaald dat die gevangenisstraf ten uitvoer wordt gelegd in een tbs-

kliniek, gelijktijdig met nog niet-beëindigde terbeschikkingstelling. Ook dan is feitelijk sprake van 

absorptie, zelfs al kan ervan worden uitgegaan dat een vrijheidsbenemende maatregel niet van invloed 

is op de duur van de gevangenisstraf in het kader van artikel 63 Sr (zie paragraaf 3.5.3.3). 

 

4.4 Stand van zaken in de literatuur 

In dit hoofdstuk behandelden we twee vragen: hoe wordt in de Nederlandse strafrechtswetenschappe-

lijke literatuur (in heden en verleden) gedacht over doel, grondslag, karakter en strekking van de 

wettelijke regeling van meerdaadse samenloop en houden de keuzes van de toenmalige wetgever en de 

latere wetgevers in de huidige tijd stand en zo ja, op grond waarvan is dat het geval? In deze 

slotparagraaf wordt getracht een algemeen beeld te schetsen van de waardering van meerdaadse 

samenloop. We behandelen vier onderwerpen: a) doel en grondslag van meerdaadse samenloop, b) het 

karakter van de regeling, c) meerdaadse samenloop als strafverlichtende, strafverzwarende of 

strafverhogende regeling (de strekking) en d) de functie van de regeling en nut en noodzaak van 

uitdrukkelijke motivering. 

Ad a) De noodzaak van een wettelijke regeling van meerdaadse samenloop wordt niet door iedereen 

erkend. De terughoudendheid van de rechter in het opleggen van vrijheidsstraf, en het zelden tot nooit 

opleggen van het strafmaximum, leidt er toe dat de rechter alle vrijheid moet worden gegund de straf 

te bepalen. Hoewel deze opvatting door diverse auteurs is omarmd, overigens niet allemaal om 

dezelfde redenen, wordt toch vrij algemeen (maar veelal stilzwijgend) aangenomen dat een wettelijke 

regeling van meerdaadse samenloop wenselijk is. Het doel van een regeling wordt samengevat met de 

term billijkheid. Dat kan als een moderne variant van het door de wetgever gekozen doel van 

meerdaadse samenloop worden beschouwd. Die wilde immers ‘te groote hardheid’ van straffen 

voorkomen. 

Billijkheid is een vage term die invulling behoeft. Verschillende omstandigheden zijn van belang voor 

de concretisering van billijkheid, zoals het aantal gepleegde feiten, het verband tussen de gepleegde 

feiten, het recidivegevaar, de verwijtbaarheid, de ernst van de gevolgen, de belangen die zijn geschaad 

en de leeftijd van de dader.419 Dit zijn argumenten die enerzijds verband houden met de persoon van 

de dader, anderzijds met de ernst van het feit. Het door de wetgever gebezigde argument van de 

verhoogde misdadige wil, dat al vroeg aan belang had ingeboet, is vervangen door een argumentatie 

waarin dus zowel de persoon van de dader als de ernst van de feiten centraal staan. Hierbij heeft de 
                                                           
419 Lange tijd werd billijk geacht dat in het jeugdstrafrecht geen vorm van cumulatie werd toegepast (artikel 
77gg lid 2 Sr). Daarover bestaat nu discussie. Zie Kamerstukken II 2012/13, 33 498, nr. 5, p. 5. 
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vergeldingsgedachte niet zonder meer aan belang ingeboet, maar wel kan worden gesteld dat vooral 

speciale preventie grotere aandacht heeft gekregen in het denken over meerdaadse samenloop. 

Enerzijds kan dat tot een verdere matiging van bestraffing leiden, in het geval speciale preventie wordt 

verbonden met resocialisatie, terwijl anderzijds speciale preventie voor scherpere repressie kan zorgen, 

in het geval preventie wordt verbonden met de idee dat straffen afschrikkend moeten werken. 

Andere auteurs stellen dat de grondslag van meerdaadse samenloop een veiligheidsgrens is. Die 

grondslag houdt verband met een zekere taakverdeling tussen de wetgever en de rechter die aan de 

basis van het Wetboek van Strafrecht heeft gelegen. De wetgever beperkte de rechter in zijn straf-

toemetingsvrijheid. De wetgever zag zich bij de totstandkoming van het wetboek als hoeder van een 

gematigd strafrecht. De auteurs die meerdaadse samenloop als veiligheidsgrens beschouwen, lijken die 

taakverdeling nog steeds te onderkennen. De rechter die het strafmaximum opzoekt, moet worden 

afgeremd door een wettelijke regeling waarin billijkheid en gematigd straffen voorop staan. Het be-

schouwen van de wettelijke regeling als veiligheidsgrens leidt tot discussie over de verhouding tussen 

de wetgever en de rechter en de aard van de bestaande wettelijke regeling. Deze opvatting heeft ook 

gevolgen voor de wijze waarop de rechter de straf in geval van meerdaadse samenloop motiveert. 

Ad b) Hoewel het praktisch nut van een wettelijke regeling van meerdaadse samenloop lange tijd niet 

zo heel erg hoog werd geacht, wordt het belang van een wettelijke regeling vrij algemeen onderkend. 

Maar daarbij wordt tegenwoordig wel opgemerkt dat ten aanzien van samenloop niet alleen moet 

worden gekeken naar de wettelijke regeling, maar dat voor een goed begrip van meerdaadse 

samenloop ook het beleid van het Openbaar Ministerie en de straftoemetingspraktijk van de rechter in 

acht moet worden genomen. Een enkele auteur heeft ervoor gepleit de wettelijke regeling meer in 

overeenstemming te brengen met de praktijk, in het bijzonder met het beleid van het Openbaar 

Ministerie. Daaruit spreekt impliciet het vermoeden dat de wettelijke regeling en het beleid niet 

helemaal met elkaar overeenstemmen, een vermoeden dat wij aan advocaten, leden van Openbaar 

Ministerie en leden van de rechtsprekende macht hebben voorgelegd en waarop wij in hoofdstuk 5 

ingaan. 

Met betrekking tot de wettelijke regeling valt op dat het feit dat de wetgever destijds niet heeft 

gekozen voor een uniforme regeling niet zonder meer als problematisch wordt ervaren. Er zijn zelfs 

voorstellen gedaan tot verdere differentiatie. Aan de andere kant hebben verschillende auteurs ervoor 

gepleit het onderscheid tussen misdrijven en overtredingen te laten vervallen. Zo zijn voorstellen 

gedaan om de regeling van meerdaadse samenloop te wijzigen waarbij de regeling van artikel 62 Sr 

(betreffende overtredingen) als uitgangspunt zou moeten worden genomen (dat wil zeggen, voor elk 

afzonderlijk feit straf). Andere auteurs pleiten juist voor een regeling in omgekeerde richting, waarbij 

de regeling van meerdaadse samenloop bij overtredingen meer in de pas loopt met die van misdrijven. 

Aan de basis van deze discussie ligt de aanhoudende onduidelijkheid over het gekozen stelsel: 

cumulatie of absorptie. Sommige auteurs pleiten voor een verduidelijking van het cumulatiestelsel 

door in plaats van een totaalstraf elk feit (misdrijf en overtreding) afzonderlijk te bestraffen. Andere 
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auteurs zien daarin het gevaar van een strafopdrijvend effect en pleiten voor het behoud van de 

bestaande wettelijke regeling. Uiteindelijk kan daarom niet worden gezegd dat er onder de auteurs in 

de literatuur consensus bestaat over de vraag of een uniforme samenloopregeling gewenst is. Voor 

zover van consensus kan worden gesproken, lijkt die te liggen in het aanvaarden van de door de 

wetgever gemaakte keuze van een gedifferentieerd stelsel (een eigen wettelijke regeling voor 

verschillende feiten en straffen). 

Ad c) De strekking van de regeling is voor veel auteurs nog steeds een vraagpunt. Allereerst bestaat 

geen overeenstemming over het door de wetgever neergelegde stelsel in artikel 57 Sr: verscherpte 

absorptie of gematigde cumulatie? Hoewel de discussie op dit punt een hoog academisch gehalte lijkt 

te hebben, heeft zij op een ander niveau wel tot discussie geleid. De vraag of sprake is van absorptie of 

cumulatie roept de vraag op of de regeling van meerdaadse samenloop als strafverhogend, straf-

verzwarend of strafverlichtend moet worden beschouwd. Op grond van de wet en de wetsgeschiedenis 

geldt de regeling als strafverhogend, terwijl veel auteurs de regeling als strafverlichtend beschouwen. 

De verklaring daarvoor kan wellicht zijn gelegen in het onderscheid tussen cumulatie en absorptie. 

Cumulatie betekent optellen, tot een zeker maximum, terwijl absorptie de matiging vooropstelt, met 

een zekere verhoging. Nu de wettelijke regeling van artikel 57 Sr op dit punt niet volstrekt helder is 

(elk feit wordt bestraft (cumulatie), maar er wordt één straf opgelegd (absorptie)), is de 

onduidelijkheid verklaarbaar. Maar het is van belang het onderscheid tussen strafverlichting en 

strafverhoging te onderkennen. Wanneer men de regeling als strafverlichtend beschouwt, dan is het 

wellicht eenvoudiger te stellen dat maatschappelijke veranderingen nopen tot een wijziging van de 

regeling en tot meer ruimte voor de rechter om een (hogere) straf op te leggen. Indien men de regeling 

als strafverhogend beschouwt, valt te verklaren waarom een auteur als Mevis waarschuwt voor een 

wijziging van de wettelijke regeling. Die regeling heeft de wetgever in het leven geroepen om de 

rechter de ruimte te geven hoger te straffen, in de erkenning dat een hogere straf bij meerdaadse 

samenloop op zichzelf in de rede ligt, terwijl deze tegelijkertijd moet worden gematigd en moet 

worden voorkomen dat de rechter wordt meegesleurd door de waan van de dag. De straf kan al worden 

verhoogd, maar – zo lijkt de gedachte – de rechter moet het niet te bont mogen maken. Vanuit deze 

opvatting wordt er niet alleen voor gepleit de bestaande regeling te handhaven, maar zelfs uit te 

breiden naar straffen als de geldboete, de taakstraf en ook bij de overtredingen in te voeren. 

De discussie over de vraag of de regeling van meerdaadse samenloop strafverzwarend, strafverhogend 

of strafverlichtend is, is ook van belang voor artikel 63 Sr. Tegenwoordig wordt deze bepaling in ver-

band gebracht met de recidiveregeling die – hoewel de problematiek vergelijkbaar is – tot andere 

uitkomsten kan leiden dan de toepassing van artikel 63 Sr. Aan de (wettelijke) recidiveregeling ligt 

vooral speciale preventie ten grondslag, terwijl aan de basis van artikel 63 Sr vooral de op proportio-

nele vergelding georiënteerde billijkheid ligt. De recidiveregeling werkt strafverhogend, terwijl aan 

artikel 63 Sr weliswaar de strafverhogende regeling van artikel 57 Sr ten grondslag ligt, maar deze in 

de uitwerking vooral strafmatigend uitpakt. Hoewel die matiging door verschillende auteurs wordt 
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omarmd, en zelfs voorstellen zijn gedaan het strafmatigend effect verder te versterken, is er ook 

kritiek. De regeling zou te strikt worden uitgelegd, terwijl de wetsgeschiedenis meer ruimte geeft tot 

een interpretatie die leidt tot een minder ruimhartige toepassing van artikel 63 Sr. Tevens zou het 

volgens auteurs wenselijk zijn artikel 63 Sr te monitoren in het licht van hedendaagse ontwikkelingen, 

zoals de invoering van herziening ten nadele (artikel 457a Sv) en de berechting van oude zaken. 

De discussie over artikel 63 Sr maakt duidelijk dat die bepaling in het licht van de rest van de 

samenloopregeling niet zonder meer langs dezelfde lijnen kan worden bekeken. Meer dan artikel 57 en 

58 Sr wordt aangenomen dat artikel 63 Sr een strafmatigend karakter heeft. Weliswaar kan de straf 

worden verhoogd, gelet op het bepaalde in artikel 57 en 58 Sr, het ruime bereik dat deze bepaling heeft 

gekregen leidt in bepaalde gevallen tot een scherpe matiging van de (maximaal) door de tweede 

rechter op te leggen straf. Sommige auteurs moedigen de rechter zelfs aan om, in het geval artikel 63 

Sr van toepassing is, helemaal geen straf op te leggen. Dit gaat anderen dan weer te ver, omdat zij 

daarmee de afstand tot de recidive, waarvan duidelijk is dat dat een regeling van strafverhoging 

behelst, te groot zou worden. Vergelijking met recidive levert op dat de toepassing van artikel 63 Sr 

wellicht wat aan de ruime kant is en het strafverhogende karakter van deze bepaling wat meer zou 

moeten worden benadrukt. Hoe dat kan worden bereikt, is niet heel duidelijk gemaakt. Inspiratie uit 

andere landen, zoals Duitsland, zou hier wellicht uitkomst kunnen bieden. Daarop gaan wij in 

hoofdstuk 6 in. 

Ad d) Verschillende auteurs hebben de laatste jaren gepleit voor een duidelijker gebruik van de rege-

ling van meerdaadse samenloop (waaronder artikel 63 Sr) in de rechtspraktijk. De rechter zou naar het 

oordeel van deze auteurs beter moeten uitleggen welke straf hij in geval van meerdaadse samenloop 

oplegt. Een aanvulling van de bestaande wettelijke motiveringseisen zou volgens hen in de rede 

liggen. Anderen menen dat het wettelijk kader de rechter voldoende ruimte biedt om de toepassing van 

de samenloopregels beter te motiveren. De verscherpte motiveringseis roept zeker in het kader van 

artikel 63 Sr de vraag op hoe die eis moet worden ingevuld. Dient de rechter bij de bepaling van de 

straf te oordelen alsof hij ook de door de eerdere rechter berechte feiten meeneemt in zijn beoor-

deling, of dient de rechter enkel af te gaan op het strafmaximum dat gelet op artikel 63 Sr door hem 

kan worden opgelegd? In het eerste geval lijkt een gedetailleerder motivering voor de hand te liggen, 

vooral als wordt gekozen voor een meer feitelijke uitleg van artikel 63 Sr. Anderzijds moet voorkomen 

worden dat de rechter die artikel 63 Sr moet toepassen op de stoel van de eerdere rechter gaat zitten. 

We zullen in hoofdstuk 5, waarin wij verslag doen van gesprekken die wij onder andere met leden van 

de zittende magistratuur hebben gevoerd, zien of artikel 63 Sr in de rechtspraktijk op meer formele of 

meer feitelijke manier wordt toegepast en welke opvattingen daarover bestaan. 
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Hoofdstuk 5 

 

Meerdaadse samenloop in de strafrechtspraktijk420 
 

 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het gebruik van de wettelijke regeling van meerdaadse 

samenloop in de Nederlandse strafrechtspraktijk. Meer specifiek wordt in dit hoofdstuk een antwoord 

geformuleerd op de volgende drie onderzoeksvragen. Wordt de regeling van meerdaadse samenloop 

binnen de rechtspraktijk ervaren als een ongewenste belemmering bij de straftoemeting? En zo ja, in 

welke gevallen speelt dat? Belemmering doelt hier louter op ervaren belemmering. Bestaat er binnen 

de strafrechtspraktijk, in gevallen waarin sprake is van meerdaadse samenloop, behoefte aan het 

opleggen van een hogere straf dan het wettelijk strafmaximum in geval van meerdaadse samenloop 

thans mogelijk maakt? Zo ja, in welke gevallen speelt dat? En bestaat binnen de strafrechtspraktijk 

behoefte aan een wijziging van de regeling van meerdaadse samenloop? En zo ja, bestaat die behoefte 

ten aanzien van de gehele regeling of slechts op onderdelen daarvan? In dit hoofdstuk worden doel, 

grondslag, strekking en karakter van de regeling vanuit het perspectief van de rechtspraktijk opnieuw 

onderzocht. De meeste nadruk wordt gelegd op de functie van de regeling in de rechtspraktijk. 

De onderzoeksvragen worden op twee manieren beantwoord: via jurisprudentie-analyse van 

uitspraken van feitenrechters en via interviews met actoren in het strafproces. We beginnen die 

hoofdstuk met de analyse van feitenrechtspraak over artikel 63 Sr (paragraaf 5.2). Vervolgens worden 

de resultaten van de gesprekken met actoren binnen de strafrechtspleging besproken (paragraaf 5.3). 

Eerst worden de meningen van leden van het Openbaar Ministerie en de advocatuur besproken, daarna 

de meningen van leden van de zittende magistratuur (paragraaf 5.4). Het hoofdstuk wordt afgesloten 

met een conclusie. In Bijlage I wordt de methode van beide onderzoeken, alsmede de beperkingen 

ervan, uiteengezet. 

 

5.2 Het gebruik van artikel 63 Sr in de feitenrechtspraak 

5.2.1 Inleiding 

Door middel van een QuickScan zijn gepubliceerde uitspraken van feitenrechters in Nederland onder-

zocht op het gebruik van artikel 63 Sr in de jaren 2008, 2010 en 2012. Daarvoor is gebruik gemaakt 

                                                           
420 Het hoofdstuk is geschreven door mr. drs. M. Mulder-Hutten in samenwerking met mr. J.M. ten Voorde. 
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van het uitsprakenregister van de Rechtspraak.421 De QuickScan heeft 1511 zaken opgeleverd. In tabel 

5.1 zijn deze zaken uitgesplitst over de drie jaren en de rechtbanken en gerechtshoven.422 

 

Tabel 5.1: Aantal bestudeerde zaken naar jaar en naar instantie 

 Jaar Rechtbanken Gerechtshoven Totaal 

2008 196 114 310 

2010 225 429 654 

2012 317 230 547 

Totaal: 738 773 1511 

 

In deze uitspraken is gekeken naar het gebruik van artikel 63 Sr bij het bepalen van de straf. Meer 

specifiek is gekeken of het toepassen van artikel 63 Sr in het vonnis of arrest werd gemotiveerd en zo 

ja, hoe die toepassing werd gemotiveerd. Ook is onderzocht of in de desbetreffende strafzaken kenbaar 

is gemaakt dat het toepassen van artikel 63 Sr heeft geleid tot belemmeringen in de straftoemeting en 

zo ja, hoe de gerechten daarmee zijn omgegaan. Ook is gekeken of artikel 63 Sr blijkens de uitspraak 

werd aangehaald in het requisitoir van het openbaar ministerie en/of het pleidooi van de verdediging 

en hoe de rechtbank of het gerechtshof hier, in het vonnis of arrest, op in is gegaan. In paragraaf 5.2.2 

bespreken we de onderzoeksresultaten. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de motivering van het 

toepassen van artikel 63 Sr en eventueel gesignaleerde belemmeringen. 

 

5.2.2 Onderzoeksresultaten 

5.2.2.1 Motivering van het toepassen van artikel 63 Sr 

Allereerst is gekeken naar de mate waarin het toepassen van artikel 63 Sr wordt gemotiveerd. Om iets 

te kunnen zeggen over het al dan niet bestaan van (gevoelde) belemmeringen bij het moeten toepassen 

van artikel 63 Sr, is het immers van belang te bezien in hoeverre het gebruik van artikel 63 Sr in de 

straftoemeting wordt gemotiveerd. Zoals in paragraaf 2.5.3.6 is aangegeven, verlangt de wet geen 

uitdrukkelijke motivering (meer) van het toepassen van artikel 63 Sr. Dat hoeft de rechter er echter 

niet van de weerhouden het al dan niet toepassen van artikel 63 Sr te motiveren.  

Uit het onderzoek blijkt dat de mate van motivering kan worden onderverdeeld in vier categorieën: 

1) Geen motivering. In deze uitspraken wordt artikel 63 Sr alleen genoemd bij de toepasselijke 

wetsartikelen, er wordt niet uitdrukkelijk in de strafmotivering naar verwezen; 

2) Een standaardmotivering. In deze uitspraken wordt in de strafmotivering gebruik gemaakt van 

één of twee standaardzinnen over artikel 63 Sr, terwijl zaakspecifieke kenmerken achterwege 

blijven. Voorbeelden zijn: ‘Artikel 63 Sr is van toepassing’, ‘De rechtbank houdt rekening met 
                                                           
421 Te vinden via: http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx  
422 Hoewel in dit onderzoek niet wordt ingegaan op het jeugdstrafrecht, zijn wel jeugdstrafzaken – voor zover 
gepubliceerd – meegenomen in deze analyse. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat artikel 63 Sr wel van 
toepassing is in het jeugdstrafrecht (artikel 77gg Sr). 

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx
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artikel 63 Sr’. Ook de uitspraken waarin artikel 63 Sr wordt genoemd als één van de 

overwegingen die, in combinatie met de overige overwegingen, heeft geleid tot de straf, vallen 

onder deze categorie. Gevallen waarin niet zonder meer duidelijk is welke rol artikel 63 Sr bij 

het bepalen van de straf heeft gespeeld, vallen ook onder deze categorie.423  

3) Een semi-inhoudelijke motivering. In deze uitspraken wordt meer gezegd dan in een standaard 

motivering. Er wordt bijvoorbeeld aangegeven met welk vonnis rekening is gehouden bij de 

bepaling van de straf(maat).424 In deze categorie uitspraken wordt niet nader gespecificeerd 

welke rol artikel 63 Sr heeft gespeeld bij het bepalen van de straf. 

4) Een inhoudelijke motivering. In deze zaken wordt in de strafmotivering heel nadrukkelijk 

vermeld welke rol artikel 63 Sr heeft gespeeld bij het bepalen van de straf. 

 

Onderstaande tabel laat zien hoe vaak iedere categorie in de door ons onderzochte uitspraken is 

voorgekomen. 

 

Tabel 5.2: Categorieën van motivering naar jaar en naar instantie, in percentages 

  2008 2010 2012   

Motivering Rechtbank      Hof Rechtbank     Hof Rechtbank    Hof Totaal 

Geen 65,8 94,7 63,6 94,6 61,8 87,4 78,3 

Standaard 6,6 0,0 11,6 2,8 12,0 9,6 7,3 

Semi-inhoudelijk 22,4 4,4 19,6 1,2 20,8 2,2 11,2 

Inhoudelijk 5,1 0,9 5,3 1,4 5,4 1,7 3,3 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N= 196 114 225 429 317 230 1511 

 

Hieruit blijkt dat in weinig uitspraken inhoudelijk wordt ingegaan op de toepassing van artikel 63 Sr. 

In het gros van de uitspraken die in het kader van dit onderzoek zijn bestudeerd, beperken rechtbanken 

                                                           
423 Vgl. Hof ’s-Hertogenbosch 17 november 2010, LJN BO4267 waarin het hof stelt: ‘Uit het onderzoek ter 
terechtzitting zijn het hof geen omstandigheden gebleken die een mitigerend effect op de strafmaat zouden 
moeten hebben. Het hof zal wel rekening houden met het bepaalde in artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht.’ 
Hoe rekening is gehouden met artikel 63 Sr valt hieruit niet zonder meer af te leiden. 
424 Bijv. Rb Maastricht 28 maart 2008, LJN BD3166 waarin – voor zover van belang – is overwogen: 
‘Overeenkomstig het bepaalde in artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht heeft de rechtbank voor wat betreft 
feit 2 bovendien rekening gehouden met de omstandigheid dat de verdachte: 
 -  bij vonnis van de kantonrechter te Sittard d.d. 5 april 2005, (…) alsmede 
 -  bij vonnis van de kantonrechter te Heerlen d.d. 25 oktober 2005 (…), 
telkens is veroordeeld tot straf en dat verdachte nu opnieuw is schuldig verklaard aan strafbare feiten die voor 
die data zijn gepleegd.’ 
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en gerechtshoven zich tot wat de wet van hen verlangt, namelijk het noemen van het artikel indien dat 

van toepassing is. 

Wel is er een verschil tussen rechtbanken en gerechtshoven met betrekking tot de mate van moti-

vering. Bezien per jaar is in iets meer dan vijf procent van de gepubliceerde uitspraken van 

rechtbanken het toepassen van artikel 63 Sr gemotiveerd, tegenover nog geen twee procent van de 

uitspraken van gerechtshoven. Ook op de standaardmotivering en de semi-inhoudelijke motivering 

scoren de rechtbanken telkens ruim hoger dan de gerechtshoven. In 2012 wordt ten opzichte van de 

voorgaande jaren door zowel gerechtshoven als rechtbanken meer gemotiveerd. Verhoudingsgewijs 

zijn er minder zaken bij zowel rechtbanken als gerechtshoven afgedaan zonder motivering van artikel 

63 Sr. Wel is het percentage standaardmotiveringen, voor wat betreft de gerechtshoven, vrij sterk 

toegenomen en ook het aantal inhoudelijke motiveringen is in beide instanties hoger dan in de 

voorgaande jaren. Daarbij moet direct worden opgemerkt dat niet in alle zaken een uitgebreidere 

motivering verband hield met een als ongewenst gevoelde belemmering bij het bepalen van de straf, 

zoals in de Amsterdamse zaak uit 2011. In een aantal zaken bestond de motivering uit een toelichting 

op het gebruik van artikel 63 Sr.425 

 

Uit enkele inhoudelijk gemotiveerde vonnissen blijkt dat bij de toepassing van artikel 63 Sr soms een 

redenering is gevolgd die aansluit bij de door Leijten geformuleerde feitelijke manier van uitleggen 

van artikel 63 Sr (paragraaf 3.5.2.3). In die gevallen werd de straf voor het feit bepaald alsof het 

gevoegd bij de eerder berechte feiten was behandeld,426 of werd expliciet de duur van de eerdere straf 

in mindering gebracht bij het te berechten feit.427 Impliciet zien we dat ook in andere uitspraken terug, 

bijvoorbeeld bij het bepalen van de strafsoort.428 Anderzijds hebben we ook uitspraken gevonden 

waarin aan een eerdere veroordeling geen belangrijke rol werd toegekend.429 Dat blijkt bijvoorbeeld 

uit een vonnis van de rechtbank Rotterdam. In deze zaak had de raadsman aangevoerd dat ‘de strafeis 

van de officier van justitie opgeteld bij de strafoplegging door de meervoudige strafkamer van de 

rechtbank Haarlem uitkomt op tweeëndertig maanden gevangenisstraf. Als de rechtbank Haarlem op 

16 juli 2010 ook zou hebben geoordeeld over hetgeen thans ten laste is gelegd, zou de [toen] 

opgelegde gevangenisstraf waarschijnlijk vier maanden hoger zijn geweest. Gelet hierop en gezien het 

reclasseringsadvies is voor het onderhavige feit een gevangenisstraf voor de duur van vier maanden, 

                                                           
425 Zie bijv. Rb ’s-Hertogenbosch 1 oktober 2012, LJN BX8769; Rb Almelo 23 januari 2012, LJN BV1593; Rb 
Roermond 10 juni 2010, LJN BM7221; Rb ’s-Hertogenbosch 18 maart 2010, LJN BL7686; Rb Breda 17 juli 
2008, LJN BD9823; Rb Utrecht 19 maart 2008, LJN BC8191. 
426 Rb ’s-Hertogenbosch 8 december 2008, LJN BG5772; Rb ’s-Hertogenbosch 15 december 2008, LJN 
BG6741; Rb Arnhem 20 december 2010, LJN BO8519; Rb Utrecht 19 maart 2008, LJN BC8191; Rb Rotterdam 
24 juli 2008, LJN BD8494. 
427 Rb Rotterdam 30 juli 2010, LJN BN2911. 
428 Zie bijv. Hof Leeuwarden 9 februari 2010, LJN BL3503. 
429 Zie bijv. Hof Amsterdam 4 maart 2010, LJN BL7391; Hof ’s-Gravenhage 11 oktober 2010, LJN BN9766; Rb 
Utrecht 10 augustus 2010, LJN BN7092; Rb Utrecht 20 november 2008, LJN BI1194; Rb Roermond 8 augustus 
2008, LJN BD9683; Rb Roermond 8 augustus 2008, LJN BD9664.  
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waarvan twee maanden voorwaardelijk’ volgens de raadsman passend. De rechtbank overwoog echter: 

‘toepassing gevend aan artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht is de rechtbank van oordeel dat een 

gevangenisstraf voor de duur van zestien maanden, zoals door de officier van justitie is gevorderd, te 

lang is. De gevangenisstraf die de raadsman heeft bepleit, is daarentegen te kort voor een feit als het 

onderhavige, en voorts ziet de rechtbank geen aanleiding om een deels voorwaardelijke 

gevangenisstraf op te leggen teneinde reclasseringscontact mogelijk te maken, omdat hierin reeds is 

voorzien bij de strafoplegging in voormeld vonnis van 16 juli 2010. Alles afwegend wordt een 

gevangenisstraf voor de duur van acht maanden passend en geboden geacht.’430 De rechtbank houdt 

dus wel rekening met de eerder opgelegde straf(modaliteit), maar neemt ook in ogenschouw de ernst 

van de feiten waarvoor verdachte terecht staat. Die feiten (opzettelijk invoeren van cocaïne) zijn 

kennelijk dermate ernstig dat zij een onvoorwaardelijke gevangenisstraf rechtvaardigen, terwijl 

daardoor het reclasseringscontact met verdachte kan worden doorkruist. De rechtbank laat hiermee 

zien dat zij rekenschap moet geven van de eerdere berechting, maar zich daardoor niet hoeft te laten 

leiden. Zij is kennelijk van oordeel binnen de grenzen van artikel 63 Sr te zijn gebleven door het 

opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf die niet boven het strafmaximum van het te 

berechten delict  uitstijgt. 

 

Soms lijkt het er op dat de eerdere veroordeling in het kader van artikel 63 Sr ten nadele van de 

verdachte wordt betrokken. Dan wordt geoordeeld dat verdachte ‘opnieuw’ in de fout is gegaan.431 Het 

woord opnieuw wekt de indruk dat artikel 63 Sr als een soort recidiveregeling wordt opgevat. Dat is 

niet altijd het geval. In een aantal zaken was artikel 63 Sr van toepassing en bleek het feit waarvoor de 

verdachte ter zitting terecht stond het eerste (bekende) feit dat verdachte had gepleegd. In die zin werd 

de verdachte in deze zaken, ondanks een eerdere veroordeling, als first offender beschouwd: ‘Uit de 

justitiële documentatie blijkt dat verdachte weliswaar een keer eerder is veroordeeld ter zake een 

soortgelijk feit, maar dit betreft een feit dat is gepleegd op 4 april 2012, een maand na de thans 

voorliggende feiten. De rechtbank zal verdachte derhalve beschouwen als first offender en zal tevens 

rekening houden met artikel 63 Wetboek van Strafrecht.’432 Hier wordt wel een duidelijk onderscheid 

gemaakt tussen recidive en artikel 63 Sr en wordt de eerdere veroordeling hem niet tegengeworpen, 

zoals bij recidive wel het geval zou zijn geweest. Op de verwantschap tussen recidive en artikel 63 Sr 

komen wij verderop terug (paragraaf 5.3.5.2 en 5.4.4.2). 

 

5.2.2.2 Belemmeringen met betrekking tot het strafmaximum 

Uit de zaken waarin niet werd gemotiveerd of waarin gebruik werd gemaakt van een standaard-

motivering of een semi-inhoudelijke motivering, kan niet of nauwelijks worden afgeleid of toepassing 
                                                           
430 Rb Rotterdam 11 november 2010, LJN BO3803. 
431 Zie Rb Utrecht 22 november 2012, LJN BY3852; Rb Utrecht 27 november 2012, LJN BY5280; Rb Utrecht 
25 oktober 2012, LJN BY1346. Zie ook Rb Breda 8 juli 2008, LJN BD6502. 
432 Rb Arnhem 30 oktober 2012, LJN BY1612. Zie bijv. ook Hof Arnhem 21 augustus 2012, LJN BY0795.  
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van artikel 63 Sr tot ongewenst geachte belemmeringen in de straftoemeting leidde. Voor de 

beantwoording van de vraag of artikel 63 Sr een ongewenste belemmering bij de straftoemeting vormt 

en zo ja, in welke gevallen een dergelijke belemmering zich voordoet, zijn we derhalve aangewezen 

op de zaken waarin inhoudelijk is ingegaan op de toepassing van artikel 63 Sr. In diverse uitspraken 

wordt blijkens de motivering inderdaad een zekere belemmering door de toepassing van artikel 63 Sr 

ervaren. 

Dat blijkt bijvoorbeeld uit een arrest van het gerechtshof Leeuwarden van 10 november 2008. Hoewel 

de feiten op zichzelf niet zo heel ernstig waren, het ging telkens om overtreding van artikel 9 

Wegenverkeerswet 1994 (rijden zonder rijbewijs), was het hof van oordeel dat de straf die verdachte 

maximaal kon worden opgelegd niet bevredigend was. Het hof oordeelt: ‘Gelet op het bepaalde in 

artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht (…) geldt voornoemde samenloopbepaling van artikel 57 

van het Wetboek van Strafrecht ook ten aanzien van de op 29 oktober 2007 berechte misdrijven. Op 

die misdrijven staat eveneens een maximum gevangenisstraf van drie maanden. Dit betekent dat de 

maximumstraf voor de nu berechte feiten en de op 29 oktober 2007 berechte feiten gezamenlijk vier 

maanden gevangenisstraf kan bedragen. De nu op te leggen straf mag in combinatie met de reeds 

opgelegde straf deze maximumstraf niet overschrijden. Dit brengt mee dat - hoewel gelet op de ernst 

van de thans bewezen verklaarde feiten en de recidive van de verdachte een gevangenisstraf voor de 

duur van drie maanden passend en geboden zou zijn - het hof een gevangenisstraf voor de duur van 

twee maanden zal opleggen.’433 Het strafmaximum, in combinatie met de reeds opgelegde straf, 

verhinderde het hof een straf op te leggen die het kennelijk wenselijk vond. 

In een andere zaak waar verdachte artikel 9 Wegenverkeerswet 1994 had overtreden, kon gelet op 

artikel 63 Sr geen gevangenisstraf meer worden opgelegd. We zagen in paragraaf 4.3.4 dat sommige 

auteurs van oordeel zijn dat in dat geval geen andere hoofdstraf meer zou mogen worden opgelegd. 

Het hof zag dat zonder nadere motivering anders. Verdachte werd tot een werkstraf veroordeeld.434 

Dat artikel 63 Sr dus het opleggen van een bepaalde hoofdstraf onmogelijk maakt, betekent kennelijk 

niet dat ook het opleggen van andere hoofdstraffen is uitgesloten. Het hof wijst erop dat ook aan een 

geldboete had kunnen worden gedacht, maar achtte – gelet op de recidive van verdachte – een 

werkstraf passender. Het hof maakt duidelijk dat artikel 63 Sr de rechter soms kan beperken, maar dat 

er nog voldoende ruimte resteert voor het opleggen van een andere straf. 

 

Een zaak waarin het strafmaximum als gevolg van artikel 63 Sr veel lager werd, betreft een cold case-

zaak. Het feit (een moord) was gepleegd in 1990. Tussen de pleegdatum van het feit en de berechting 

daarvan was verdachte al veroordeeld voor een andere moord tot een gevangenisstraf voor de duur van 

twaalf jaar. Volgens de rechtbank kon voor moord ten tijde van het delict een tijdelijke 

gevangenisstraf van maximaal twintig jaar worden opgelegd. Die straf achtte de rechtbank voor beide 

                                                           
433 Hof Leeuwarden, 10 november 2008, LJN BG4237. 
434 Hof ‘s-Hertogenbosch 18 juni 2010, LJN BM8405. 
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moorden op zijn plaats. Omdat verdachte al een gevangenisstraf van twaalf jaar opgelegd had 

gekregen, resteerde volgens de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van acht jaar voor de 

eerdere moord. Het opleggen van een hogere straf was volgens de rechtbank gelet op artikel 63 Sr niet 

mogelijk.435 

 

5.2.2.3 Andere belemmeringen in de toepassing van artikel 63 Sr 

Dat de feitelijke manier van toepassing van artikel 63 Sr (zie paragraaf 3.5.2.3), ook kan leiden tot 

belemmeringen in het bepalen van de straf, blijkt uit een uitspraak van rechtbank Utrecht in een 

jeugdzaak. Verdachte was veroordeeld voor meerdere diefstallen met braak, diefstal met geweld, 

verduistering en poging tot zware mishandeling. De rechtbank stelde bij het bepalen van de straf het 

volgende: ‘Ondanks dat de ernst van de feiten een hogere straf rechtvaardigen, is de rechtbank van 

oordeel dat indien verdachte eveneens voor deze feiten ter terechtzitting van 12 december 2007 was 

veroordeeld, er niet, naast de toen opgelegde PIJ, een hogere straf was opgelegd dan de ondergane 

voorlopige hechtenis.’436 De rechtbank veroordeelde de verdachte tot 49 dagen jeugddetentie. 

In een zaak voor de rechtbank Zwolle-Lelystad in 2012 leidde de feitelijke uitleg van artikel 63 Sr 

ertoe dat de rechtbank het aangewezen achtte de verdachte schuldig te verklaren zonder strafoplegging 

(artikel 9a Sr). De officier van justitie in deze zaak (het ging in casu om meerdere mishandelingen) 

had een gevangenisstraf voor de duur van één week geëist en gesteld rekening te hebben gehouden 

met artikel 63 Sr. De rechtbank was van oordeel dat, wanneer deze feiten waren meegenomen in de 

eerdere berechting van verdachte, waarbij deze tot vier jaar gevangenisstraf was veroordeeld, de nu te 

beoordelen mishandelingen niet zouden hebben geleid tot een gevangenisstraf voor de duur van vier 

jaar en één week.437 

 

Soms vormt niet zozeer het strafmaximum of de eerder opgelegde straf een belemmering voor de 

rechter, maar het feit dat de verdachte in de eerdere strafzaak de maatregel van terbeschikkingstelling 

met dwangverpleging opgelegd heeft gekregen. De rechtbank Arnhem, geconfronteerd met een 

dergelijke situatie, achtte het opleggen van een gevangenisstraf wel mogelijk, maar vanwege de 

inmiddels gestarte behandeling onwenselijk. De rechtbank hield uitdrukkelijk rekening ‘met het 

gegeven dat behandeling van verdachte in het kader van de in bedoelde strafzaak opgelegde maatregel 

van TBS met dwangverpleging reeds is aangevangen. Het wordt onwenselijk geacht deze behandeling 

te onderbreken. Bovendien is het aannemelijk dat verdachte na onderbreking van de behandeling in 

verband met het ondergaan van een vrijheidsbenemende straf niet aansluitend weer in een tbs-kliniek 

                                                           
435 Rb Rotterdam 24 juli 2008, LJN BD8494. Ook in een andere moordzaak voelde de rechtbank Rotterdam zich 
kennelijk belemmerd door artikel 63 Sr, maar in dit vonnis liet de rechtbank haar ongenoegen wat minder 
blijken. Zie Rb Rotterdam 30 juli 2010, LJN BN2911. 
436 Rb Utrecht 4 november 2008, LJN BG3685. 
437 Rb Zwolle 23 maart 2012, LJN BW3732; Rb Zutphen 9 mei 2012, LJN BW5448, waarin de verdachte tot een 
voorwaardelijke straf werd veroordeeld vanwege een recente veroordeling en de toepassing van artikel 63 Sr. 
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kan worden geplaatst.’438 Een hiermee vergelijkbaar oordeel vinden we in een ander vonnis van de 

rechtbank Arnhem waar ‘de bemoedigende ontwikkeling die verdachte doormaakt in het kader van 

zijn plaatsing (…) in Exodus’ de rechtbank tot het oordeel brengt ‘geen andere voorwaarde [op te 

leggen] dan reclasseringsbegeleiding om het lopende proces zo min mogelijk te doorkruisen.”439 

Dat dit niet willen doorkruisen van de behandeling van een verdachte niet altijd een reden vormt om af 

te zien van de straf die men in eerste instantie voor ogen had, wordt geïllustreerd door een uitspraak 

van de rechtbank Rotterdam. Die rechtbank oordeelde dat de goede lijn die verdachte had ingezet geen 

reden vormde om een geheel voorwaardelijke straf op te leggen. Daarentegen deed de eis van de 

officier van justitie in deze zaak (achttien maanden gevangenisstraf) volgens de rechtbank weer te 

weinig recht aan artikel 63 Sr. Van belang is dat de onderhavige zaak van de andere zaak was 

afgesplitst. Voor die zaak was verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van zes jaar veroordeeld 

wegens uitkeringsfraude en de handel in verdovende middelen. Verdachte zat deze straf uit in een 

open inrichting, had werk en inkomsten en verbleef in de weekenden bij zijn gezin. Deze 

omstandigheden, en zijn slechte gezondheid en de gevolgen van detentie voor zijn geestesgesteldheid, 

zijn voor de rechtbank geen aanleiding om in het kader van artikel 63 Sr geen straf op te leggen. Bij 

het bepalen van de duur van de straf wordt echter ten aanzien van artikel 63 Sr gesteld dat toepassing 

daarvan ‘een groter matigend effect [toekomt] dan de officier van justitie in haar eis tot uitdrukking 

heeft gebracht. Daar komt bij dat de verdachte zich thans een grote mate van vrijheid kan veroorloven 

omdat hij in een open inrichting verblijft. Door de thans op te leggen gevangenisstraf zal de verdachte 

die herwonnen vrijheden waarschijnlijk verliezen. De officier van justitie heeft daar in haar eis 

onvoldoende rekening mee gehouden.’440 We zien hier ten eerste dat het volgens de rechtbank niet 

zonder meer van belang is dat de zaken nauw met elkaar verwant zijn. Weliswaar noemt de rechtbank 

die verwantschap, maar ziet daarin ze geen reden de straf te matigen. Ten tweede valt op dat de 

rechtbank rekening houdt met de justitiële documentatie van verdachte, en dus met recidive. Ook de 

omstandigheid dat verdachte de maatregel ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (artikel 

36e Sr) boven het hoofd hangt, wordt meegenomen. Ten derde erkent de rechtbank dat aan artikel 63 

Sr een matigende werking toekomt, zij het niet zodanig dat geen straf meer kan volgen. 

 

Soms moet toepassing van artikel 63 Sr wel tot een lagere (of andere) straf leiden, maar voelt de 

rechter zich daardoor niet belemmerd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het vonnis van de rechtbank ’s-

                                                           
438 Rb Arnhem 25 februari 2008, LJN BC6357. Denkbaar is dat verdachte al snel na zijn onherroepelijke 
veroordeling wordt overgeplaatst naar een tbs-inrichting op grond van artikel 13 Sr. Dat zou de vraag kunnen 
opwerpen of de rechtbank wel een gevangenisstraf had kunnen opleggen, als de duur van de gevangenisstraf 
door snelle opname in een tbs-inrichting wordt bekort. Die vraag is voor de rechtbank niet van belang. Het feit 
dat verdachte terbeschikking is gesteld, is volgens de rechtbank het doorslaggevende argument om geen 
gevangenisstraf meer op te leggen. Artikel 13 Sr lijkt op deze beslissing geen invloed te hebben gehad. 
439 Rb Arnhem 7 augustus 2012, LJN BX3751. 
440 Rb Rotterdam 15 december 2010, LJN BO9299; Rb Rotterdam 15 december 2010, LJN BO9300. Zie 
bijvoorbeeld ook Rb Utrecht 20 november 2008, LJN BI1194 waarin de raadsman pleitte voor een dergelijke 
toepassing van artikel 63 Sr, maar waarin de rechtbank niet meegaat met dit verweer. 
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Gravenhage waarin volgens de rechtbank het opleggen van een straf geen redelijk strafdoel meer dient 

vanwege een eerder opgelegde zeer langdurige gevangenisstraf. De rechtbank overweegt: ‘Voor dit 

feit zal de rechtbank met inachtneming van artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht geen straf 

opleggen, nu verdachte tussen de bewezen pleegdatum van het bezit van kinderporno en deze 

uitspraak op 10 november 2011 door het Gerechtshof in Arnhem een zeer langdurige gevangenisstraf 

is opgelegd. Onder die omstandigheden kan met het alsnog- opleggen van enige straf voor het 

bewezenverklaarde feit geen redelijk strafdoel meer zijn gediend.’441 

 

5.2.2.4 Andere aspecten betreffende het toepassen van artikel 63 Sr 

Naast belemmeringen zijn er ook uitspraken waarin de motivering bij de toepassing van artikel 63 Sr 

wat meer duidelijkheid over het gebruik van artikel 63 Sr verschaft. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat, 

wanneer de eerdere veroordelingen (en strafbeschikking) vrij lang geleden hebben plaatsgevonden 

en/of de toen berechte feiten van betrekkelijk geringe ernst waren in vergelijking tot de later te 

berechten feiten, aan de toepassing van artikel 63 Sr een zeer geringe rol wordt toebedeeld.442 

Ook het feit dat een verdachte tussen de zaak in eerste aanleg en in hoger beroep nogmaals is 

veroordeeld, en artikel 63 Sr derhalve van toepassing is geworden, hoeft geen gevolgen te hebben voor 

de strafmaat. Het hof ’s-Gravenhage stelde bijvoorbeeld: ‘De behandeling van de zaak in hoger beroep 

heeft het hof - ook met toepassing van artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht - niet gebracht tot 

andere beschouwingen en beslissingen dan die van de eerste rechter.’ In het arrest werd in het vonnis 

waarvan beroep in de aangehaalde wetsartikelen tevens artikel 63 Sr opgenomen.443 

 

Voor de militaire strafkamer in Arnhem diende een strafzaak waarin de verdachte in de tussentijd was 

veroordeeld voor overtredingen waarvoor hij tot een bijkomende straf was veroordeeld. De rechtbank 

was in deze zaak van oordeel dat, hoewel er sprake is van een tussentijdse veroordeling, er geen sprake 

kon zijn van verrekening van de straffen, aangezien dit ook niet was gebeurd indien de zaken 

gelijktijdig zouden zijn behandeld. De rechtbank oordeelde als volgt: ‘De militaire kamer is van 

oordeel dat bij de strafoplegging rekening dient te worden gehouden met artikel 63 [Sr], wat […] 

inhoudt dat tussen het plegen van het feit en de veroordeling voor dat feit een andere veroordeling 

heeft plaatsgevonden voor een ander feit bij de strafbepaling moet worden geoordeeld alsof die 

verschillende feiten in één vonnis zouden zijn beoordeeld. Dit kan een matigend effect hebben op de 

strafmaat en de maximum op te leggen straf. Dit matigend effect geldt echter voor hoofdstraffen en 

niet voor een bijkomende straf zoals de ontzegging van de rijbevoegdheid (…). Daarbij komt dat er in 

                                                           
441 Rb ’s-Gravenhage 28 september 2012, LJN BX8578. 
442 Zie Hof Arnhem 5 november 2012, LJN BY4818; Hof ’s-Gravenhage 25 oktober 2010, LJN BO6935; Hof 
Amsterdam 17 december 2010, LJN BO9015; Rb Roermond 8 augustus 2008, LJN BD9683; Rb Roermond 8 
augustus 2008, LJN BD9664. 
443 Hof ‘s-Gravenhage 20 april 2010, LJN BM7904. Zie ook bijvoorbeeld: Hof ‘s-Gravenhage 12 juli 2010, LJN 
BN3662; Hof Amsterdam 4 maart 2010, LJN BL7391. 
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dit geval weliswaar tussen de pleegdatum van het feit en dit vonnis een veroordeling heeft 

plaatsgevonden waarin een rijontzegging is opgelegd, maar dat dit was ter zake van een overtreding. 

Bij cumulatie van overtredingen met misdrijven moet de rechter op grond van art. 62 Sv [sic] zonder 

vermindering straf opleggen voor elk feit.’ Verdachte werd veroordeeld tot een taakstraf, een 

voorwaardelijke gevangenisstraf en een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid.444  

 

Eén zaak van een rechtbank uit 2012 was niet in te delen in één van de categorieën van motivering. 

Het betrof hier een wrakingsverzoek van een raadsvrouwe vanwege het feit dat de rechtbank de 

behandeling van zaak niet wilde aanhouden, zodat een actueel uittreksel uit de Justitiële Documentatie 

aan het dossier kon worden toegevoegd. De raadsvrouwe meende dat door dit verzoek af te wijzen, de 

meervoudige kamer het kennelijk niet noodzakelijk had gevonden zich nader te laten informeren over 

de vraag of artikel 63 Sr van toepassing was of niet. Hiermee zou zij vooruit gelopen zijn op de te 

nemen eindbeslissing (het opleggen van een ISD-maatregel), aangezien het voor het opleggen van 

deze maatregel niet van belang is om te kunnen bepalen of artikel 63 Sr wel of niet van toepassing is. 

Het verzoek werd afgewezen, nu de rechtbank zich voldoende geïnformeerd achtte om een beslissing 

te kunnen nemen zonder aanhouding van de zaak en dit niet betekende dat de rechtbank al een inhou-

delijke beslissing over de toepassing van artikel 63 Sr had genomen, aldus de wrakingskamer.445  

 

5.2.3 Deelconclusie 

Op basis van de bovenstaande jurisprudentieanalyse kan het volgende worden geconcludeerd. In  een 

heel beperkt aantal van de bestudeerde strafzaken speelt artikel 63 Sr een (zichtbaar) ongewenst 

belemmerende rol in de straftoemeting. In 0,5 % van de onderzochte uitspraken werd opgemerkt dat 

artikel 63 Sr tot een lagere straf moest leiden dan gelet op de overige omstandigheden gewenst werd 

geacht. Het ging om een cold case zaak (een moord uit 1990) en om oplichting (artikel 326 Sr), 

overtreding van artikel 9 jo. 176 WVW (twee zaken) en het brengen van een persoon in hulpeloze 

toestand en daar laten (artikel 255 Sr) in combinatie met het handelen in strijd met de Wet op de 

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Andere belemmeringen die uit de QuickScan naar voren 

zijn gekomen, werden veroorzaakt door de wijze van uitleg van artikel 63 Sr. Door uit te gaan van een 

feitelijk redenering kon in sommige gevallen niet een straf worden opgelegd die passend werd 

beschouwd, omdat, wanneer alle zaken tezamen zouden zijn berecht, het laatste feit geen verschil had 

gemaakt in de hoogte van de straf die reeds was opgelegd. Ook een inmiddels gestarte behandeling 

van de verdachte kan ertoe leiden dat, ondanks dat het feit en de verdachte strafbaar zijn, 

strafoplegging toch niet gewenst is. Reeds opgelegde maatregelen kunnen van invloed zijn op de straf, 

zoals ook aangekondigde maatregelen op de straf een matigende werking kunnen hebben. Anderzijds 

hoeft een maatregel geen invloed te hebben op de duur van de straf, de strafmodaliteit of de strafsoort. 

                                                           
444 Rb Arnhem 20 december 2010, LJN BO8519.  
445 Rb ‘s-Gravenhage 16 mei 2012, LJN BX4354. 
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Dat laat zich niet alleen door het verschil tussen straf en maatregel verklaren, maar wellicht ook door 

de omstandigheid dat artikel 63 Sr niet het enige is waar rechters naar moeten kijken bij het bepalen 

van de straf. Andere factoren, zoals de persoon van de verdachte en de effecten van de eerder 

opgelegde straf op zijn ontwikkeling, maar ook de ernst van de feiten zijn voor de rechter bij het 

bepalen van de straf van belang. 

 

5.3 Gesprekken met advocaten, officieren van justitie en advocaten-generaal 

5.3.1 Inleiding 

In deze paragraaf worden de gesprekken die zijn gevoerd met advocaten, officieren van justitie en 

advocaten-generaal geanalyseerd.446 In totaal zijn twintig semigestructureerde interviews gehouden 

met 37 respondenten (veertien advocaten, zeventien officieren van justitie en zes advocaten-generaal). 

De onderzoeksresultaten worden per deelonderwerp besproken. De vragen die zijn voorgelegd, zijn in 

bijlage II van dit rapport opgenomen. De antwoorden zijn hieronder in verschillende onderdelen 

geordend, namelijk praktijk (paragraaf 5.3.2), karakter (paragraaf 5.3.3), doel en grondslag (paragraaf 

5.3.4) en strekking (paragraaf 5.3.5). De behandeling van de praktijk is gesplitst in deelparagrafen. We 

gaan in op de omvang van het gebruik van de regeling (paragraaf 5.3.2.1) en het bespreken van de 

regeling met collega’s bij de voorbereiding van een zaak (paragraaf 5.3.2.2). Ook gaan we in op de 

vraag of de regeling feitelijk of formeel wordt toegepast, waarbij we niet alleen hebben stilgestaan bij 

artikel 63 Sr, maar zijn ingegaan op de gehele regeling van meerdaadse samenloop (paragraaf 5.3.2.3). 

In deze paragraaf bespreken we ook hoe andere procesdeelnemers de functie van de meerdaadse 

samenloopregeling beschouwen. De bespreking van het karakter betreft het beleid van het Openbaar 

Ministerie in het geval van meerdaadse samenloop. De bespreking van de strekking hebben we 

gesplitst in de strekking van de algemene regeling van meerdaadse samenloop (artikel 57-62 Sr) 

(paragraaf 5.3.5.1) en de strekking van artikel 63 Sr (paragraaf 5.3.5.2). Tijdens de interviews hebben 

we ook vragen gesteld naar eventueel gevoelde belemmeringen bij de toepassing van de regeling, in 

het bijzonder artikel 63 Sr. Omdat die belemmeringen zowel betrekking kunnen hebben op doel, 

grondslag, strekking, karakter en functie van de regeling bespreken we deze in een aparte paragraaf 

(5.3.6). In paragraaf 5.3.7 bespreken we de mogelijke invloed van hedendaagse ontwikkelingen op 

meerdaadse samenloop. In paragraaf 5.3.8 gaan we in op voorstellen tot wijziging van de bestaande 

wettelijke regeling.  

In de volgende paragrafen citeren of parafraseren we geregeld respondenten. We hebben de 

respondenten genummerd op volgorde van gesprek. Om volledige anonimiteit te bewaren hebben we 

zoveel mogelijk vermeden het geslacht te vermelden. 

 

                                                           
446 Zoals in paragraaf 1.3.2 is aangegeven is met deze gesprekken niet gestreefd naar kwantitatieve 
representativiteit maar is getracht een gedegen beeld te krijgen van de ervaringen en meningen van de beide 
beroepsgroepen binnen de rechtspraktijk. 
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5.3.2 Praktijk van de regeling van meerdaadse samenloop 

5.3.2.1 Gebruik van de regeling van meerdaadse samenloop 

Zowel advocaten als leden van het Openbaar Ministerie gaven aan dat de regeling van meerdaadse 

samenloop in de praktijk voornamelijk draait om de artikelen 57 en 63 Sr. Op de vraag hoe vaak de 

respondenten in de praktijk te maken hebben met de regeling van meerdaadse samenloop, waren de 

antwoorden verschillend: voor de één is de regeling aan de orde van de dag – een aantal respondenten 

(8, 11, 24, 25, 29) stelde dat er op dagvaardingen over het algemeen meer dan één feit ten laste wordt 

gelegd447 – voor de ander komt de regeling niet of nauwelijks voor (respondenten 3, 10). Het verschil 

in antwoord op deze vraag is deels te verklaren door het verschil in praktijk; advocaten die veel 

Opiumwetzaken doen, gaven aan dat in de dagvaarding meerdaadse samenloop vaak al besloten ligt, 

terwijl advocaten die zich hebben gespecialiseerd in economische strafzaken juist stelden dat de 

regeling van artikel 57 lid 2 Sr in de praktijk nauwelijks een rol speelt. Een andere verklaring voor het 

verschil kan worden gevonden in het verschil in interpretatie van ‘te maken hebben met’. Een officier 

van justitie gaf als reactie: ‘In theorie heb ik wel te maken met de regeling van de meerdaadse 

samenloop, maar hoe vaak je echt in de praktijk noemt dat er sprake is van meerdaadse samenloop, dat 

is eigenlijk nooit’ (respondent 22, 5). Bovenstaand citaat wijst ook op een zekere houding ten aanzien 

van meerdaadse samenloop. Veel van de respondenten gaven aan dat de artikelen 57-62 Sr geregeld in 

de rechtspraktijk aan de orde zijn, maar zelden tot nooit voor debat in de rechtszaal zorgen. 

Weinig advocaten benoemen tijdens het pleidooi de artikelen 57-62 Sr. Slechts één advocaat gaf aan 

dat standaard te doen (respondent 1). Een andere advocaat stelde bij pleidooi op de samenloopregeling 

te wijzen als uit de eis van de officier van justitie nergens blijkt dat hij de regeling heeft toegepast 

(respondent 24). Ook één van de officieren vertelde standaard naar de regeling te verwijzen in het 

requisitoir, maar dan vooral om de eventuele samenhang tussen de feiten aan te geven (respondent 7). 

Verder werd in een tweetal interviews door officieren van justitie geantwoord dat zij in grotere zaken 

aangeven dat er sprake was van meerdaadse samenloop en wat dat voor de maximumstraf betekende 

(respondent 30 en 34). Een andere officier van justitie stelde hierover: ‘Ik benoem meerdaadse 

samenloop heel vaak, zonder daaraan de consequentie te verbinden van “ik kan maximaal …” omdat 

we niet aan het maximum zitten’ (respondent 31). Vooral als het strafmaximum in beeld is, wijst deze 

respondent op de samenloopregeling. De overige officieren van justitie, alle advocaten-generaal en 

advocaten, gaven aan de artikelen 57 tot en met 62 Sr niet ter zitting aan de orde te brengen. Zoals één 

van de respondenten, een advocaat, stelde: ‘In het gros van de zaken wijs ik niet op de 

samenloopregeling, want dan is het echt overduidelijk dat het aan de orde is én bereik je het 

strafmaximum toch niet’ (respondent 24). Eén van de door ons ondervraagde officieren van justitie 

was zo eerlijk te stellen zich eigenlijk helemaal niet bezig te houden met meerdaadse samenloop ten 

                                                           
447 Overigens is door respondenten aangegeven dat het aantal feiten op een dagvaarding in beginsel tot maximaal 
vijf wordt beperkt, exclusief ad informandum gevoegde zaken (respondent 27, 30, 34). Zie voor dit aantal het 
Landelijk strafprocesreglement van 31 december 2010, Stcrt. 20926, aant. 7.1.4. 
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behoeve van de onderbouwing van de strafeis (respondent 12). Het beeld dat aldus ontstaat is dat 

meerdaadse samenloop veelvuldig aan de orde is in de strafrechtspraktijk, maar dat dit niet zo heel 

vaak wordt uitgesproken. Men constateert dat er sprake is van meerdere feiten, dat conform artikel 57 

Sr sprake is van meerdaadse samenloop, maar besteedt er verder veelal geen aandacht aan. 

Dat is niet anders in geval zaken ad informandum worden gevoegd, iets wat volgens respondenten niet 

zo vaak meer voorkomt. Waar nog wel gebruik wordt gemaakt van het voegen ad informandum, is het 

afhankelijk van het aantal gevoegde feiten en de ernst van deze feiten of dit veel invloed heeft op de 

strafeis: ‘De ad informandum zaken zijn doorgaans iets wat er meer bij hangt. Het gaat doorgaans om 

soortgelijke feiten: vijf diefstallen op de dagvaarding en nog drie die ad info gevoegd zijn. Die leggen 

dan maar heel weinig gewicht in de schaal. Anders wordt het in gevallen, die heel sporadisch 

voorkomen, waarin er vijf diefstallen op een dagvaarding staan en er nog vijftien ad info gevoegd zijn. 

Dan krijg je een wanverhouding tussen aan de ene kant de dagvaarding en aan de andere kant het ad 

info deel. Hierdoor krijgt het ad info deel wel meer gewicht’ (respondent 5). 

 

Anders is het met betrekking tot artikel 63 Sr. Dat is niet alleen in de praktijk veelvuldig aan de orde 

(respondent 1, 3, 9, 17, 33), zeker in hoger beroep (respondent 36, 37), maar leidt in de rechtszaal 

nogal eens tot discussie. Die discussie ontstaat, omdat het volgens advocaten nogal eens voorkomt dat 

artikel 63 Sr door de officier van justitie of advocaat-generaal in zijn requisitoir wordt genoemd, 

zonder dat volgens advocaten duidelijk is welke consequenties hij daaraan verbindt met betrekking tot 

de straf (respondent 3, 9, 23). Respondenten van het Openbaar Ministerie herkennen dit beeld. Het 

noemen van artikel 63 Sr is veelal een ‘formaliteit’ (respondent 16, 22, 25). Om die reden heeft een 

enkele respondent aangegeven artikel 63 Sr niet in het requisitoir te noemen (respondent 21). 

Dat betekent niet dat artikel 63 Sr nooit enige inhoudelijke betekenis heeft. Sommige officieren van 

justitie en advocaten-generaal erkennen dat zij met artikel 63 Sr rekening houden, in die zin dat zij 

zich dan afvragen wat zij hadden geëist als alle feiten gelijktijdig waren gedagvaard (respondent 16, 

33, 37). Dan kan het zijn dat artikel 63 Sr van invloed is op de eis, niet alleen de strafmaat, maar ook 

de strafsoort en strafmodaliteit (respondent 15, 22). Overigens hoeft dat niet te betekenen dat een 

lagere strafeis volgt. Het kan zijn dat als dat ene feit met de andere feiten was berecht, dat tot een 

hogere straf of een andere strafsoort of strafmodaliteit had geleid. In zoverre hangt de invloed van 

artikel 63 Sr ook af van alle concrete omstandigheden van het geval (respondent 22, 32). 

Andere respondenten stelden de regeling te zien als een strafmaximumregeling. Zolang dat maximum 

niet in zicht is, heeft artikel 63 Sr in beginsel geen invloed op de straf (respondent 11, 25). Dat 

advocaten met een beroep op artikel 63 Sr strafvermindering denken te kunnen bewerkstelligen, 

getuigt volgens deze respondenten van een verkeerde opvatting van artikel 63 Sr (respondent 15, 16). 

Overigens menen sommige respondenten van het Openbaar Ministerie dat ook rechters wel eens een 

verkeerde voorstelling van artikel 63 Sr hebben (respondent 20), maar dat wordt niet door iedereen 

gedeeld (respondent 16, 22, 25). Sommige advocaten onderkennen dat artikel 63 Sr wellicht niet 



126 
 

automatisch tot strafvermindering hoeft te leiden, maar ervaring leert hen dat het inroepen van die 

bepaling altijd een strafmatigend effect heeft (respondent 13, 23, 24). Dit verschil in opvatting heeft 

volgens respondenten overigens een hoog theoretisch gehalte. Advocaten hebben aangegeven dat een 

(in hun ogen) verkeerde toepassing van artikel 63 Sr geen reden is of zou zijn om in hoger beroep te 

gaan. Respondenten hebben dat in ieder geval zelf nooit gedaan (respondent 3, 9, 22, 29). 

 

5.3.2.2 Het bespreken van de regeling met collega’s ter voorbereiding van een zaak 

Advocaten geven aan dat de samenloopregeling zelden onderwerp van gesprek tussen collega’s is. 

Soms komt zij zijdelings aan de orde bij de bespreking van een zaak (respondent 24). Zo komt de 

regeling in beeld als op basis van een dagvaarding de mening bestaat dat het feitencomplex ook een 

voortgezette handeling zou kunnen zijn, of wanneer een officier van justitie of advocaat-generaal een 

eis heeft geformuleerd op zitting waarin een raadsman geen toepassing van de regeling (met name 

artikel 63 Sr) terug ziet (respondent 9). Maar, zoals deze respondent aangaf: ‘De samenloopregeling 

komt eigenlijk nooit in het bijzonder als onderdeel van het overleg aan de orde’. De Amsterdamse 

zaak die aanleiding is geweest voor dit onderzoek, is op een aantal kantoren behandeld in een 

jurisprudentieoverleg. Ook tijdens dit overleg was niet de samenloopregeling het onderwerp van 

discussie, maar ging de discussie over de interpretatievrijheid van de rechter (respondent 17). 

Voor officieren van justitie en advocaten-generaal ligt dit iets anders. In de zwaardere zaken die in een 

strafmaatoverleg worden besproken, wordt de samenloopregeling wel eens aan de orde gesteld om 

voorafgaand aan de discussie over de strafeis het strafplafond helder te krijgen (respondent 11, 12, 15, 

22, 24). Maar, zo zegt één van de gesproken officieren: ‘Dan prenten we het strafmaximum in het 

achterhoofd en gaan we daarna weer terug naar de concrete zaak’ (respondent 11). Bij de verdere 

behandeling van de concrete zaak komt de samenloopregeling niet zo vaak aan de orde.  

Dat geldt vooral bij politierechterzaken (respondent 22). Daaraan gaat geen strafmaatoverleg vooraf. 

Waar het gaat om meerdaadse samenloop wordt soms benoemd dat verdachte de feiten ‘meermalen 

heeft gepleegd’, maar inhoudelijk wordt de regeling niet besproken. Eén van de advocaten-generaal 

gaf aan dat een strafmaatoverleg in hoger beroep een andere insteek hebben dan een strafmaatoverleg 

in eerste lijn, omdat in hoger beroep de eis en het vonnis van de zaak in eerste aanleg bekend zijn. Die 

zijn in tweede lijn het vertrekpunt van waaruit de discussie over de straf wordt gevoerd (respondent 

37). Overigens geldt ook in appèl dat meerdaadse samenloop tijdens een strafmaatoverleg weinig 

aandacht krijgt. 

 

5.3.2.3 Toepassing in abstracto of in concreto van de regeling van meerdaadse samenloop 

In hoofdstuk 4 en eerder in dit hoofdstuk bespraken we de wijze waarop het doel van meerdaadse 

samenloop in strafzaken tot uitdrukking kan worden gebracht. We onderscheiden een feitelijke en een 

formele toepassing, in de gesprekken een toepassing in abstracto (formeel) en in concreto (feitelijk) 

genoemd. Aan leden van het Openbaar Ministerie en de advocatuur hebben we de vraag voorgelegd 



127 
 

welke visie zij tot de hunne rekenen. Tevens hebben wij hun gevraagd welke visie binnen de rechts-

praak leidend lijkt. Aan advocaten hebben wij gevraagd welke visie volgens hen binnen het Openbaar 

Ministerie leidend is. Aan leden van het Openbaar Ministerie hebben wij hetzelfde gevraagd over 

advocaten. 

Van de zijde van het Openbaar Ministerie werd in meerderheid geantwoord dat zij in abstracto redene-

ren. Zij stelden ook dat meerdaadse samenloop een strafmaximum aangeeft. Op de vraag of zij die 

redenering ook in de dagelijkse praktijk volhouden, wisselden de antwoorden. Sommige respondenten 

zijn stellig: ‘Ik vind: de wet bepaalt het strafmaximum en daarbinnen ben ik gewoon vrij’ (respondent 

22, 7). De meeste respondenten gaven echter aan dat het uitgangspunt weliswaar is dat in abstracto 

mag worden geredeneerd. Dat betekent dat de straffen mogen worden gestapeld, maar dat daarna ‘naar 

beneden’ wordt afgerond. Men spreekt wel van ‘de wet van de afnemende meeropbrengsten’ 

(respondent 16) of ‘het afnemend strafnut’ (respondent 17, 25, 30). Een en ander hangt volgens 

respondenten wel af van verschillende omstandigheden, zoals de aard van de feiten, de persoon van de 

verdachte en dergelijke. Hoe eenvoudiger de feiten, hoe sneller men bereid is zuivere cumulatie als 

uitgangspunt te nemen. Bij zwaardere feiten geldt dat minder snel. Hoe hoger de straf voor één feit, 

hoe sneller de straf voor meerdere (soortgelijke) feiten wordt gematigd (respondent 5, 30, 31). 

Sommige advocaten onderschrijven dat de regeling door het Openbaar Ministerie in concreto wordt 

toegepast (respondent 1, 2, 3, 14, 23, 29), al betekent dat niet zonder meer dat duidelijk blijkt dat er 

sprake is van een, als gevolg van meerdaadse samenloop, gematigde eis. Tegelijkertijd stellen 

advocaten dat het Openbaar Ministerie steeds vaker de neiging heeft om binnen het strafmaximum 

zuiver te cumuleren. Zeker in zaken waarop richtlijnen van toepassing zijn, of zaken die zijn gepriori-

teerd, zou deze neiging bestaan (respondent 10, 13, 17, 24). Een respondent (33) die ervaring heeft met 

beide manieren van toepassing stelt dat er ‘bij het Openbaar Ministerie helemaal geen pijl op te 

trekken’ is. 

 

Advocaten zijn eensgezinder over het gebruik van de samenloopregeling door rechters. Vrijwel 

unaniem is men van oordeel dat de rechter de regeling in concreto toepast. Men is daar ook erg positief 

over, omdat een zaak ‘niet alleen maar met het wetboek in de hand’ moet worden beoordeeld maar 

niet moet worden ‘vergeten naar de zaak zelf te kijken.’ De rechterlijke straftoemetingsvrijheid vindt 

men, ook in zaken van meerdaadse samenloop, een groot goed (respondent 3, 9). Ook bij de 

rechtspraak ziet een respondent echter een verschuiving naar een formele toepassing, vooral in zaken 

waarvoor oriëntatiepunten bestaan. Die hebben ertoe geleid dat, net als het Openbaar Ministerie, 

rechters straffen gaan stapelen (respondent 10, 22). Andere respondenten erkennen dat er soms wordt 

gecumuleerd: ‘Twee inbraken tellen ze op, maar tien inbraken weer niet’ (respondent 24). Deze 

respondent ziet op dit punt weinig verschil met de handelwijze van het Openbaar Ministerie. 

Ook bij het respondenten van het Openbaar Ministerie bestaat het idee dat rechters de samenloop-

regeling gebruiken zoals zij dat doen (respondent 9, 10, 22, 25), al kunnen ze dat niet met zekerheid 
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zeggen omdat één en ander in het vonnis niet zichtbaar wordt gemaakt. Maar de idee is dat tot op 

zekere hoogte wordt gecumuleerd en daarna gematigd. Zij onderschrijven ook dat zodra er voor een 

bepaald feit oriëntatiepunten bestaan rechters daaraan ‘behoorlijk vastzitten’ (respondent 11, 15, 16) 

en minder snel geneigd zijn de straf te matigen. Dat kan in bepaalde gevallen tot gevolg hebben dat het 

strafmaximum in zicht komt. Dat is vooral het geval wanneer het strafmaximum voor één feit niet zo 

heel erg hoog is. In het merendeel van de gevallen leidt die zuivere cumulatie niet tot problemen 

(respondent 3). We komen daarop in paragraaf 5.3.6 nog terug. 

  

De feitelijke en formele benadering wordt ook ten aanzien van artikel 63 Sr onderkend. Volgens 

respondenten van de zijde van het Openbaar Ministerie moet artikel 63 Sr in ieder geval niet leiden tot 

een keurslijf wat de strafsoort, -maat en -modaliteit betreft (respondent 15, 16, 31). Sommige 

respondenten zien ook artikel 63 Sr uitsluitend als een regeling voor het strafmaximum. Zij stellen dat 

geen rekening kan worden houden met de tussentijdse veroordeling, omdat de feiten uit de eerdere 

zaak niet bekend zijn (respondent 11, 19, 21, 25). Andere respondenten werken meer vanuit een 

feitelijke benadering. Dan gaat het om de vraag wat voor straf zou zijn opgelegd als de feiten 

gelijktijdig waren berecht en of er nog ruimte is om voor het later berechte feit een straf op te leggen 

(respondent 21, 22, 34, 36). Respondenten die de regeling in concreto toepassen zijn bereid om dan 

een heel lage of zelfs geen straf te vorderen, of rekening te houden met de eerdere strafsoort of -

modaliteit (respondent 7, 31, 32). Zij die stellen de regeling in abstracto toe te passen, erkennen dat 

meer in concreto wordt geoordeeld (respondent 11). Zij zijn daar niet onverdeeld gelukkig mee. 

Respondent 11 heeft wel een verklaring voor de feitelijke toepassing van de regeling van meerdaadse 

samenloop. Die houdt niet zozeer of niet alleen verband met het stelsel van de wet, maar met de 

Nederlandse strafrechtscultuur. Ook andere respondenten hebben op de strafrechtscultuur gewezen 

(respondent 8, 25, 35). Die cultuur wordt vanouds gekenmerkt door een mild strafklimaat. De regeling 

van meerdaadse samenloop is daarvan een exponent. Tegelijkertijd is redeneren in concreto gewoonte 

geworden. Sommige officieren van justitie hebben moeite met die strafcultuur en voelen wel wat voor 

verandering. Zuiver cumuleren tot aan het strafmaximum zou volgens sommigen de regel moeten zijn 

(respondent 8, 22, 25). Andere officieren van justitie hebben er minder moeite mee dat de straf bij 

meerdere feiten wordt gematigd. Zij wijzen op het afnemend strafnut en het belang van maatwerk 

(respondent 32). Het opleggen van twee keer een erg lange gevangenisstraf is niet proportioneel en 

werkt niet in termen van speciale preventie. Dat betekent dat andere factoren dan alleen het aantal 

feiten wordt meegenomen in meerdaadse samenloop. In een in concreto benadering wordt bij de 

straftoemeting ook de persoon en persoonlijke omstandigheden van de verdachte betrokken. 

Advocaten onderschrijven dat bij artikel 63 Sr een feitelijke benadering de boventoon voert. Dat 

betekent dat de rechter rekening houdt met de eerder opgelegde straf en zich afvraagt wat zou zijn 

opgelegd als beide feiten gelijktijdig waren berecht (respondent 24). Deze feitelijke toepassing heeft 

niet alleen effect op de strafmaat, maar ook op de strafsoort en de strafmodaliteit (respondent 29, 33). 
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Overigens erkennen sommige advocaten dat er een risico in schuilt artikel 63 Sr zo ruim uit te leggen 

dat nooit voor een andere strafsoort of –modaliteit kan worden gekozen dan de strafsoort of –

modaliteit die bij de eerdere berechting is opgelegd. Tegelijkertijd ziet men geen reden om kritiek te 

uiten op de toepassing van artikel 63 Sr, nu deze bepaling volgens respondenten altijd in het voordeel 

van hun cliënt uitpakt (respondent 13, 14). 

 

5.3.3 De invloed van beleid op de regeling van meerdaadse samenloop 

In hoofdstuk 4 is er reeds op gewezen dat voor straftoemeting bij meerdaadse samenloop niet alleen 

moet worden gekeken naar de wettelijke regeling, maar ook naar het beleid zoals dat bijvoorbeeld 

door het Openbaar Ministerie is ontwikkeld (paragraaf 4.2.4). Voor meerdere feiten heeft het 

Openbaar Ministerie strafvorderingsbeleid ontwikkeld. In de Aanwijzing Kader voor strafvordering 

wordt beschreven hoe de strafeis kan worden gevormd.448 Uitgangspunt is dat het 

strafvorderingsbeleid van het Openbaar Ministerie eenduidig moet zijn; voor ‘vergelijkbare delicten 

moeten, ongeacht plaats of beoordelaar, vergelijkbare straffen worden gevorderd.’ Het kader beoogt 

die eenduidigheid van beleid te garanderen in zaken van ‘meerderjarige natuurlijke personen die 

worden verdacht van commune-, economische-, milieu- of verkeerszaken’ voor zover daarvoor 

richtlijnen zijn ontwikkeld. Hoewel van de richtlijn in bijzondere gevallen mag worden afgeweken, 

wordt beoogd zoveel mogelijk uniformiteit in de strafvordering te bewerkstelligen. Daartoe wordt 

gebruik gemaakt van een puntensysteem. In het kader van meerdaadse samenloop is van belang dat het 

uitgangspunt is dat wanneer ‘sprake is van meer te beoordelen feiten binnen één strafdossier, per feit 

het aantal strafpunten wordt uitgerekend en vervolgens de aantallen bij elkaar worden opgeteld.’ Tot 

180 strafpunten tellen de strafpunten voor 100% mee voor de berekening van de sanctiepunten. Dat 

wil eigenlijk zeggen dat tot 180 strafpunten sprake kan zijn van zuivere cumulatie van straffen. Boven 

de 180 strafpunten tellen de strafpunten tot 540 strafpunten voor 50% mee en boven de 540 

strafpunten tellen zij voor 25% mee. Reden daarvoor is, aldus de Aanwijzing, het zogenoemde 

‘afnemend nut van een steeds zwaardere sanctie’. 

Ook artikel 63 Sr wordt in het beleid genoemd. In de Aanwijzing gebruik sepotgronden worden regels 

gesteld over de wijze waarop sepotbeslissingen moeten worden geregistreerd. Die registratie hangt af 

van het motief op grond waarvan wordt geseponeerd. Dit motief wordt ook de sepotgrond genoemd. 

De sepotgrond wordt geregistreerd door een cijfercode. Artikel 63 Sr vinden we als sepotgrond met de 

cijfercode 51 terug in de Aanwijzing. Als toelichting voor deze sepotgrond wordt gegeven: ‘in 

verband met een recente bestraffing (inclusief strafbeschikking), transactie, waarschuwing ten parkette 

of schriftelijke waarschuwing wordt een nieuwe strafvervolging overbodig geacht, omdat het feit, was 

het eerder bekend geweest, in die strafrechtelijke reactie zou zijn meegenomen (vgl. art 63 WvSr.).’449 

Door de afkorting vgl. wordt duidelijk gemaakt dat hetgeen hier staat vermeld niet exact overeen hoeft 

                                                           
448 Aanwijzing Kader voor strafvordering van 4 december 2012, Stcrt.26824.  
449 Aanwijzing gebruik sepotgronden van 4 december 2012, Stcrt.26859. 
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te komen met het bepaalde in artikel 63 Sr, maar opvallend is de sepotgrond wel. Zij is niet alleen veel 

ruimer dan artikel 63 Sr, doordat ook de transactie, waarschuwing ten parkette en schriftelijke 

waarschuwing worden genoemd, tevens lijkt voor een feitelijke benadering van artikel 63 Sr te zijn 

gekozen, doordat moet worden bezien wat de straf zou zijn geweest ware de onderhavige feiten bij de 

eerdere bestraffing bekend geweest. 

 

De Aanwijzing Kader voor strafvordering lijkt door een meerderheid van respondenten te worden 

onderschreven, al zijn er ook respondenten die aangeven weinig met richtlijnen te doen. De 

verhouding tussen de wet en het kader voor strafvordering is volgens de meeste respondenten ook 

duidelijk: de wet bepaalt het strafmaximum, de richtlijn vormt het ‘uitgangspunt voor de strafeis’ 

(respondent 35, 5, 16, 30). De richtlijn vult de wet als het ware aan.450 Zij geeft een nadere inkadering 

van de ruimte om een passende strafeis te formuleren. Respondenten gaven aan bij het formuleren van 

de strafeis zoveel mogelijk vrijheid te verlangen, al erkennen zij het nut van een richtlijn ten behoeve 

van een zeker eenduidig straftoemetingsbeleid. Maar het formuleren van een strafeis hangt van zoveel 

verschillende factoren af, dat die nooit allemaal in een richtlijn kunnen worden gestopt (respondent 6). 

Er mag worden afgeweken van richtlijnen, mits dat goed wordt gemotiveerd (respondent 16, 25, 37). 

Afwijken mag zowel naar beneden (lagere eis dan de richtlijn) als naar boven (hogere eis dan de 

richtlijn). Zolang de strafeis binnen het strafmaximum ligt, is er volgens officieren van justitie en 

advocaten-generaal weinig op tegen een hogere straf te eisen dan in de richtlijn staat vermeld. Een en 

ander hangt af van de concrete omstandigheden van het geval (ernst, aard, omvang van de feiten, 

persoon van de verdachte). Dat is in overeenstemming met de Aanwijzing Kader voor Strafvordering. 

Advocaten hebben het idee dat het Openbaar Ministerie vrij ‘rigide’ de eigen richtlijnen volgt en er 

dan ook nauwelijks ten opzichte van de richtlijn wordt gematigd. Met name in bagatelzaken wordt 

nauwelijks van de richtlijnen afgeweken (respondent 10). Advocaten erkennen dat conform het Kader 

het afnemend strafnut in acht wordt genomen (respondent 33) of soms van de richtlijnen wordt 

afgeweken. Daarvoor werden verschillende redenen gegeven. Eén van de advocaten vatte die redenen 

als volgt samen: ‘Je hebt afwijking van BOS-Polaris omdat officieren niet weten dat de richtlijnen 

bestaan, je hebt opzettelijke afwijkingen en je hebt afwijkingen omdat de zaak zo anders is, 

bijvoorbeeld door zulk excessief geweldgebruik, dat de richtlijnen niet voldoen’ (respondent 17). 

Onbekendheid met de richtlijnen is relatief. Eén respondent stelde dat oudere officieren van justitie 

meer op basis van ‘Fingerspitzengefühl’ een strafeis formuleren, terwijl jongere officieren ‘veel 

strikter’ de richtlijnen toepassen (respondent 29). Het verschil tussen de tweede en derde reden lijkt 

wat arbitrair. Zij houden beide verband met de bijzondere omstandigheden van het geval en met de 

persoon van de verdachte. Voor sommige verdachten is het schrikeffect van ‘komen voor een hekje’ al 

straffend genoeg. Dan is ‘koud berekenen’ minder op zijn plaats (respondent 24). Minder positief zijn 

                                                           
450 Van een afwijking van het kader voor strafvordering ten opzichte van het wettelijk stelsel is volgens 
respondenten van het Openbaar Ministerie dan ook geen sprake (respondent 11, 12, 15, 22, 31). 
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advocaten over ‘a-typische’ of ‘high profile’ zaken. Dan wil het Openbaar Ministerie nog wel eens 

met een hoge eis komen. Zo voor deze zaken al richtlijnen bestaan, dan zouden die vrij eenvoudig 

opzij worden gezet (respondent 9, 13, 14). 

 

Naast richtlijnen, bestaan er ook de oriëntatiepunten voor de rechtsprekende macht (zie paragraaf 

5.4.4.2). Deze oriëntatiepunten spelen volgens respondenten een belangrijke rol in de benadering van 

een strafzaak. Het vermoeden is geuit dat de rechter vanuit zichzelf de straftoemeting meer in concreto 

vorm zou willen geven, maar dat hij, door de oriëntatiepunten wellicht toch meer in abstracto 

redeneert. Zodra er oriëntatiepunten zijn, is volgens sommige respondenten (allen advocaat) stapelen 

het devies en wijkt de rechter niet af van de werkwijze van het Openbaar Ministerie (respondent 3, 10, 

14, 24). Die oriëntatiepunten worden dan een soort stroomschema, waar een verdachte alleen maar 

nadeel van ondervindt, aldus één van de advocaten (respondent 1). Daartegenover wordt aangevoerd 

dat rechters wel een eigen afweging maken en dat, naast de aard, ernst en omvang van de feiten ook de 

persoonlijke omstandigheden van de verdachte een grote rol spelen bij de straftoemeting. Het beeld is 

dat bij soortgelijke feiten zuiver wordt gecumuleerd, tot een zeker maximum. Daarna wordt gematigd 

(respondent 1, 2, 25). Bij feiten die niet soortgelijk zijn, is de indruk dan weer dat het zwaarste delict 

als uitgangspunt wordt genomen en dat de overige delicten als strafverzwarende omstandigheid 

worden meegenomen (respondent 17, 23). Er bestaat dus een zekere diversiteit in het bepalen van de 

straf bij meer feiten. Om die reden stelde een respondent dat het ‘toch altijd een beetje gokken [blijft] 

hoe ze nou precies met de regeling omgaan’ (respondent 24). Overigens is bij meervoudige kamers het 

beeld diffuser dan bij politierechters. Politierechters lichten naar de mening van respondenten (zowel 

advocaten als leden van het Openbaar Ministerie) duidelijker toe hoe zij de regeling van meerdaadse 

samenloop hebben toegepast (respondent 3, 23, 24, 29, 36). 

 

5.3.4 Doel en grondslag van de regeling van meerdaadse samenloop 

Met betrekking tot het doel van meerdaadse samenloop, wijst een respondent (advocaat) op het belang 

van een humaan en proportioneel strafrecht (respondent 1). De regeling beoogt ‘oeverloosheid’ of 

‘draconische straffen’ te voorkomen (respondent 3, 17, 24). Het is volgens advocaten ‘niet reëel’ om 

de straffen onbeperkt te laten cumuleren en miskent dat straf ook wordt opgelegd uit oogpunt van 

preventie en resocialisatie (respondent 10). Met betrekking tot artikel 63 Sr is door een enkele 

respondent aangegeven dat die bepaling (ook) inefficiëntie afstraft. Wanneer het Openbaar Ministerie 

zijn zaken niet op orde heeft, moet de verdachte daarvan niet de dupe zijn (respondent 13). 

Ook leden van het Openbaar Ministerie stellen dat het doel van de regeling in het voorkomen van 

disproportionele bestraffing is gelegen (respondent 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 30). Er is ook een 

ander geluid te horen. Verschillende respondenten stelden dat het doel van meerdaadse samenloop 

geen ander is dan het bepalen van het strafmaximum (respondent 22, 25, 28, 35, 36). Die opvatting 

verschilt minder van de opvatting die uitgaat van proportionaliteit dan op het eerste gezicht het geval 
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lijkt. Ook het strafmaximum bepaalt een grens aan de straf en houdt dus verband met de eis van 

proportionaliteit. Het verschil tussen deze opvatting en de eerste opvatting ligt hem daarin dat op 

grond van de eerste opvatting ook binnen het strafmaximum de straf zou moeten worden gematigd, 

terwijl voorstanders van de tweede opvatting die verplichting niet uit de wet afleiden. Het verschil is 

er in gelegen hoe de regeling wordt gebruikt, niet of er een verschil bestaat in het doel (respondent 21, 

31). De meeste respondenten die het doel van de samenloopregeling omschrijven als het voorkomen 

van disproportionele straffen, onderschrijven ook een feitelijke (of in concreto) toepassing van de 

regeling, terwijl respondenten die het doel van de regeling omschrijven als het bepalen van het 

strafmaximum een meer formele toepassing van de regeling onderschrijven (respondent 21). 

Advocaten erkennen dat hun opvattingen wellicht wat idealistisch zijn. De samenleving is veranderd 

en de opvattingen over strafrecht en straffen zijn ook veranderd (respondent 1, 14). Toch zien de 

meeste advocaten geen reden om doel en grondslag van de regeling aan te passen. De huidige regeling 

helpt ‘Amerikaanse toestanden’ te voorkomen (respondent 10, 13) en maakt duidelijk dat, wat iemand 

ook op zijn kerfstok heeft, hij weer in de samenleving mag terugkeren. ‘Op een gegeven moment moet 

er ook gewoon plaats zijn voor verzoening en dan moet je iemand weer in de maatschappij toelaten, 

uitzonderingen daargelaten’ (respondent 9, 14). Men vindt het doel passen bij een beschaafd strafrecht 

dat stelt dat zwaarder straffen ‘gewoon zinloos’ is (respondent 23, 29). Opvallend is dat veel 

respondenten niet vergelding aan de samenloopregeling ten grondslag leggen, zoals de wetgever, maar 

speciale preventie of resocialisatie. Vergelding associëren respondenten met wraak, terwijl men 

speciale preventie juist associeert met een gematigd, beschaafd strafrecht (respondent 1, 10). 

Advocaten denken dat het Openbaar Ministerie de, in hun ogen, verharde opvatting heeft omarmd, 

terwijl de rechter meer oog heeft voor een gematigd, humanitair strafrecht (respondent 1, 9, 17, 23).  

Binnen het Openbaar Ministerie wordt de discussie over doel en grondslag van de regeling als ‘puur 

theorie’ afgedaan (respondent 22). Zij die er zo over denken onderschrijven dat het doel van de 

regeling het bepalen van het strafmaximum is. Respondenten die het doel omschrijven als het 

voorkomen van disproportionele straffen vinden de regeling meer dan theorie. Eén van hen stelde: 

‘Het heeft alles te maken met maatwerk, een gewogen eis (…) op alle fronten, dus ook rekening 

houdend met dat afnemend strafnut’ (respondent 31). Volgens deze respondenten is het dan ook niet 

nodig de bestaande regeling aan te passen. Een enkele respondent heeft wel moeite met de bestaande 

regeling. Waarom zouden we de straf moeten ‘aftoppen’ wanneer iemand meerdere strafbare feiten 

heeft gepleegd (respondent 11)? Deze respondent kan dat maar moeilijk uitleggen en vindt zeker in 

zware zaken dat er wel wat aan de regeling schort. We bespreken in paragraaf 5.3.8 enkele voorstellen 

tot herziening van de bestaande regeling. 

 

5.3.5 Strekking van de regeling van meerdaadse samenloop 

5.3.5.1 Strekking van de regeling van meerdaadse samenloop bij gelijktijdige berechting 
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Zowel advocaten als leden van het Openbaar Ministerie stellen dat het effect van de regeling is dat zij 

leidt tot strafmatiging. Van de zijde van het Openbaar Ministerie is ook opgemerkt dat de regeling in 

zekere zin ook strafverhogend is, omdat het strafmaximum hoger ligt bij meerdere strafbare feiten 

(respondent 5, 36). Maar men erkent dat in de praktijk de regeling tot matiging van de opgelegde straf 

leidt. Een aantal leden van het Openbaar Ministerie, dat aan de regeling een strafverminderende 

werking toedicht, heeft daar niet zo veel moeite mee. Niet alleen is strafvermindering een effect van 

het voorkomen van onbeperkte cumulatie, en daarmee in overeenstemming met doel en grondslag van 

de regeling, ook is het veel praktischer. Het tenuitvoerleggen van gecumuleerde gevangenisstraffen 

zadelt de executie met lastige problemen op (respondent 8). Eén respondent (11) zette er wel zijn 

vraagtekens bij. Die vond het ‘aftoppende effect’ vrij willekeurig. Andere respondenten stellen 

impliciet en expliciet dat strafmatiging geen eis zou moeten zijn. Zij pleiten voor een regeling die 

maatwerk mogelijk maakt. De rechter en het Openbaar Ministerie moeten bij het bepalen van de straf, 

of het formuleren van de eis, zo vrij mogelijk worden gelaten (respondent 15, 16, 18). Dat betekent dat 

de rechter soms zuiver mag cumuleren, maar in andere gevallen de straf mag matigen. 

Nogal wat advocaten stellen dat zij nooit hebben meegemaakt dat bij meerdaadse samenloop het 

stafmaximum werd opgelegd van één misdrijf, laat staan het verhoogde strafmaximum dat mogelijk is 

bij meerdaadse samenloop van misdrijven. Volgens sommige advocaten echter doet de regeling meer 

dan het bepalen van het maximum: het scherpt de rechter in dat hij bij het bepalen van de straf niet 

zomaar moet gaan stapelen, maar met alle relevante omstandigheden van het geval en de persoon van 

de dader rekening moet houden en de mogelijkheid heeft om de straf te matigen. Die mogelijkheid 

wordt, zo stellen advocaten, bijna altijd gebruikt. Advocaten onderkennen daardoor het belang van 

deze regeling voor hun cliënt. Zij leggen echter niet te veel nadruk op de samenloopregeling in hun 

contact met cliënten. De regeling is te complex voor een gemiddelde verdachte (respondent 1, 3). Wel 

bespreken advocaten de mogelijke straf met hun cliënten en in dat geval zeggen sommige advocaten 

wel iets over meerdaadse samenloop (respondent 13, 17, 23, 24). Dat doen ze bijvoorbeeld door het 

relevante oriëntatiepunt te laten zien en aan te geven dat het mogelijk is dat die straf wordt 

vermenigvuldigd met het aantal gedagvaarde feiten (respondent 24). Andere advocaten hebben moeite 

met oriëntatiepunten. Ze noemen die te mechanisch (respondent 1). Zij vertellen meestal wel wat voor 

straf hun cliënt boven het hoofd hangt, omdat hun cliënt daarnaar vraagt. Maar de verwachte hoogte 

van de straf wordt meestal gebaseerd op ervaring, niet op het rechterlijk beleid. 

 

5.3.5.2 Strekking van de regeling van meerdaadse samenloop bij ongelijktijdige berechting (artikel 63 

Sr) 

Advocaten gebruiken artikel 63 Sr als argument voor strafvermindering. Zo stelde één van de 

respondenten: ‘In het kader van de strafmaat wijs ik eigenlijk altijd op het feit dat artikel 63 

toepasselijk is, omdat je het altijd kunt gebruiken als argument om een lagere straf op te leggen voor 

de zaak die nu behandeld wordt’ (respondent 9). Advocaten leggen artikel 63 Sr vaak zo uit dat het 
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voorliggende feit moet worden bestraft alsof dit gelijktijdig zou zijn afgedaan met feiten waarvoor 

verdachte reeds is veroordeeld (respondent 1, 2, 13, 17). Hoewel deze feitelijke redenering volgens 

advocaten ertoe moet leiden dat van toepassing van artikel 63 Sr een strafmatigend effect moet 

uitgaan, zijn niet alle advocaten van mening dat de regeling door de wetgever zo bedoeld is. In één van 

de interviews legden de advocaten dit uit: ‘In de praktijk heeft zich eigenlijk de situatie ontwikkeld dat 

rechters, en ook advocaten, ervan uitgaan dat als je meer strafbare feiten hebt op de dagvaarding, dat je 

eigenlijk recht hebt op een soort kwantumkorting (…). En met artikel 63 Sr zeggen ze dat met een 

soort terugwerkende kracht. Wij roepen dan altijd heel hard: “Dus u moet minder straf opleggen”’ 

(respondent 13). Respondenten gaven aan te twijfelen of deze interpretatie van artikel 63 Sr wel de 

juiste is, maar maken er toch gebruik van, en naar eigen zeggen vaak met succes. Uit de interviews 

blijkt dat niet in alle zaken waar artikel 63 Sr van toepassing is, als argument voor strafvermindering 

naar voren wordt gebracht. Zo legde een advocaat ons uit: ‘Als je er iets aan hebt, dan wel: als je daar 

voor een [artikel] 9a [Sr] of voor een geheel voorwaardelijke straf gaat pleiten, dan zou ik er wel op 

wijzen. Maar als er drie maanden is opgelegd en er is nog voldoende ruimte? Tsja. Meestal wordt het 

ook door de rechtbank zelf geconstateerd (…) en moet je er dan in je pleidooi nog extra op wijzen? 

Daar zie ik eigenlijk de meerwaarde niet van in’ (respondent 33). Deze advocaat is ervan overtuigd dat 

de rechter artikel 63 Sr veelal in strafverminderende zin toepast. Hij staat daarin dus niet alleen. 

Officieren van justitie en advocaten-generaal halen artikel 63 Sr niet als argument voor strafmatiging 

aan. Zij verwijzen naar artikel 63 Sr om aan te geven dat zij hebben gezien dat die bepaling van 

toepassing is en door hen is meegenomen bij de strafeis (respondent 13). Op die manier trachten zij het 

argument van de verdediging – dat artikel 63 Sr van toepassing is en dat de straf lager zou moeten zijn 

dan de eis – bij voorbaat te ontkrachten. Toch is dat niet de enige reden waarom artikel 63 Sr wordt 

genoemd. Soms volgt uit de omstandigheid dat artikel 63 Sr van toepassing is dat een lagere straf 

wordt geëist, of een andere strafsoort of –modaliteit. Daar wezen we eerder al op (paragraaf 5.3.2.4). 

Andere respondenten stellen dat artikel 63 Sr niet zonder meer van invloed is op de door hen 

geformuleerde eis. Eén van de respondenten legde dit als volgt uit: ‘Het [artikel] wordt genoemd, het 

wordt benoemd, maar uiteindelijk verandert het niets aan de straf’ (respondent 37). Dat kan verband 

houden met de omstandigheid dat, ook al is artikel 63 Sr van toepassing, verdachte kennelijk vaker 

met justitie aan aanmerking is gekomen. Hoewel van recidive geen sprake is, is verdachte meerdere 

keren de fout in gegaan. Dat wordt over het algemeen ten nadele van de verdachte meegenomen en 

corrigeert dus als het ware het strafmatigende effect van artikel 63 Sr (respondent 12, 36). 

 

In de literatuur wordt aangenomen dat een zekere verwantschap bestaat tussen recidive en meerdaadse 

samenloop. Ook binnen het Openbaar Ministerie wordt die verwantschap wel onderkend, zij het dat er 

ook respondenten zijn die wel een duidelijk verschil tussen recidive en artikel 63 Sr zien. Er wordt wel 

gesproken van ‘communicerende vaten’ (respondent 7, 14): is artikel 63 Sr niet meer van toepassing, 
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dan is er sprake van recidive. Een advocaat-generaal stelde dat het in beide gevallen gaat om een 

‘pluraliteit van feiten’ waarop de wetgever een reactie mogelijk heeft gemaakt (respondent 5). 

Door respondenten van het Openbaar Ministerie is het verschil of de verwantschap tussen artikel 63 Sr 

en recidive aangeduid als een theoretische discussie (respondent 22, 25). Een andere respondent, een 

officier van justitie, zag wel een uitdrukkelijk verschil. Bij recidive is er sprake van een onherroepelij-

ke veroordeling. De verdachte heeft al eens een tik gehad en is opnieuw de fout ingegaan. Voor die 

categorie van gevallen is het goed dat de straf kan worden verhoogd. Bij artikel 63 Sr geldt die situatie 

niet en dan is het begrijpelijk dat op een andere manier rekening wordt gehouden met de eerdere 

berechting (respondent 30). Andere respondenten stelden, zoals we hiervoor reeds aangaven, dat 

artikel 63 Sr en recidive communicerende vaten zijn. Daarmee bedoelden ze dat weliswaar op grond 

van artikel 63 Sr in strafmatigende zin rekening wordt gehouden met de eerdere veroordeling, maar 

die eerdere veroordeling wordt vervolgens in strafverhogende zin gebruikt omdat daaruit blijkt dat 

verdachte zich vaker schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten (respondent 3, 14, 23, 24). In de 

praktijk wordt soms meer nadruk gelegd op artikel 63 Sr, soms op het feit dat er sprake is van 

herhaling. Respondenten gaven aan dat het effect op de straf(eis) niet zo heel erg groot is. 

Respondenten onderschreven dat artikel 63 Sr ook bedoeld is om zaken zoveel mogelijk gelijktijdig te 

behandelen (respondent 35). Soms wordt dat echter niet wenselijk geacht (en het is ook niet altijd 

mogelijk). In het kader van de maatregel inrichting voor stelselmatige daders is het nodig dat 

gedurende een bepaalde periode verdachte meermalen voor bepaalde strafbare feiten is veroordeeld 

(artikel 38m lid 1 Sr). Wordt dan besloten alle feiten op één zitting te behandelen, dan komt deze 

maatregel nooit in zicht, terwijl ISD voor deze verdachte misschien wel de beste sanctie is (respondent 

25). Dan wordt de doelstelling van artikel 63 Sr wel eens genegeerd en worden de feiten wel zoveel 

mogelijk apart vervolgd. Het negeren van artikel 63 Sr wordt wel verklaard doordat artikel 63 Sr uit 

een ander tijdperk komt. Tegenwoordig is de wens om meer- en veelplegers hard aan te pakken veel 

nadrukkelijker aanwezig dan ten tijde van de totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht. Die 

aanpak vergt, gelet op de huidige regeling van ISD, een zekere vrijheid in het apart vervolgen voor 

verschillende strafbare feiten, ook al zouden die gelijktijdig kunnen worden berecht. Artikel 63 Sr 

moet daaraan niet teveel in de weg staan (respondent 35, 36). 

 

5.3.6 Gevoelde belemmeringen bij (het gebruik van) de regeling van meerdaadse samenloop 

Er bestaat een duidelijk verschil in gevoelde belemmeringen bij (het gebruik van) de regeling van 

meerdaadse samenloop tussen advocaten en leden van het Openbaar Ministerie. We zagen reeds dat 

advocaten aangaven dat hun cliënten nooit hoger beroep hebben ingesteld vanwege het verkeerd 

toepassen van de regeling van meerdaadse samenloop. Tevens hebben advocaten aangegeven zelden 

tot nooit te hebben meegemaakt dat het strafmaximum in geval van meerdaadse samenloop in zicht 

kwam. De regeling werkt volgens advocaten in het voordeel van hun cliënt is en in de ogen van veel 
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door ons geïnterviewde advocaten een weinig interessant onderwerp. Het houdt hen in ieder geval niet 

bezig (respondent 13, 23). 

Door verschillende leden van het Openbaar Ministerie is aangegeven dat de regeling, in het bijzonder 

artikel 63 Sr, hen belemmerde bij het formuleren van een strafeis. Eén respondent stelde dat enkele 

zogenoemde cold cases tot een onbevredigende uitkomst hebben geleid. Het betrof telkens zeer 

ernstige levensdelicten die als gevolg van tussentijdse veroordelingen slechts tot betrekkelijk geringe 

straffen hebben geleid. In één geval werd zelfs besloten de verdachte niet te vervolgen omdat de straf 

die nog maximaal kon worden geëist en opgelegd dermate laag was, dat de zin van vervolgen volgens 

deze respondent was verdwenen (respondent 7). Overigens ervoer deze officier van justitie de 

belemmering niet door de kwantiteit van gevallen. Het betrof maar een enkel geval per één of twee 

jaar. Maar in die gevallen ging het om telkens dermate ernstige delicten dat het feit dat slechts een zeer 

lage straf kon worden opgelegd als gevolg van artikel 63 Sr, moeilijk te rechtvaardigen viel. 

Ook andere leden van het Openbaar Ministerie hebben aangegeven zich wel eens belemmerd te voelen 

door de regeling van meerdaadse samenloop. Slechts in een aantal gevallen werd aangegeven dat de 

regeling niet als belemmerend werd ervaren. Belangrijkste reden daarvoor is dat het strafmaximum 

nooit in zicht komt (respondent 5, 6, 11, 26), of omdat men vrede heeft met de uitkomst van een 

bepaalde zaak, ook al is de straf aan de relatief lage kant (respondent 22). De leden van het Openbaar 

Ministerie die zich wel eens belemmerd voelden hadden die ervaring niet met cold cases, maar bij 

gevallen van gelijktijdige berechting. Eén officier van justitie stelde de regeling in bepaalde gevallen 

wel ‘wat karig’ te vinden. Vooral als nogal wat ernstige feiten, zoals tientallen zedendelicten of 

meerdere levensdelicten, op de tenlastelegging staan, kan het strafmaximum van artikel 57 lid 2 Srin 

bepaalde gevallen niet volledig recht doen aan het aantal feiten (respondent 15, 25, 30, 34). Nogal wat 

respondenten stellen echter dat de belemmering die zij ervoeren niet in de eerste plaats met de 

samenloopregeling te maken heeft, maar met het strafmaximum dat op het delict is gesteld. Zo werd 

bijvoorbeeld aangegeven dat voor gewoonteoplichters, waarvoor geen aparte strafbaarstelling bestaat, 

het strafmaximum zou mogen worden verhoogd en ook het strafmaximum van artikel 197 Sr 

(ongewenste vreemdeling) werd door een enkele respondent te laag bevonden (respondent 18, 20, 21). 

Verschillende respondenten stelden dat aanpassing van het beleid al heel wat zou kunnen helpen. De 

straffen op diverse zedendelicten zouden in zowel de oriëntatiepunten als de richtlijnen omhoog 

mogen (respondent 11, 15, 16). 

 

5.3.7 De invloed van cold cases, het slachtoffer en voortbouwend appèl op meerdaadse samenloop 

5.3.7.1 Cold cases en invloed op meerdaadse samenloop 

De waardering voor het Amsterdamse vonnis van 14 oktober 2011 is wisselend. Zowel advocaten als 

leden van het Openbaar Ministerie hebben wel begrip voor deze uitspraak. De feiten zijn dermate 

ernstig, dat menselijkerwijs een dergelijke straf wel te verklaren en te rechtvaardigen valt (respondent 

3, 16, 17, 25). Anderzijds zijn er respondenten van beide groepen die vinden dat de rechtbank haar 
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boekje te buiten is gegaan. Er wordt gesproken van een ‘heel enge uitspraak’ die een gevaar vormt 

voor de ‘rechtszekerheid’ en ‘contra legem gaan kan niet’ (respondent 13, 22, 23, 33). Een aantal 

respondenten gaf als antwoord: ‘Je kunt met artikel 63 alle kanten op’. De rechtbank is het niet de fout 

ingegaan, maar heeft de ruimte die artikel 63 Sr biedt gebruikt (respondent 31). 

Een meerderheid van de respondenten, zowel advocaten als leden van het Openbaar Ministerie, 

hebben aangegeven te verwachten dat het aantal cold cases in te toekomst zal toenemen. Men wijst 

erop met de Wet DNA-Veroordeelden wellicht veel oudere zaken kunnen worden opgelost 

(respondent 16). Er wordt verschillend gedacht over de vraag of de toename van het aantal cold cases 

tot grote problemen zal leiden. Zo ziet men het niet gebeuren dat onopgeloste eenvoudige 

winkeldiefstallen door cold case teams zullen worden onderzocht (respondent 30, 32). Het gaat toch 

vooral om levensdelicten, zoals moord, en daarvoor kan levenslange gevangenisstraf worden 

opgelegd. Daar heeft artikel 63 Sr geen invloed op (respondent 14). In gevallen waarop levenslange 

gevangenisstraf niet kan worden opgelegd, zijn de strafmaxima verhoogd en dat kan het mogelijk 

forse effect van artikel 63 Sr weer wat teniet doen (respondent 29). Deze respondent merkte nog op dat 

het niet zo heel vaak voorkomt dat een dader van een cold case al een flink strafblad heeft en heel wat 

jaren gevangenisstraf opgelegd heeft gekregen. In die gevallen ontstaan met artikel 63 Sr geen 

problemen. 

Verschillende advocaten stelden zich op het meer principiële standpunt dat het ‘een keer genoeg’ is. 

Dat wil zeggen dat, als iemand al vijftien jaar van zijn leven in de gevangenis heeft doorgebracht 

(zoals in de Amsterdamse zaak het geval was) en er daarna nog eens vier of vijf jaar wordt opgelegd, 

er wel genoeg straf is opgelegd, hoe ernstig de delicten ook mogen zijn. Dat is misschien slecht aan 

slachtoffers en de samenleving te verkopen, maar volgens deze advocaten moet een rechter ook durven 

te beslissen dat het maximum is bereikt (respondent 32, 33). Bij de respondenten binnen het Openbaar 

Ministerie hebben we ook een ander geluid gehoord. We zullen we zien dat zij met verschillende 

alternatieven voor artikel 63 Sr zijn gekomen (paragraaf 5.3.8). 

 

5.3.7.2 Slachtoffers en meerdaadse samenloop 

Aan officieren van justitie en advocaten-generaal is gevraagd of zij in slachtoffergesprekken aandacht 

besteden aan de meerdaadse samenloop. Dat bleek niet het geval. De reden daarvoor is dat, voor zover 

de door ons geïnterviewde leden van het Openbaar Ministerie hadden meegemaakt, slachtoffers geen 

belangstelling tonen voor het aandeel van hun feit in de totale straf. Slachtoffers zijn slechts 

geïnteresseerd in de totaal-eis (respondent 5, 6, 12, 22, 26, 30, 35). Eén van de redenen hiervoor is zou 

zijn dat slachtoffers ‘met hun eigen zaak bij je aan tafel gaan zitten en niet bezig zijn met het feit dat er 

meerdere feiten gepleegd zijn’ (respondent 25). Ook bestaat de mogelijkheid dat slachtoffers 

gezamenlijk worden uitgenodigd voor een gesprek, waardoor de informatievoorziening over de straf-

zaak in zijn geheel wellicht belangrijker wordt gevonden dan eigen het aandeel in het geheel.  
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Geen van de officieren of advocaten-generaal stelde bij voorbaat iets over de eis te vertellen, omdat 

ook de zitting van invloed is op de strafeis. Er wordt wel een bandbreedte gegeven (respondent 25, 

30). Ook wordt het strafmaximum wel eens besproken, bijvoorbeeld om aan te geven dat de straf waar 

het slachtoffer aan denkt niet kan worden opgelegd (respondent 18, 27, 34). Bij ongelijksoortige feiten 

wordt wel wat meer het aandeel per delict besproken, zeker als het slachtoffer zich als benadeelde 

partij heeft gevoegd (respondent 31). In hoger beroep wordt slachtoffers gevraagd naar hun mening 

over de straf die in eerste aanleg is opgelegd. Ook in appèl vragen slachtoffers niet naar het aandeel 

van ‘hun’ feit in de opgelegde straf (respondent 21). Daaraan wordt tijdens het gesprek geen aandacht 

besteed. 

 

5.3.7.3 Voortbouwend appèl en meerdaadse samenloop 

De meeste advocaten zien geen verschil in het gebruik van meerdaadse samenloop in eerste aanleg ten 

opzichte van hoger beroep. Wel wordt opgemerkt dat in hoger beroep artikel 63 Sr wat vaker speelt, 

omdat alle tussentijdse veroordelingen moeten worden meegenomen (respondent 1). Dat wordt ook 

door advocaten-generaal opgemerkt, die niet allemaal onverdeeld gelukkig zijn met deze ruime uitleg 

van artikel 63 Sr. Vooral wanneer een feitelijke uitleg aan artikel 63 Sr wordt gegeven, leidt dat ertoe 

dat de strafruimte wordt beperkt. Eén advocaat-generaal noemde dat ‘de grootste frustratie van artikel 

63.’ Want, op het moment dat artikel 63 Sr in concreto wordt uitgelegd, betekent dat volgens deze 

respondent dat in het geval dat na de eerste veroordeling nog andere veroordelingen volgen, voordat 

het hoger beroep van het eerste beroep plaatsvindt, het hof met al die tussentijdse veroordelingen 

rekening moet houden, terwijl die feiten nooit gelijktijdig hadden kunnen worden berecht. De 

betreffende advocaat-generaal vindt het jammer dat de Hoge Raad artikel 63 Sr zo ruim uitlegt 

(respondent 34). Andere respondenten herkennen deze situatie, maar hebben er minder moeite mee. 

Zij betrekken in hun eis niet alleen artikel 63 Sr, maar ook de omstandigheid dat verdachte tussen 

eerste aanleg en hoger beroep niet heeft stilgezeten. Dat wordt in verdachtes nadeel meegenomen 

(respondent 21). We wezen hiervoor reeds op deze vermenging van recidive en artikel 63 Sr. 

Enkele respondenten hebben aangegeven dat de regeling van meerdaadse samenloop in hoger beroep 

gecompliceerder is geworden door het voortbouwend appèl. Wanneer hoger beroep wordt aangetekend 

tegen de veroordeling van een deel van de feiten waarvoor verdachte is veroordeeld, moet het hof ook 

de straf bepalen van de feiten waarvoor geen appèl is ingesteld. ‘En dan krijg je de rare constellatie dat 

die rechter niet over de schuldvraag gaat, maar wel over de strafmaat. En dat vind ik echt niet meer 

van deze tijd’, aldus een respondent (13). Het is voor het hof echter bijna onmogelijk om te bepalen 

welke straf voor de feiten waar de verdachte niet tegen in hoger beroep is gegaan door de rechtbank is 

opgelegd. Dat komt omdat rechters volgens de wet één straf moeten opleggen (althans, bij misdrijven) 

en in de strafmotivering niet hoeven uit te splitsen welke straf voor welk feit wordt opgelegd. Dat 

maakt het voor een verdachte minder duidelijk welke risico’s kleven aan het instellen van hoger 

beroep. Daardoor wordt het voeren van een goede verdediging bemoeilijkt, aldus deze respondent. 
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Andere respondenten hebben voortbouwend appèl niet als knelpunt genoemd. Eén van de 

respondenten stelde eenvoudig dat voortbouwend appèl nauwelijks voorkomt (respondent 24). 

 

Op de vraag of straffen wel eens wordt uitgesplitst, wordt wisselend geantwoord. Eén respondent van 

het Openbaar Ministerie stelde dat uitsplitsen in strijd met de wet is (respondent 18). Een andere 

respondent van het Openbaar Ministerie gaf aan wel eens de straf per feit of per groep van feiten uit te 

splitsen, wanneer dat relevant achten wordt geacht (respondent 22). Ook is opgemerkt dat in de strafeis 

wel wordt aangegeven welk feit als het zwaarste feit moet worden beschouwd en om die reden het 

meest zou moeten bijdragen aan (de hoogte van) de straf (respondent 22, 25, 30, 31). 

Advocaten stellen dat de laatste jaren de strafeis vaker wordt uitgesplitst per feit of dat wordt 

aangegeven welk feit het zwaarst in de strafeis weegt (respondent 23, 24). Ook zien advocaten in het 

vonnis van de rechter wel eens een uitsplitsing van de straf. Met name politierechters willen dat nog 

wel eens doen en ook in vonnissen van de meervoudige kamer wordt af en toe in de motivering de 

straf uitgesplitst. Maar meestal wordt in een schriftelijk vonnis de straf per feit niet uitgesplitst 

(respondent 29). 

Advocaten reageren wisselend op de vraag of zij het uitsplitsen van de straf per feit wenselijk vinden. 

Sommige respondenten zijn ronduit positief (respondent 13), andere zetten er hun vraagtekens bij. 

Vooral bij slachtoffers kan een uitgesplitste straf slecht uitpakken: ‘dan leest iemand, o voor mijn feit 

maar één week voorwaardelijk’. Een rechter die merkt welke straf hij per feit netto oplegt, kan ook 

denken dat dat aan de lage kant is en per feit een hogere straf opleggen waardoor de totale straf (veel) 

hoger uitpakt. Uitsplitsen van de straf per feit kan een strafverhogend effect hebben (respondent 29). 

 

5.3.8 Voorstellen tot wijziging van de wettelijke regeling 

Aan het slot van het interview vroegen wij de respondenten of in zo ja, in hoeverre de wettelijke 

regeling van meerdaadse samenloop zou moeten worden gewijzigd. Het merendeel van de door ons 

geïnterviewde advocaten acht het niet nodig de bestaande wettelijke regeling van meerdaadse 

samenloop te wijzigen. De wet biedt een kader voor een humane straftoemeting en daarbinnen bestaat 

voldoende ruimte voor maatwerk. Dat moet volgens advocaten behouden blijven. Een enkele advocaat 

pleitte voor het uitsplitsen van de straf (respondent 13). Ook konden sommige advocaten zich wel 

voorstellen de regeling (niet alleen artikel 63 Sr) aan te passen in geval van ‘extreme situaties’ 

(respondent 17, 24). Wat extreme situaties zijn, verschilde per respondent. Een groot aantal advocaten 

zag evenwel niets in een wijziging van de bestaande wettelijke regeling en stelden zelfs dat het ‘ge-

vaarlijk’ is om na elk incident de wet maar te willen wijzigen (respondent 9, 10, 13, 14, 23). 
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Ook leden van het Openbaar Ministerie waarschuwden voor incidentenpolitiek (respondent 5, 22) en 

zien weinig in een integrale wijziging van de wettelijke regeling.451 De regeling functioneert volgens 

deze respondenten ‘prima’ (respondent 25, 30, 31).  Zoals één officier het formuleerde: ‘Ik zie ook wel 

dat afnemend strafnut. Op een gegeven moment houdt het op’ (respondent 25). Aan de andere kant 

van het spectrum vinden we enkele respondenten die stelden dat de regeling van meerdaadse 

samenloop uit de wet mag worden verwijderd. Deze officieren van justitie, die zich in de praktijk 

bezighouden met zware zaken, waren van mening dat de regeling kan worden afgeschaft ‘juist omdat 

het in 99% van de gevallen niet speelt en in 1% van de gevallen juist heel erg speelt. (…) De 

rechtbanken zullen dan zelf wel zorgen dat er geen exorbitante straffen uit voortkomen’ (respondent 8, 

7). De meeste respondenten willen zover niet gaan. Een enkele officier van justitie voelde wel iets 

voor het stelsel van zuivere cumulatie in de wet waarbij het aan de rechter is om – in de gevallen waar 

nodig – te voorkomen dat hij heel lange gevangenisstraffen oplegt (respondent 12). Andere 

respondenten zien daar weinig in (respondent 34, 36). Weer andere officieren van justitie willen 

zuivere cumulatie beperken tot de ernstigste delicten waarvoor geen levenslange gevangenisstraf kan 

worden opgelegd, zoals doodslag (respondent 15, 16). De maximum straf zou dan gelijk kunnen staan 

aan het absolute tijdelijke maximum in artikel 10 Sr (respondent 34, 37). Een andere respondent van 

het Openbaar Ministerie wil af van de feitelijke toepassing van meerdaadse samenloop en, binnen het 

strafmaximum per feit zuiver kunnen cumuleren. Daarvoor hoeft de wet niet te worden gewijzigd; het 

strafmaximum plus een derde is volgens deze officier van justitie voldoende (respondent 11). 

Door meerdere officieren van justitie werd naar voren gebracht dat artikel 62 Sr dient te worden 

gewijzigd (respondenten 19, 22, 25). Het is in praktijk weinig praktisch om voor iedere overtreding 

een aparte straf te eisen. Het nut van de regeling werd niet begrepen. Er werd gesproken van een 

‘ouderwetse’ regeling. Daarnaast leidt artikel 62 Sr er ook toe dat feiten soms niet bestraft kunnen 

worden. In meerdere gesprekken kwam het voorbeeld van de structurele zwartrijder aan de orde: 

iemand van wie bekend is dat hij altijd zwart rijdt in het openbaar vervoer en dat ook bekent, maar 

waarvan je niet precies kan vaststellen hoe vaak ‘altijd’ is. Wanneer voor overtredingen één straf zou 

kunnen worden opgelegd, en niet voor iedere overtreding een geldboete moet worden geëist, zou het 

beter mogelijk zijn om rekening te houden met het feit dat verdachte keer op keer de fout in gaat, aldus 

de respondenten (respondent 18, 19). Daartegenover staat volgens advocaten, dat de regeling zoals 

deze nu is tot veel hogere straffen leidt dan wanneer wel één straf voor alle overtredingen tezamen zou 

worden opgelegd, want; ‘Nu noemen ze bij overtredingen alle boetes los, terwijl als je dat bedrag 

optelt en in één keer zou noemen als rechter, dan denk ik wel dat je eerder geneigd zou zijn om iets te 

matigen; € 120 en € 120 en € 120 klinkt minder erg dan één keer € 360’ (respondent 24). 

 

                                                           
451 Respondent 5 stelde wel voor de samenloopregeling bij de schadevergoedingsmaatregel (artikel 36f Sr) te 
wijzigen. De duur van de vervangende hechtenis is volgens deze respondent te beperkt. Hij noemde dit een 
‘miniknelpuntje’. 
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Ook met betrekking tot artikel 63 Sr verschillen de meningen. Men onderkent dat de ontwikkelingen 

in het strafrecht niet stilstaan. De aandacht voor oude zaken is toegenomen, de mogelijkheid om oude 

zaken te berechten is verruimd door wijziging van de verjaringstermijnen, het invoeren van een DNA-

databank en herziening ten nadele (respondent 10, 23, 32). Verschillende respondenten zien daarin 

toch geen reden om artikel 63 Sr te wijzigen. Dat betreft zowel advocaten als officieren van justitie 

(respondent, 1, 2, 22, 23, 30, 31, 32). Andere respondenten voelen wel voor een wijziging van artikel 

63 Sr. Eén van de respondenten was op dit punt zeer stellig: ‘Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een 

verdachte de dans ontspringt omdat door technische ontwikkelingen pas in een heel laat stadium 

duidelijk wordt dat hij de dader is. Ik voel daar eigenlijk wel wat voor, dat je in specifieke gevallen 

voorbij moet kunnen gaan aan de regeling van artikel 63. Juist in dit soort gevallen, waarin iemand pas 

na jaren, door nieuwe techniek, als verdachte is aan te merken’ (respondent 7). Andere respondenten, 

waaronder een advocaat, hebben zich op vergelijkbare wijze uitgelaten (respondent 8, 11, 24). 

Het wijzigen van artikel 63 Sr wordt niet alleen gerechtvaardigd door ontwikkelingen op het terrein 

van wetgeving, zoals herziening ten nadele en de wijziging van de verjaringstermijnen, maar ook door 

technische ontwikkelingen en de toegenomen belangen van het slachtoffer in het strafproces. Die 

begrijpt niet dat de dader tot een zeer lage straf kan worden veroordeeld vanwege artikel 63 Sr (res-

pondent 7, 8, 12). 

Hoe zou een herziene regeling van artikel 63 Sr eruit moeten zien. Sommige respondenten voelden 

wel wat voor het Duitse stelsel (respondent 10), maar advocaten stelden dat dit systeem willekeur in 

de hand werkt. Dan is een verdachte afhankelijk van de vervolgingsbeslissing van de officier van 

justitie welk feit hij als eerste berecht. Indien dat slechts een licht feit betreft, is het effect op de straf 

minimaal. Daardoor wordt het verschil in bestraffing tussen gelijktijdige en ongelijktijdige berechting 

te groot (respondent 3, 9). Twee officieren van justitie onderkenden dit probleem, dat volgens hen nog 

wordt vergroot doordat zogeheten GPS-zaken niet kunnen worden gevoegd. Als artikel 63 Sr ook voor 

die zaken wordt afgeschaft, leidt dat tot een fors nadeel voor de verdachte (respondent 15, 16). 

Andere respondenten konden zich vinden in de idee om artikel 63 Sr alleen toe te passen wanneer 

gelijktijdige berechting daadwerkelijk mogelijk zou zijn geweest (respondent 7). Andere respondenten 

willen deze optie beperken tot zware zaken (respondent 7, 8, 11, 15), of tot zeer ernstige feiten die tot 

veel maatschappelijke onrust hebben geleid (respondent 17). Deze respondent dacht daarbij in het 

bijzonder aan zeden- en levensdelicten. 

 

5.4 Gesprekken met leden van de zittende magistratuur over meerdaadse samenloop 

5.4.1 Inleiding 

Nadat de interviews met de staande magistratuur en de strafadvocatuur waren afgerond, zijn leden van 

de zittende magistratuur gevraagd naar hun praktijkervaring met de meerdaadse samenloop. De 
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gesprekken vonden plaats in de vorm van semigestructureerde interviews.452 In totaal zijn vier 

gesprekken – één per ressort – gevoerd en hebben twee rechters en zes raadsheren hun ervaringen met 

de regeling van meerdaadse samenloop met de onderzoekers gedeeld. Daarnaast is via de Raad voor 

de rechtspraak aan alle strafrechters per email een drietal vragen gesteld. Op deze mail is door zeven 

rechters gereageerd. 

 

In deze paragraaf worden de resultaten van deze gesprekken en de reacties op de email weergegeven. 

We gaan in op de praktijk van de regeling van meerdaadse samenloop in de praktijk (paragraaf 5.4.2). 

In deze paragraaf bespreken we achtereenvolgens het gebruik van de regeling en de antwoorden op de 

vraag of de regeling formeel (in abstracto) of feitelijk (in concreto) wordt toegepast (paragraaf 5.4.2.1 

en 5.4.2.2) Vervolgens wordt de invloed van rechterlijk beleid op meerdaadse samenloop besproken 

(paragraaf 5.4.3). Daarna bespreken we de strekking van de regeling. Is de regeling strafverminderend 

of strafverhogend en wat is de verhouding tussen artikel 63 Sr en recidive (paragraaf 5.4.4)? In 

paragraaf 5.4.5 komen doel en grondslag van de regeling aan bod. In paragraaf 5.4.6 bespreken we 

gevoelde belemmeringen en in paragraaf 5.4.7 wordt gekeken naar cold cases en andere 

ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de regeling. We sluiten af met de veranderpunten die 

de respondenten hebben voorgesteld met betrekking tot de regeling van meerdaadse samenloop 

(paragraaf 5.4.8). We hebben de respondenten genummerd en vermijden zoveel als mogelijk het 

geslacht van een respondent te vermelden. De nummers 38-45 verwijzen naar respondenten met wie 

wij de semigestructureerde interviews hebben afgenomen, de nummers 46-52 verwijzen naar 

respondenten die hebben gereageerd op onze email. 

 

5.4.2 Praktijk van de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop 

5.4.2.1 Gebruik van de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop 

De wettelijke regeling van meerdaadse samenloop komt aan de orde bij de straftoemeting. Omdat in 

veel strafzaken meer dan één feit wordt ten laste gelegd, leidt dat – wanneer voor meer dan één feit 

straf kan worden opgelegd – bijna altijd tot toepassing van de regeling.453 Dat wordt verklaard doordat 

zowel eendaadse samenloop als voortgezette handeling zelden tot nooit voorkomen. Dat de regeling 

moet worden toegepast betekent overigens niet dat er altijd heel expliciet (in raadkamer) over wordt 

                                                           
452 Voor een verantwoording van de selectie van de respondenten en de onderzoeksmethode, zie bijlage I. Zoals 
in paragraaf 1.3.2 is aangegeven is met deze gesprekken niet gestreefd naar kwantitatieve representativiteit maar 
is getracht een gedegen beeld te krijgen van de ervaringen en meningen van deze beroepsgroep binnen de 
rechtspraktijk. 
453 Onderscheid moet worden gemaakt tussen een dagvaarding met cumulatieve tenlastelegging en een 
dagvaarding waarop ook ad informandum gevoegde feiten staan vermeld. Die constructie komen respondenten 
steeds minder vaak tegen. Wel erkennen zij dat in geval van voeging ad informandum ook de gevoegde feiten 
worden meegewogen bij het bepalen van de straf. Dat wordt niet altijd even handig gevonden. Een rechter 
vertelde ons dat hij met het parket afspraken maakt over het aantal te voegen feiten. Met name bij overtredingen, 
zoals zwartrijden, waar voor elk feit straf moet worden opgelegd (artikel 62 Sr), probeert deze rechter het aantal 
gevoegde zaken te beperken om de totaal opgelegde straffen enigszins binnen de perken te houden. 
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gesproken bij het bepalen van de straf (respondent 38). De wet eist weliswaar dat de bepalingen van 

meerdaadse samenloop, voor zover van toepassing, in het vonnis (of arrest) moeten worden opge-

nomen, maar in de praktijk wordt aan de regeling niet zo veel aandacht aan besteed. De verklaring 

daarvoor is dat het strafmaximum (vroeger, maar ook tegenwoordig) zelden tot nooit in beeld komt, 

zelfs bij een combinatie van heel ernstige feiten (respondent 41, 43). Daar komt bij dat nogal wat 

strafmaxima de laatste jaren nogal verhoogd zijn. Die verhoging heeft de rechter nog meer ruimte 

gegeven bij het bepalen van de straf, ook in geval van meerdaadse samenloop (respondent 43). 

Ook artikel 63 Sr komt meer dan geregeld voor: ‘eerder standaard dan uitzondering’, aldus één van de 

respondenten (respondent 41). Uit de gesprekken blijkt dat artikel 63 Sr in appèl vaker speelt dan in 

eerste aanleg. De gevallen dat artikel 63 Sr aan de orde is, worden verdeeld in drie categorieën: die 

gevallen waarin artikel 63 Sr van toepassing is (en dus in het vonnis of arrest moet worden 

opgenomen) maar op de straf geen invloed heeft,454 die gevallen waarin artikel 63 Sr van toepassing is 

en enige invloed heeft op de op te leggen straf, en die gevallen waarin artikel 63 Sr een flinke tot zelfs 

extreme invloed op de straf heeft. Er wordt ten aanzien van deze derde categorie gesproken van een 

‘zeldzaamheid’ (respondent 41). Ook wordt aangegeven dat in sommige gevallen de verdachte 

schuldig wordt verklaard zonder dat een straf wordt opgelegd (artikel 9a Sr) (respondent 40). In die 

gevallen gaat het veelal om betrekkelijk geringe feiten die, wanneer zij tezamen met de eerder 

berechte feiten waren berecht, bij die berechting geen significant verschil hadden gemaakt in of geen 

significante bijdrage hadden geleverd aan de bepaling van de hoogte van de straf. Maar het toepassen 

van artikel 9a Sr hangt volgens respondenten niet alleen af van de aard van de feiten. In het geval 

sprake is van een meer- of veelpleger, dan ligt het toepassen van artikel 9a Sr volgens een respondent 

niet zonder meer in de rede (respondent 41). 

 

Artikel 63 Sr wordt ‘het technisch sluitstuk van de beraadslaging genoemd waar je niet echt warm 

voor loopt’ (respondent 38), omdat het weliswaar juridisch-technisch moet kloppen, maar op de op te 

leggen straf geen tot betrekkelijk weinig invloed heeft, tenzij bijvoorbeeld toepassing van artikel 9a Sr 

in beeld komt. In de voorbereiding en op de zitting wordt altijd wel stilgestaan bij artikel 63 Sr. In de 

voorbereiding op een zaak wordt aan de hand van de justitiële documentatie uitgezocht of artikel 63 Sr 

van toepassing is, op de zitting wordt in het kader van de persoonlijke omstandigheden naar artikel 63 

Sr verwezen, indien van toepassing. Het bespreken van artikel 63 Sr wordt ‘standaardprocedure’ 

genoemd (respondent 41). Op de vraag of en in hoeverre dat door de rechter ambtshalve gebeurt, 

antwoordden sommige respondenten dat zij artikel 63 Sr altijd zelf noemen in het kader van de 

persoonlijke omstandigheden, terwijl andere respondenten het laten afhangen van het debat op zitting 

in hoeverre aan artikel 63 Sr op zitting aandacht wordt besteed (respondent 39, 42, 43, 44). 

                                                           
454 Enkele respondenten stelden dat het kan voorkomen dat artikel 63 Sr wel in het vonnis wordt genoemd, maar 
feitelijk wordt genegeerd, omdat het een te geringe invloed heeft op de straf (respondent 38, 39). 
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Met name wanneer de raadsman uitdrukkelijk een standpunt inneemt over artikel 63 Sr, ontstaat 

daarover discussie op zitting, zo is de ervaring van respondenten. Dat kan de raadsman doen zonder 

dat de officier van justitie artikel 63 Sr heeft genoemd, maar ook nadat de officier dat artikel heeft 

genoemd en hij wordt uitgedaagd een standpunt in te nemen over de betekenis die artikel 63 Sr heeft 

gehad bij het formuleren van de eis. De opmerking die enkele advocaten maakten in een interview met 

de onderzoekers dat de politierechter vaak duidelijker de toepassing van artikel 63 Sr motiveert dan de 

meervoudige kamer, wordt door respondenten verklaard doordat de politierechter veelal lichte feiten 

behandelt waardoor de invloed van artikel 63 Sr groter wordt. Voor lichte feiten worden immers 

geringe straffen opgelegd (respondent 38). Wanneer iemand dan tussentijds is veroordeeld voor andere 

vergelijkbare lichte feiten, dan roept dat al snel de vraag op of er nog ruimte is voor bestraffing van het 

later berechte feit. Hoe ernstiger de feiten, hoe minder gewicht artikel 63 Sr volgens respondenten in 

de schaal zal leggen (mits het strafmaximum maar niet in zicht komt) (respondent 38). 

 

Voor een goede toepassing van artikel 63 Sr is een up-to-date justitiële documentatie wenselijk. De 

meningen verschillen of de justitiële documentatie wel altijd actueel is. Bij twijfel aan de actualiteit 

van de documentatie wordt vaak aan de verdediging gevraagd wat de stand van zaken is met betrek-

king tot de afdoening van bepaalde zaken (respondent 41, 43). Soms komt de verdediging uit zichzelf 

met een actuele stand van zaken. Artikel 63 Sr werd door één respondent beschouwd als een bepaling 

die mede rechtvaardigt waarom justitiële documentatie wordt opgemaakt en zorgvuldig moet worden 

bijgehouden, alsmede dat de documentatie op zitting aan de verdachte moet worden voorgehouden. 

Deze respondent ziet in artikel 63 Sr ook een inscherpingsfunctie voor onder andere de rechter die in 

de gaten moet houden dat hij de documentatie ter zitting aan de verdachte voorhoudt en moet nagaan 

of ze actueel is. Doet hij dat niet, dan kan hij geen goede beslissing nemen over de toepassing van 

artikel 63 Sr (respondent 38). 

 

5.4.2.2 Toepassing in abstracto of in concreto van de regeling van meerdaadse samenloop? 

Op verschillende plaatsen in deze rapportage onderscheiden we een feitelijke (in concreto) en een 

formele (in abstracto) toepassing van meerdaadse samenloop. Respondenten erkennen dat verschil van 

mening bestaat over de toepassing van meerdaadse samenloop. Eén respondent verklaarde het gevoel 

te hebben dat meer dan vroeger eerst per delict de straf wordt bepaald en die straf vervolgens wordt 

vermenigvuldigd met het aantal te bestraffen feiten (respondent 40). Een andere respondent herkende 

zich niet in het beeld dat zuiver wordt gecumuleerd (binnen het strafmaximum) en stelt dat er ‘altijd 

een soort van kwantumkorting inzit’ (respondent 43, 44, 45). Andere respondenten onderschrijven dat 

de regeling meer in concreto wordt toegepast dan in abstracto (respondent 38, 40, 42, 47, 48, 49, 50, 

52). Respondent 51 noemde dat zonder al te veel toelichting vanzelfsprekend. Slechts één respondent 

(46) wijst erop dat een in abstracto toepassing de rechter ‘de meeste ruimte geeft om tot een adequate 

straftoemeting te komen’. 
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Hoe kunnen deze verschillende opvattingen worden verklaard? Allereerst hangt het van de zaken af of 

in concreto of in abstracto wordt geredeneerd. Wanneer de feiten in een zekere relatie tot elkaar staan, 

zonder dat er juridisch gezien sprake is van eendaadse samenloop of voortgezette handeling, dan 

bestaat de neiging om die relatie toch in de straf tot uitdrukking te brengen. Bij feiten die vrij nauw 

met elkaar zijn verbonden, wordt sneller feitelijk (of in concreto) geoordeeld en de straf gematigd, dan 

wanneer sprake is van een aantal los van elkaar staande strafbare feiten. Maar ook in dat laatste geval 

wordt altijd op enig moment gematigd teneinde te voorkomen dat de straf te hoog wordt. Ook het soort 

feiten kan van belang zijn voor het bepalen van de straf. Hoe meer de feiten gelijksoortig zijn, hoe 

eerder de neiging lijkt te bestaan om te cumuleren, al dan niet vertrekkend vanuit het voor het delict 

ontwikkelde oriëntatiepunt (voor zover aanwezig), tot een zeker maximum. De mate van cumulatie 

hangt echter af van verschillende omstandigheden, zoals het tijdsverloop tussen de feiten, de modus 

operandi en dergelijke. Hoe groter het tijdsverloop, hoe sneller respondenten stellen geneigd te zijn om 

de regeling in abstracto toe te passen. Hoe ongelijksoortiger de feiten zijn, hoe sneller wordt gekeken 

naar het meest ernstige feit en hoe minder men de lichtere feiten bij de straftoemeting betrekt: ‘je gaat 

niet tien jaar en een boete van 200 euro opleggen’, aldus één van de respondenten (respondent 41). Bij 

ongelijktijdige berechting worden ongelijksoortige feiten echter veelal apart beschouwd en lijkt wel 

voor een meer formele (of in abstracto) benadering te worden gekozen (respondent 43). 

Daarnaast hangt het bepalen van de straf af van de persoon van de dader. Verdachten die een groot 

aantal feiten bekennen (‘leeglopen’), leidt tot een flink gematigde straf, aldus één van de respondenten 

(respondent 43). Hetzelfde geldt wanneer de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is (respondent 

41). De omstandigheid dat er sprake is van recidive kan in verdachtes nadeel worden betrokken. Bij 

meer- of veelplegers, die eerder al flink afgestraft zijn en waarvoor al een ‘heropvoedingsprogramma 

op poten is gezet’, zal die ene fietsendiefstal dan weer niet altijd al te zwaar worden bestraft (met 

toepassing van artikel 63 Sr) (respondent 41). Zo’n ‘nabrander’ wordt dan overbodig geacht. Is van dat 

‘heropvoedingsprogramma’ echter geen sprake of is de uitvoering van het programma kennelijk 

mislukt, dan volgt geen korting maar worden het feit en de relevante omstandigheden op eigen merites 

beoordeeld (respondent 44, 45). 

 

5.4.3 Oriëntatiepunten voor straftoemeting en meerdaadse samenloop 

Eerder zagen we dat in de Aanwijzing kader voor strafvordering het Openbaar Ministerie tot op zekere 

hoogte een eigen interpretatie geeft aan de samenloopregeling in het geval het strafmaximum nog 

(lang) niet wordt bereikt. Tot een bepaald aantal strafpunten is de richtlijn dat de straffen zuiver 

cumuleren. Daarna vindt een zekere maximering van de cumulatie plaats en opteert het OM meer voor 

een in concreto toepassing. Binnen de zittende magistratuur zijn zogeheten oriëntatiepunten tot stand 

gekomen. Over meerdaadse samenloop bestaat tot op heden geen afzonderlijke oriëntatiepunt. Wel 

vinden we in oriëntatiepunten bij verschillende strafbepalingen verwijzingen naar samenloop. Zo 

wordt in het oriëntatiepunt bij artikel 197 Sr vermeld, dat in het geval een verdachte meer 



146 
 

overtredingen daarvan wordt ten laste gelegd terwijl er slechts een korte periode tussen deze 

overtredingen is gelegen, slechts één straf wordt opgelegd alsof maar één overtreding van artikel 197 

Sr is ten laste gelegd.455 In het geval van het bezit van kinderporno (artikel 240b Sr) wordt vermeld, 

dat indien dit feit gepaard gaat met overtreding van andere zedendelicten (zoals ontucht) en er sprake 

is van samenloop, het oriëntatiepunt voor artikel 240b Sr buiten beschouwing worden gelaten.456 

Enige tijd geleden heeft de Projectgroep Straftoemetingsinstrumentarium voorstellen gedaan tot, onder 

andere, het invoeren van oriëntatiepunten die betrekking hebben op meerdaadse samenloop.457 In het 

‘Concept algemeen oriëntatiepunt samenloop van misdrijven’ wordt onder meer voorgesteld om als 

uitgangspunt voor straftoemeting te nemen ‘welke straf waarschijnlijk voor elk feit afzonderlijk zou 

zijn opgelegd als de feiten niet gelijktijdig zouden zijn berecht.’ Het lijkt erop dat als uitgangspunt 

voor straftoemeting in geval van meerdaadse samenloop zuivere cumulatie wordt gekozen. Dat blijkt 

echter niet het geval nu wordt voorgesteld het totaal (dat wil zeggen de op te leggen straf) zo aan te 

passen dat het ‘proportioneel is aan het geheel van de feitencomplexen en niet boven de maximumstraf 

uitkomt zoals door de wettelijke samenloopregeling gegeven.’ Voor het bepalen van de straf kan een 

aantal factoren van belang zijn, zoals de gelijksoortigheid van de feiten, de relatieve ernst van de 

feiten, de in aanmerking komende strafsoort (een geldboete leidt minder snel tot matiging dan een 

vrijheidsstraf) en het totaal aantal feiten. Hoe gelijksoortiger de feiten, hoe sneller de matiging; hoe 

groter de diversiteit van feiten, hoe minder de lichtere feiten van gewicht zijn bij het bepalen van de 

straf; hoe meer feiten, hoe minder de gemiddelde straf per feit zal bedragen. Als sprake is van één 

feitencomplex, dan gelden de lichtere feiten als strafverzwarende omstandigheid. Ook hier wordt het 

belang van proportionaliteit voorop gesteld. Zo moet worden voorkomen dat de straf significant hoger 

wordt in het geval de officier van justitie één feitencomplex ‘opknipt’ in meerdere verschillende 

misdrijven, dan wanneer de officier van justitie het ene feitencomplex in tact laat en ten laste legt als 

één misdrijf. In het concept wordt daarbij verwezen naar het doel dat de wetgever had met de 

meerdaadse samenloopregeling.458 Daaruit volgt ook dat elk volgend feit minder wordt bestraft dan het 

eerste feit: ‘Ruwweg kent de rechter dan aan het in zwaarte tweede feit een derde tot de helft van het 

gewicht van het zwaarste feit toe en aan het derde feit een derde tot de helft van het gewicht van het 

tweede feit.’ Dit hoeft volgens de projectgroep overigens niet in het vonnis te worden vermeld. Wel 

                                                           
455 De gelijktijdige bestraffing van meer gevallen van overtreding van artikel 197 Sr werd tijdens één gesprek 
wel als een juridische, maatschappelijke en logistieke uitdaging gezien. Niet altijd kan het oriëntatiepunt worden 
gevolgd en wordt de noodzaak gevoeld een hogere straf op te leggen. Die straf is wel gemaximeerd (8 maanden 
in geval van meerdaadse samenloop) en dat maximum kan, bij veel overtredingen van deze bepaling, 
maatschappelijk onbevredigend worden geacht, terwijl de omstandigheid dat meer feiten worden vervolgd 
verband kan houden met lange doorlooptijden binnen de rechtspraak en die situatie ook onbevredigend is. 
456 Oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVS-afspraken, bijgewerkt: januari 2013, p. 4, 6. Zie 
http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Sector-strafrecht/Documents/Orientatiepunten-en-
afspraken-LOVS.pdf. 
457 Voor andere voorstellen en ideeën zie J.A.W. Lensing 2011, p. 2-12. 
458 Lensing 2011, p. 8. 
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wordt aanbevolen dat in de strafmotivering aan te geven ‘hoe zwaar de verschillende delicten hebben 

gewogen bij de strafbepaling en welke concrete overwegingen een rol hebben gespeeld.’459 

 

Respondenten kunnen zich voorstellen dat de oriëntatiepunten van belang zijn bij het bepalen van de 

straf en dat vanuit de oriëntatiepunten wordt geredeneerd bij het bepalen van de straf. Dat schept 

duidelijkheid voor de rechter, maar ook voor de verdachte (respondent 43). Hoewel respondenten op 

zichzelf tevreden lijken te zijn over oriëntatiepunten, omdat zij min of meer ‘democratisch’ tot stand 

komen (respondent 43), wordt ook opgemerkt dat rechters soms wellicht iets te star aan de 

oriëntatiepunten vastzitten. Eén van de respondenten merkt op weinig te voelen voor oriëntatiepunten 

over meerdaadse samenloop, omdat dat de rechter kan belemmeren maatwerk te leveren (respondent 

38, 39). Andere respondenten onderkennen de noodzaak van maatwerk, maar staan niet zonder meer 

negatief tegenover een oriëntatiepunt voor meerdaadse samenloop (respondent 43, 44). 

Een verklaring daarvoor is wellicht dat veel van wat in het concept staat vermeld, reeds praktijk is, 

zoals uit gesprekken met respondenten blijkt. Toch gaven respondenten aan dat oriëntatiepunten nogal 

veel nadruk leggen op de daad en te weinig op de persoon van de dader. Om die reden voelen zij 

minder voor het automatisch zuiver cumuleren van straffen of alternatieven voor zuivere cumulatie, 

zoals de idee die in het concept staat vermeld (respondent 39). Die idee sluit wellicht aan bij de 

opvattingen van de meeste respondenten, namelijk dat meer feiten leidt tot kwantumkorting. Maar een 

respondent stelde dat voorkomen moet worden om er ‘weer een technisch punt’ bij te voegen: ‘weer 

rekenen terwijl je allang materieel een heel mooie beslissing hebt genomen. Dat brengt heel veel 

negatieve energie met zich’ (respondent 38). 

 

5.4.4 De strekking van de regeling van meerdaadse samenloop 

5.4.4.1 Is de regeling strafverhogend of strafverminderend? 

Over de wijze waarop andere procesdeelnemers gebruik maken van de samenloopregeling zijn door 

rechters en raadsheren enkele opmerkingen gemaakt. Met betrekking tot het Openbaar Ministerie is 

wel aangegeven dat het wat meer ‘cijfermatig’ te werk gaat (respondent 38). De straf wordt bepaald 

door het aantal feiten. Dit is overigens geen algemeen gedeelde opvatting. Rechters erkennen dat 

aantallen mee kunnen spelen bij het bepalen van de straf, maar stellen dat straftoemeten uiteindelijk 

niet aan de hand van een wiskundige formule geschiedt. Van het bouwen van de straf, op grond van 

het aantal gepleegde feiten, is volgens verschillende respondenten geen sprake (respondent 41, 42). De 

rechter maakt gebruik van allerhande gegevens, zoals de informatie uit het dossier (de feiten, het 

slachtoffer, de persoon en persoonlijke achtergronden van de verdachte), maar ook relevante oriën-

tatiepunten en zelfs een zekere mate van gevoel komt bij het toemeten van de straf kijken. 

                                                           
459 Lensing 2011, p. 9. 
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Met betrekking tot het beleid van het OM, zoals dat tot uitdrukking komt in de Aanwijzing kader voor 

strafvordering, wordt door een enkele respondent opgemerkt dat dit beleid ‘niet helemaal in 

overeenstemming is met de samenloopregeling’, dat wil zeggen als ervan wordt uitgegaan ‘dat de 

samenloopregeling er is om onredelijk harde straffen te voorkomen.’ Deze respondent nuanceert direct 

deze opvatting, omdat ook in het beleid van het OM het strafmaximum niet in beeld is en in de 

praktijk ook het OM maatwerk wil leveren (respondent 43). Het antwoord op de vraag wanneer 

straffen onredelijk hard zijn, verandert met de tijd. Ook het Openbaar Ministerie dient zich tot op 

zekere hoogte aan de tijd aan te passen. Binnen het huidig tijdsgewricht is het niet heel vreemd dat het 

OM kiest voor minder matiging en meer cumulatie. Dat brengt zich mee dat de opvatting dat de 

regeling, in het bijzonder artikel 63 Sr, de verdachte moet beschermen (dat wil zeggen dat de straf 

gematigd moet worden), niet meer onverkort wordt omarmd. Respondenten beamen dat, als de officier 

van justitie bij zijn eis heeft aangegeven rekening te hebben gehouden met artikel 63 Sr, er vaak geen 

reden is om op grond van artikel 63 Sr van die eis af te wijken (respondent 43, 45).  

Andere respondenten staan toch wat minder positief tegenover de toepassing van de samenloop-

regeling door het Openbaar Ministerie. Zij stellen dat het Openbaar Ministerie soms ‘doorschiet’ in de 

strafeis (respondent 42). De rechter voelt zich dan geroepen om de straf te matigen. De overtuiging 

om, ondanks het huidig tijdsgewricht, de straf te matigen wordt door diverse respondenten onder 

andere gevoeld omdat het ‘systeem van de Nederlandse straftoemeting’ geen ruimte zou bieden voor 

slechts een ‘numerieke benadering’. Een dergelijke benadering zou gemakkelijk tot ‘pijnlijke uitkoms-

ten’, dat wil zeggen disproportioneel hoge straffen, kunnen leiden, en de schijn wekken van 

‘“berekenbaarheid” of “mathematische juistheid” van de op te leggen straf’ (respondent 46). De 

rechter moet die schijn niet willen wekken (respondent 41, 42, 44). 

 

Dat betekent niet dat dan altijd gehoor wordt gegeven aan de opvattingen van de verdediging. Advo-

caten komen in het kader van artikel 63 Sr ‘heel vaak’ met het verweer dat toepassing van dat artikel 

voor hun client tot een lagere straf moet leiden. Het ‘zit in het bloed van de advocaat om altijd een 

lagere straf te vragen dan [de officier van justitie of de advocaat-generaal] heeft geeist’ (respondent 

43). In de gevallen dat de zaken gelijktijdig hadden kunnen worden aangebracht, is dat verweer 

volgens sommige respondenten wel ‘reëel’. In de gevallen de feiten nooit gelijktijdig hadden kunnen 

worden berecht, speelt artikel 63 Sr soms formeel wel, maar is de rechter volgens respondenten minder 

snel geneigd om met het verweer van de advocaat mee te gaan als dat slechts op artikel 63 Sr is 

gebaseerd (respondenten 43). Andere respondenten stellen dat de regeling formeel in abstracto moet 

gelden, want aangeeft wat in een concreet geval het strafmaximum bedraagt. Dat betekent niet dat er 

nooit korting volgt, maar in ieder geval ‘niet in alle gevallen’. ‘Het is niet zo dat als zij het naar voren 

brengen, dat het dan per definitie strafverlagend is. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn’ (respondent 42).  

Dat advocaten artikel 63 Sr zo op zitting presenteren wordt als een denkfout gezien. Soms bestaat er 

de neiging om ‘door te pakken’, dat wil zeggen dat min of meer wordt overgeslagen het gegeven dat 
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de feiten gelijktijdig hadden kunnen worden berecht. Er wordt dan wel eens voor één later berecht feit 

een straf opgelegd die overeenkomstig de oriëntatiepunten voor dat ene feit kan worden opgelegd 

(respondent 44, 45). Zeker bij meer- of veelplegers die er door hun gedag blijk van hebben gegeven 

hun leven niet te willen verbeteren, wordt wel voor deze optie gekozen. Maar zeker in die gevallen 

stellen respondenten dat het van groot belang is uit te leggen wat je als rechter doet en wat je met het 

standpunt van de verdachte hebt gedaan (respondent 44, 45). 

 

5.4.4.2 De verhouding tussen recidive en artikel 63 Sr 

Respondenten onderkennen dat artikel 63 Sr en recidive een zekere verwantschap vertonen, doordat 

ook de situatie waarin artikel 63 Sr van toepassing ‘materieel bekeken recidive’ is (respondent 41). 

Algemeen wordt echter aangenomen dat tussen artikel 63 Sr en recidive een verschil bestaat. In de 

situatie waarin artikel 63 Sr van toepassing is, wordt iemand voor het eerdere berecht. Voor dat delict 

heeft iemand nog geen ´tik op de vingers´ gehad (respondent 39). Dat is bij recidive wel het geval. 

Dan bestaat de neiging eerder om een extra tik op de vingers te geven, omdat verdachte al eens is 

gewaarschuwd en hij die waarschuwing kennelijk in de wind heeft geslagen. Dan geldt: een 

gewaarschuwd mens telt voor twee. Bij de toepassing van artikel 63 Sr speelt vooral of de feiten 

gelijktijdig konden worden berecht. Als dat het geval is, is de neiging om een gelijkaardige straf op te 

leggen minder groot. Er is geen sprake van een eerdere waarschuwing. Uit gesprekken blijkt wel dat in 

sommige gevallen artikel 63 Sr moet worden toegepast, terwijl uit de documentatie blijkt dat de 

verdachte ‘het maar blijft doen’ (respondent 39, 40), niet alleen voor het te berechten feit, ook na het te 

berechten feit. Dat roept wel eens de vraag op hoe dan met artikel 63 Sr rekening moet worden 

gehouden. De neiging om artikel 63 Sr dan niet in strafverminderende zin toe te passen, is in ieder 

geval aanwezig, ook al stelt men dat het wellicht niet helemaal zuiver is om met het argument dat 

verdachte strafbare feiten blijft plegen aan artikel 63 Sr geen gevolg te geven. Eén en ander hangt af 

van alle relevante feiten en omstandigheden. Een verdachte die onder de hoede van de reclassering is 

genomen en zijn leven lijkt te beteren, wordt anders behandeld dan een verdachte die kennelijk het 

criminele pad blijft bewandelen (respondent 41). 

 

5.4.5 Doel en grondslag van meerdaadse samenloop 

Over het doel van de regeling lijkt niet helemaal eenduidig te worden gedacht. Sommige respondenten 

spreekt van een ‘anticumulatieregeling’, of het voorkomen van ‘extreme cumulatie’, terwijl andere 

respondenten erop wijzen dat de regeling beoogt te voorkomen dat strenger wordt gestraft ‘dan mate-

rieel rechtvaardig is’ (respondent 38, 40, 42, 43). Hoewel de genoemde doelen verschillen, komen ze 

neer op een regeling die beoogt dat ook bij meerdere feiten een proportionele straf moet worden 

opgelegd (proportionaliteit wordt expliciet genoemd door respondent 47). De door ons geïnterviewde 

leden van de zittende magistratuur kunnen zich nog steeds volledig vinden in dit doel van de regeling. 

Zoals één respondent (41) zei: ‘Het is (…) één van de hoekstenen (…) van ons Wetboek van 
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Strafrecht, waardoor je (…), niet een numerieke relatie hebt tussen het aantal delicten en straffen’. Dat 

komt omdat ‘straftoemeting in de Nederlandse traditie altijd veel meer doelen heeft dan vergelding’ en 

er een grote rechterlijke straftoemetingsvrijheid is, die maakt dat je de straf kan variëren ‘van nul, van 

9a Strafrecht, tot en met het strafmaximum’ ‘ook al heb je tien feiten gepleegd’. 

De idee van een kwantumkorting, een term die door meerdere respondenten werd gebruikt (respondent 

38, 40, 41, 43), wordt om verschillende redenen omarmd, zij het niet door iedereen even enthousiast. 

In de eerste plaats voorkomt kwantumkorting dat de straf zo hoog wordt dat die ‘in het vaarwater van 

de ernstiger delicten’ komt. Het zou vreemd zijn om voor vijf overvallen iemand tot twintig jaar 

gevangenisstraf te veroordelen, omdat die straf juist is gereserveerd voor de levensdelicten (respondent 

43). Een rechter denkt bij het bepalen van de straf in die verhoudingen en de samenloopregeling helpt 

bij het bepalen van de relatieve zwaarte van verschillende strafbare feiten. In de tweede plaats 

schrikken rechters niet af voor hoge gevangenisstraffen, tegelijkertijd stellen ze zich wel de vraag: 

‘Een mensenleven is beperkt, dus hoeveel pak je iemand af?’ (respondent 43). Het gaat niet alleen om 

de ernst van de feiten, ook andere factoren behoren bij de straftoemeting een rol spelen. Daarbij speelt 

altijd mee dat voorkomen moet worden dat de straf ‘onredelijk hard’ wordt. De vraag of een straf 

onredelijk hard wordt, komt niet zo heel vaak ter sprake. Rechters bepalen vele keren per week een 

straf, ‘dat is gewoon een vast onderdeel van wat je aan het doen bent en daar worden niet zo vaak 

principiële discussies over gevoerd’ (respondent 43). Maar respondenten zijn er wel van overtuigd dat 

het voorkomen van disproportioneel hoge straffen ‘nog steeds leeft’, ‘dat je probeert om alle belangen, 

en dus uitdrukkelijk die van de verdachte, te wegen en toch zoveel mogelijk tot een uitkomst te komen 

die recht doet aan al die belangen. Van de maatschappij, maar ook van de dader’ (respondent 43). 

Andere respondenten voegen daaraan uitdrukkelijk het slachtoffer toe (respondent 38, 39). Rechters 

onderkennen dat wat disproportioneel hoge straffen zijn, temporeel bepaald is. Dat betekent niet dat de 

rechter met de winden mee moet waaien. Hij moet ‘de uitgangspunten van het strafrechtelijk systeem;’ 

in acht nemen en elk geval nemen zoals het komt, maar zich niet laten leiden door de waan van de dag 

(respondent 41). Andere respondenten waren wat terughoudender in hun woordkeus, maar erkennen 

dat het zoeken naar matiging past binnen de ‘Europese denktrant’ om geen ‘extreme dingen te doen’ 

(respondent 44, 45). 

 

5.4.6 Belemmeringen door de (wettelijke) regeling 

Alle respondenten stellen zich niet tot nauwelijks belemmerd te voelen door de huidige regeling van 

meerdaadse samenloop. Dat wordt verklaard doordat het strafmaximum zelden tot nooit wordt bereikt: 

‘bij meerdaads zit je nooit echt aan de top dat het echt gaan spannen’, aldus één van de respondenten 

(38). Dat geldt zowel voor meerdaadse samenloop bij gelijktijdige als bij ongelijktijdige berechting. 

Men kan zich voorstellen dat artikel 63 Sr een belemmering kan vormen bij cold cases, zoals de zaak 

die leidde tot het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 14 oktober 2011, omdat alle eerdere 

veroordelingen moeten worden meegenomen bij het bepalen van de straf, maar geen van de 
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respondenten is bekend met vergelijkbare gevallen. Met betrekking tot cold cases is door respondenten 

ook aangevoerd dat hoe langer een feit geleden is, hoe milder de strafmaat veelal zal zijn (respondent 

41, 43). Daardoor zou het zo kunnen zijn dat de belemmering niet altijd even groot is, als zij in de 

Amsterdamse zaak kennelijk is gevoeld. Dat geldt bij levensdelicten wellicht wat minder, maar bij 

zedendelicten speelt het tijdsverloop wel een rol bij het bepalen van de straf, vooral als het slachtoffer 

niet de behoefte voelt ‘dat een dader nog weer eens een keer flink gepakt wordt’ (respondent 41). 

Dit betekent niet dat er geen kritiek is op de regeling van meerdaadse samenloop, noch op het gebruik 

ervan in de dagelijkse praktijk. Zo wordt het nut van artikel 62 Sr betwijfeld. Toepassing ervan wordt 

in sommige gevallen als een ‘flinke kluif’ beschouwd, vooral als veel overtredingen op de 

tenlastelegging staan en/of bijvoorbeeld nog veel meer feiten ad informandum zijn gevoegd 

(respondent 44, 45). Niet alleen wordt het voor elke overtreding opleggen van een straf als hinderlijk 

ervaren, het feit dat die gecumuleerde straffen bijzonder hoog kunnen uitvallen wordt eveneens 

geproblematiseerd. Dat geldt in het bijzonder voor de geldboetes, waarvan de hoogte door sommigen 

zelfs ‘belachelijk’ is genoemd en waarvan het totaal bijzonder hoog kan uitvallen. Een respondent 

beweerde zelfs dat je in sommige gevallen ‘beter een misdrijf [kan] plegen dan een overtreding’, 

vanwege de hoogte van de geldboetes (respondent 44). Andere respondenten onderkennen het 

probleem, maar stellen dat een telkens gelijkblijvende geldboete een groter preventief effect heeft dan 

wanneer de volgende geldboetes steeds meer worden gematigd, zoals bij de vrijheidsstraffen. Zij 

hebben minder moeite met zuivere cumulatie van geldboeten (bij misdrijven en overtredingen). 

Daarbij komt dat de rechter altijd via het draagkrachtbeginsel (artikel 24 Sr) wat van de totale straf af 

kan halen. Dan moet volgens de samenloopregeling weliswaar zuiver worden gecumuleerd, maar kan 

het resultaat van die cumulatie in juiste proporties worden teruggebracht. Zoals een rechter stelde: ‘wat 

is zijn draagkracht en wat zijn nou de overtredingen? Dan heb je wel ergens een boetelijstje op een 

briefje liggen, maar je werkt toch naar een uitkomst toe’, een uitkomst die recht doet aan de ernst en 

aantal feiten en aan de persoon van de dader (respondent 40). In het geval artikel 63 Sr van toepassing 

is, wordt artikel 9a Sr nog wel eens gebruikt. Op die manier wordt getracht te voorkomen dat de 

geldboeten bij overtredingen (of de geldboete bij misdrijven) disproportioneel hoog wordt. 

 

Ook artikel 63 Sr wordt niet zonder meer als positief ervaren. We zagen reeds dat artikel 63 Sr als een 

‘heel technisch’ iets wordt beschouwd. Het wordt gezien als een bepaling die in het vonnis of arrest 

moet worden genoemd om te voorkomen dat de Hoge Raad casseert. Eén respondent omschreef artikel 

63 Sr als een ‘raar artikel’, vooral omdat ook rekening moet worden gehouden met tussenliggende 

uitspraken die nooit gelijktijdig hadden kunnen worden berecht (respondent 43). Dat de Hoge Raad 

voor deze ruime uitleg van artikel 63 Sr heeft gekozen, maakt de bepaling ‘altijd ingewikkeld’ (al 

wordt dat door anderen wel genuanceerd (respondent 41, 42)). Volgens een respondent (43) wordt in 

zaken die gelijktijdig hadden kunnen worden berecht dan ook meer gekeken naar artikel 63 Sr en heeft 

die bepaling meer effect op de straftoemeting. Het gaat daarbij niet om een soort wantrouwen richting 
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het Openbaar Ministerie, in de zin dat het OM de samenloopregeling heeft willen omzeilen, maar wel 

om het erkennen dat er een zekere samenhang tussen de feiten bestaat en die samenhang in de straf tot 

uiting moet komen. Dat is anders in zaken die nooit gelijktijdig berecht hadden kunnen worden. In die 

gevallen ‘schrijf je 63 op, maar daar doe je dan helemaal niets mee’ (respondent 43) Overigens 

betekent effect op de straftoemeting volgens deze respondent niet zonder meer matiging. Het hangt 

van allerhande omstandigheden af welke straf voor het later berechte feit wordt opgelegd. 

Het effect van artikel 63 Sr is wisselend. Sommige respondenten hebben aangegeven dat artikel 63 Sr 

een grotere rol speelt bij wat zwaardere feiten. In die gevallen wegen de persoonlijke omstandigheden 

volgens één respondent minder zwaar en is het effect van het aantal gepleegde feiten op de strafmaat 

groter (respondent 41). Opvallend is dat andere respondenten precies tegenovergesteld verklaren. 

Artikel 63 Sr speelt volgens hen vooral een rol bij de politierechter en minder in de zwaardere zaken 

die voor de meervoudige kamer komen (respondent 38, 40). Dit verschil lijkt groter dan het is. De 

respondent die stelde dat artikel 63 Sr een betrekkelijk kleine rol speelt in lichte zaken, erkent dat in 

die zaken artikel 63 Sr wel meespeelt bij het bepalen van de strafsoort en strafmodaliteit. Een en ander 

hangt echter veel meer af van de persoon van de dader dan van artikel 63 Sr, aldus deze respondent, 

dat in die gevallen formeel wel een rol speelt maar materieel nauwelijks van betekenis is. In zwaardere 

zaken met gelijksoortige feiten, waarin al een forse straf is opgelegd, terwijl de zaken gelijktijdig 

hadden kunnen worden berecht, speelt artikel 63 Sr een grotere rol bij de strafmaat. 

We gaven hiervoor aan dat de huidige interpretatie van artikel 63 Sr wellicht wat te strikt is, en dat in 

cold cases artikel 63 Sr inderdaad een grotere rol zal kunnen gaan spelen, al hebben de respondenten 

een dergelijke interpretatie zelf nooit als belemmerend ervaren. Zij uiten wel hun sympathie voor het 

vonnis van de rechtbank Amsterdam. Daarbij gaven ze wel aan – met de nodige omzichtigheid, omdat 

ze niet bekend zijn met de feiten – zelf niet zo snel voor een andere interpretatie van artikel 63 Sr te 

zullen kiezen dan de interpretatie van de Hoge Raad. Daar komt bij dat in deze zaak de dader al vele 

jaren gevangenisstraf had opgelegd gekregen. ‘En wat heeft het ook voor een zin om iemand die 

vroeger iets gedaan heeft en daarna heel lang gezeten heeft, daar nu nog eens heel veel aan toe te 

voegen?’, aldus één van de respondenten (39). Anderen springen deze respondent bij. Zoals één van 

hen stelde: ‘Ik vind dat je mensen niet eindeloos weer met geesten uit het verleden om de oren moet 

slaan, althans niet voor het volle pond.’ De relevantie van het opleggen van een zeer lange straf, zo 

lang na het plegen van het feit, wordt minder (respondent 41, 38). Niettemin wordt erkend dat deze 

opvatting niet meer breed wordt gedeeld. Daarop komen we in paragraaf 5.4.7 terug. 

 

Het gebruik van de regeling in de dagelijkse praktijk roept ook vragen op. Welke straf leg je op in het 

geval meerdere strafbare feiten zijn gepleegd? Rechters hechten groot belang aan hun straftoemetings-

vrijheid. Zij achten zich ‘verstandig’ genoeg om een ‘verstandige beslissing’ te nemen, waarbij van 

belang is dat die beslissing in hoger beroep nog eens voor het voetlicht kan worden gehouden 

(respondent 38, 39). Wel merken respondenten dat het afdoen van zaken in ontwikkeling is. Vroeger 
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werd de straf bepaald gelet op het totaal aantal strafbare feiten. Van differentiatie of uitsplitsen per feit 

was geen sprake. Tegenwoordig wordt de straf, zo stelde één respondent, als het ware van onderaf 

opgebouwd (respondent 40). Bij gelijksoortige feiten wordt eerst bepaald welke straf voor één feit 

wordt opgelegd, om vervolgens die straf te vermenigvuldigen met het aantal feiten. Andere 

respondenten stellen dat dit niet de algemene procedure is, je ziet het niet bij ongelijksoortige feiten, 

maar herkennen dat in sommige gevallen sprake is van een ‘optelsommetje’, dat wil zeggen zuivere 

cumulatie (respondent 40). Overigens wil dat niet zeggen dat altijd van zuivere cumulatie sprake is. In 

raadkamer kunnen de meningen verschillen. ‘Dan zit de één op zes keer één [jaar gevangenisstraf] is 

zes [jaar], en de ander zegt dan: nou, het mag ook wel een onsje minder. Daar wordt dan over 

gesproken’ (respondent 40) Allerlei factoren komen bij het bepalen van de straf kijken: de aard van de 

delicten, de tijdspanne waarbinnen de delicten werden gepleegd, de persoon of persoonlijkheid van de 

dader. Niet gezegd kan worden dat de ene factor strafverminderend werkt en de andere straf-

verzwarend. Dat hangt van de concrete omstandigheden van het geval af. De samenloopregeling is 

hierbij niet het vertrekpunt van de discussie. De respondenten merken op dat de samenloopregeling 

nauwelijks in raadkamer wordt besproken (respondent 38, 39). In het geval er sprake is van meerdere 

feiten (en sprake is van meerdaadse samenloop) dan spelen andere vragen een grotere rol dan de 

samenloopregeling. Dat laat zich verklaren doordat het strafmaximum zelden in zicht komt. 

De respondent die stelde dat de straf meer van onderaf wordt bepaald, verklaart deze respondent door 

de toegenomen invloed van de oriëntatiepunten. Andere rechters herkennen wel het beeld dat de 

rechter zich steeds meer gebonden voelt aan zijn eigen oriëntatiepunten en zich nauwelijks vrij voelt 

daarvan af te wijken. De rechter is steeds meer bezig met ‘die tabelletjes waar je met je vingertje bij 

zit’ bij het bepalen van de straf (respondent 38, 40). Sommige respondenten hebben moeite met die 

strikte zelfbinding. Die stellen dat de oriëntatiepunten te veel kijken naar de daad en de hoeveelheid 

strafbare feiten en te weinig naar de dader, terwijl bij straftoemeting de persoon van de dader een 

belangrijke plaats moet hebben. Andere respondenten zijn genuanceerder. Die stellen dat 

oriëntatiepunten ‘een beetje houvast’ bieden, niet alleen de rechter, maar ook de verdachte. 

Tegelijkertijd merken zij op dat in de praktijk ‘heel veel’ van de oriëntatiepunten wordt afgeweken, 

om al te ‘pijnlijke uitkomsten’ te vermijden. Dat geldt in bijzondere, maar ook in standaardzaken 

(respondent 41). Er vond zeker vroeger een ‘kwantumkorting’ plaats. Hoewel wordt erkend dat die 

kwantumkorting tegenwoordig minder lijkt te worden toegepast, herkennen de meeste respondenten 

zich niet in het beeld dat vrij automatisch en altijd zuiver wordt gecumuleerd. 

 

5.4.7 Cold cases en andere ontwikkelingen 

5.4.7.1 De invloed van cold cases op meerdaadse samenloop 

Respondenten onderkennen dat de ontwikkelingen op het terrein van DNA-onderzoek de laatste jaren 

een grote vlucht hebben genomen. Daardoor is het goed mogelijk dat onopgeloste zaken uit het verle-

den kunnen worden opgehelderd. Eén respondent stelde de laatste tijd verschillende oude zaken (van 
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tien jaar en ouder) te hebben behandeld (respondent 44). Maar de meeste respondenten hebben geen 

ervaring met de berechting van cold cases. Over de uitkomst van de Amsterdamse zaak zijn de 

respondenten voorzichtig. Sommigen vinden dat het aan de wetgever is om voor een geval als dit een 

oplossing te geven en dat het niet aan de rechter is om daarop vooruit te lopen. Aan de andere kant 

wordt erop gewezen dat, zolang de uitspraak voorzienbaar is, de rechter de grenzen van een wettelijke 

bepaling kan opzoeken (respondent 43). Tevens kan men zich voorstellen dat een lage straf niet te 

rechtvaardigen is ten opzichte van slachtoffer. Dat wordt niet als een reden gezien voor de rechter om 

dus af te wijken van de wet, maar juist een reden om de wet op dit punt aan te passen. Artikel 63 Sr 

moet aan cold cases niet te veel in de weg zitten, zonder dat artikel 63 Sr als zodanig moet verdwijnen 

(respondent 41, 42, 43). Op de vraag voor welke oplossing zou kunnen worden gekozen, hielden 

respondenten op staatsrechtelijke gronden nogal eens de boot af. Wel stellen zij dat één van de achter-

liggende ideeën van artikel 63 Sr, namelijk dat zoveel als mogelijk alle feiten gelijktijdig worden 

berecht, overeind moet blijven. Tevens wil men voorkomen dat mensen ‘eindeloos met de geesten uit 

het verleden om de oren’ worden geslagen, ‘althans niet voor het volle pond’ (respondent 41). De 

rechter moet voldoende vrijheid behouden om ook in cold cases rekening te houden met alle relevante 

omstandigheden, zelfs als de wet ten behoeve van cold cases wordt verruimd. Gevraagd naar de Duitse 

regeling wisselen de meningen. Een enkele respondent voelt er wel wat voor (respondent 43), maar 

anderen vinden de regeling ‘te willekeurig’ en afhangen van ‘toevalligheden’ (respondent 41, 42). 

Waar men wel beducht voor is, is ‘dat de politie alleen nog maar bezig is met cold cases’. ‘Je kunt er 

eindelijk mee bezig blijven’ (respondent 42). De neiging om het verleden niet te laten rusten, is wel 

aanwezig, zo stellen respondenten. De verruiming van de verjaringsregeling en de invoering van de 

herziening ten nadele zijn daarvan enkele voorbeelden (respondent 50, 51). Dat betekent niet dat er 

niets aan artikel 63 Sr moet worden gedaan. In tegenstelling tot sommige leden van het Openbaar 

Ministerie en advocaten die wij in het kader van dit onderzoek hebben ondervraagd, hebben door ons 

ondervraagde rechters er wel begrip voor dat de wetgever nadenkt over aanpassing van de wet naar 

aanleiding van een incident (respondent 41, 42, 43, 44). Hoewel het aantal zaken waar een 

wetswijziging betrekking op zal hebben, erg klein is, volgens één respondent zelfs ‘verwaarloosbaar 

klein’, zijn het vaak wel zaken die ‘mediagevoelig’ zijn ‘en in die zin wel gezichtsbepalend’ 

(respondent 43). Daarbij werd onder andere gewezen naar de Vaatstra-zaak, waarvan de uitspraak van 

de rechtbank te Leeuwarden ten tijde van de gesprekken nog niet bekend was.460 

 

5.4.7.2 De positie van het slachtoffer en meerdaadse samenloop 

Verschillende respondenten hebben opgemerkt dat bij de straftoemeting tegenwoordig veel meer dan 

vroeger rekening wordt gehouden met het slachtoffer. Hoewel die toegenomen aandacht volgens 

sommige respondenten niets met meerdaadse samenloop te maken heeft, zien andere respondenten dat 

                                                           
460 Inmiddels wel. Zie Rb Noord-Nederland 19 april 2013, LJN BZ7928. 
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anders (respondent 48). Naar aanleiding van de vraag of bij het bepalen van de straf per feit wordt 

uitgesplitst, stelde een respondent het volgende. ‘Wij kunnen wel zeggen: “het is zes keer hetzelfde”, 

maar voor het slachtoffer, ieder van die zes, is het een verschrikkelijk feit daar willen ze vergelding 

voor zien’ (respondent 38). Deze respondent stelde dat die omstandigheid ‘onuitgesproken’ bij het 

bepalen van de straf een rol speelt, althans een rol kan gaan spelen. Hoe de toegenomen positie van het 

slachtoffer in de straftoemeting bij meerdaadse samenloop van invloed kan zijn, konden de 

respondenten niet goed beantwoorden. Men stelde wel dat het niet goed is om te ‘schimmig’ te doen 

over de straf en de wijze waarop de straf tot stand is gekomen, terwijl men daarover liever wel 

schimmig zegt te willen zijn (respondent 38). De rechter moet veel meer aan ‘verwachtingen-

management’ doen (respondent 40). Dat wil zeggen dat aan het slachtoffer moet worden uitgelegd dat 

voor het totaal aan feiten een straf wordt opgelegd, waarbij rekening wordt gehouden met allerlei 

omstandigheden, waaronder het aantal gepleegde feiten. Het slachtoffer moet niet de indruk krijgen 

dat als een verdachte voor drie roofovervallen vier jaar is opgelegd, dat dus één jaar en drie maanden 

per roofoverval betekent, net zo min als het slachtoffer moet denken dat als hij vindt dat een zeer lange 

gevangenisstraf moet worden opgelegd, de rechter daarin meegaat. Zeker nu wordt voorgesteld het 

slachtoffer ten overstaan van de rechter op het onderzoek ter terechtzitting te laten verklaren welke 

straf hij passend vindt,461 is dergelijk verwachtingenmanagement gewenst. 

 

5.4.7.3 Voortbouwend appèl en meerdaadse samenloop 

Het voortbouwend appèl maakt het niet altijd even makkelijk voor het hof om de straf te bepalen. Stel 

dat de verdachte in eerste aanleg is veroordeeld voor vier feiten en hij gaat er voor twee in hoger 

beroep, dan moet de appelrechter (ook) voor die twee andere feiten de straf bepalen, of ‘inschatten’, 

zoals één van de respondenten stelde (respondent 40). Aan de andere kant wordt bij voortbouwend 

appèl wat betreft de straf weer sterk gekeken naar wat de rechtbank heeft gedaan (respondent 43). Het 

bepalen van de straf geldt ook wanneer de Hoge Raad bijvoorbeeld vernietigt voor één van de feiten. 

Ook dan moet bepaald worden welke straf voor welke feiten was bedacht en welke straf na het oordeel 

van de Hoge Raad volgens het hof passend is (respondent 43). Respondenten erkennen dat het 

voortbouwend appèl een argument kan zijn om de straf te uitsplitsen door in de einduitspraak min of 

meer aan te geven welke straf voor welk feit (ongeveer) wordt opgelegd (respondent 38, 39). 

 

5.4.8 Voorstellen tot verandering 

Respondenten vinden het aan de wetgever om de wet aan te passen. Als de wetgever de wet aanpast, 

zal de rechter de wet uitvoeren. Dat betekent niet dat de rechter aanpassing van de wettelijke regeling 

van meerdaadse samenloop zonder meer nodig vindt. Men geeft aan dat, voor wat betreft de gelijk-

tijdige berechting, men prima uit de voeten kan met het bestaande wettelijk stelsel. Het strafmaximum 

                                                           
461 Zie Kamerstukken II 2012/13, 33 552, nr. 2, p. 5. 
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is immers in een groot aantal gevallen nog lang niet in zicht en dat geeft de rechter voldoende ruimte 

om per geval een passende straf te bepalen. Eén respondent kan zich voorstellen dat het strafmaximum 

bij meerdaadse samenloop wordt verhoogd, maar nooit hoger dan het absolute strafmaximum van 

dertig jaar (respondent 51). Minder enthousiast is men over artikel 62 Sr, al is de stemming onder 

rechters niet zodanig dat zij die bepaling gewijzigd willen zien (respondent 38, 42). 

 

Meer discussie ontstaat over de toekomst van artikel 63 Sr. Die discussie richt zich op de vraag of 

artikel 63 Sr in het licht van toenemende cold cases moet worden gewijzigd, of dat een integrale 

wijziging van artikel 63 Sr moet worden overwogen. Op de eerste vraag lijkt het antwoord voorzichtig 

positief te luiden. Men kan zich voorstellen dat in zaken, zoals de Amsterdamse waar de feiten nooit 

eerder hadden kunnen worden aangebracht, de huidige interpretatie van artikel 63 Sr ‘niet in alle 

opzichten rechtvaardig is’ en ten aanzien van dit punt aanpassing wenselijk kan zijn (respondent 42, 

49). Sommigen hebben aangegeven wel iets te voelen voor de Duitse regeling, die door A-G 

Machielse in zijn vordering tot cassatie in het belang der wet is uiteengezet.462 De idee dat daardoor 

‘iets meer bandbreedte’ ontstaat voor de rechter, spreekt respondenten aan (respondent 43, 44, 47, 48). 

Men onderkent dat de tijdgeest is veranderd. De ‘vergevingsgezinde cultuur’ waardoor het Nederland-

se strafrecht zich kenmerkte en waarin altijd ruimte was voor ‘een nieuw begin’, lijkt voorbij 

(respondent 44, 45). Dan is het niet helemaal vreemd dat de wetgever die wettelijke bepalingen 

aanpast die juist passen in die vergevingsgezinde cultuur. Daar staat echter tegenover dat volgens 

verschillende respondenten de straf wordt gematigd als de feiten lang geleden hebben plaatsgevonden. 

Aanpassing van artikel 63 Sr betekent dus niet automatisch dat hogere straffen zullen worden 

opgelegd. Dat hangt, ook bij een gewijzigde wettelijke regeling, af van de concrete omstandigheden 

van het geval. Daarbij moet wel worden gewaakt voor oneigenlijk gebruik (respondent 46). 

 

Respondenten voelen dus wel voor een verruiming van artikel 63 Sr, zij het in het bijzondere geval 

van cold cases. In andere gevallen wil men de ruime beoordelingsvrijheid bij het bepalen van de straf 

zoveel als mogelijk behouden. Om die reden zijn sommige respondenten weinig geporteerd voor 

beleid inzake meerdaadse samenloop (respondent 38, 39). Zij menen dat de oriëntatiepunten te veel 

uitgaan van de daad en te weinig van de dader, terwijl in het concrete geval ook de persoon van de 

dader van belang is voor het bepalen van een passende straf. Andere respondenten staan niet zonder 

meer negatief tegenover beleid inzake meerdaadse samenloop (respondent 42, 43). Daarvoor worden 

twee redenen gegeven. Oriëntatiepunten geven de rechter en de verdachte ‘een beetje houvast’. De 

rechter weet in welke richting hij moet denken bij het bepalen van de straf (het geeft een soort vertrek-

punt op basis waarvan vervolgens de concrete feiten en omstandigheden van het geval en de persoon 

                                                           
462 Vordering tot cassatie in het belang der wet van A-G Machielse voor HR 19 februari 2013, NbSr 2013, 156. 
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van de dader kunnen worden betrokken). Dat betekent niet dat respondenten het concept oriëntatiepunt 

volmondig omarmen. Hiervoor bleek dat concept en praktijk overeenkomsten vertonen. 

Een oriëntatiepunt heeft ook voor de verdachte voordelen. Hij kan ongeveer verwachten welke straf 

hem boven het hoofd hangt. Daaruit volgt dat wanneer een straf afwijkt van het oriëntatiepunt, het aan 

de rechter is die afwijking uit te leggen. Uit oriëntatiepunten volgt dus ook een plicht om de opgelegde 

straf te motiveren, aldus sommige respondenten (respondent 38, 43, 44). Aan motivering wordt door 

respondenten veel belang gehecht, zij het dat schaarse middelen het de rechtspraak op dit moment 

onvoldoende toelaat om nog meer te motiveren dan reeds wordt gedaan. Motivering is ook van belang 

voor de samenleving en voor het slachtoffer. Dat roept de vraag op of in die motivering meer per feit 

zou moeten worden uitgesplitst. Daarover verschillen de meningen. Respondent merkten op dat 

uitsplitsen weinig meer betekent dan nog beter uitleggen hoe de rechter tot de straf is gekomen 

(respondent 38, 39, 43, 52). ‘Het maakt het vonnis begrijpelijker en de uitspraak maakt daardoor 

eerder kans aanvaard te worden’, aldus één respondent (47). Andere rechters merken op dat het 

uiteindelijk om de totaalstraf gaat en dat bij die totaalstraf allerlei factoren een rol spelen die moeilijk 

in te passen zijn wanneer men de straf gaat uitsplitsen. Waar laten we delictoverstijgende factoren, 

zoals de persoon en persoonlijke achtergronden van de verdachte? Respondenten hebben opgemerkt 

op dit moment wat huiverig te staan tegenover het uitsplitsen van de straf, ook omdat het 

wezensvreemd is aan het Nederlandse systeem en een soort schijn wekt van berekenbaarheid van de 

straf (respondent 46). Andere respondenten zijn ook niet erg enthousiast, maar staan open voor 

verandering (respondent 50, 51). Wel merken zij op dat het uitsplitsen ‘een tijdrovend en lastig 

karwei’ is (respondent 49). 

 

5.5 Bevindingen 

In dit hoofdstuk waren drie vragen aan de orde. Vormt de regeling van meerdaadse samenloop een 

binnen de rechtspraktijk een ongewenste belemmering bij de straftoemeting? En zo ja, in welke 

gevallen speelt dat? Belemmering doelt hier louter op ervaren belemmering. Bestaat er binnen de 

strafrechtspraktijk, in gevallen waarin sprake is van meerdaadse samenloop, behoefte aan het opleggen 

van een hogere straf dan het wettelijk strafmaximum in geval van meerdaadse samenloop thans 

mogelijk maakt? En bestaat binnen de strafrechtspraktijk behoefte aan een wijziging van de regeling 

van meerdaadse samenloop? Het onderzoek richtte zich vooral op de functie van de regeling. 

Uit de QuickScan van jurisprudentie van feitenrechtspraak waarin artikel 63 Sr werd aangehaald, blijkt 

dat in het merendeel van de uitspraken artikel 63 Sr zonder (zaakspecifieke) toelichting wordt 

aangehaald. In een klein aantal gevallen wordt de toepassing van artikel 63 Sr gemotiveerd. Daaruit 

blijkt in de eerste plaats een zekere diversiteit in de functie van de regeling. Uit verschillende 

uitspraken blijkt een meer formele toepassing van artikel 63 Sr, terwijl in andere gevallen een meer 

feitelijke toepassing van artikel 63 Sr zichtbaar wordt. Die feitelijke toepassing van artikel 63 wordt 

soms als minder passend ervaren. In de tweede plaats blijkt dat feitenrechters zich soms belemmerd 
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voelen door artikel 63 Sr. Die belemmering blijkt in één geval heel dringend in een cold case waar als 

gevolg van artikel 63 Sr voor een moord een straf kon worden opgelegd die volgens de rechtbank geen 

recht deed aan de ernst van de feiten, hoe lang geleden zij ook hadden plaatsgevonden. Ook in andere 

gevallen liep de rechter tegen het maximum aan, maar die gevallen waren minder indringend. 

Artikel 63 Sr lijkt soms te worden ingeroepen om de keuze voor een bepaalde straf te rechtvaardigen 

in het geval de verdachte eerder tot een vrijheidsbenemende maatregel, zoals terbeschikkingstelling, is 

veroordeeld. Een vrijheidsbenemende straf kan die maatregel doorkruisen en daardoor het succes 

ervan onzeker maken. Daarmee is niet gezegd dat altijd voor het opleggen van een andere dan een 

vrijheidsbenemende straf (of helemaal geen straf) moet worden gekozen, wel biedt artikel 63 Sr (in-

dien van toepassing) de feitenrechter kennelijk een handvat om (mede) te bepalen welke straf passend 

is in het geval de verdachte nog onder het regime van een vrijheidsbenemende maatregel valt. 

Ook uit de interviews blijkt dat artikel 63 Sr veelvuldig van toepassing is. Dat geldt voor de regeling 

van meerdaadse samenloop als zodanig. Die toepassing leidt met betrekking tot de samenloopregeling 

van artikel 57 e.v. Sr evenwel nauwelijks tot discussie. Noch advocaten, noch van de zijde van het 

Openbaar Ministerie of de zittende magistratuur bekreunen zich in concrete strafzaken om meerdaadse 

samenloop. Artikel 63 Sr krijgt tijdens het onderzoek ter terechtzitting wel meer aandacht. Dat 

betekent niet dat er over het gebruik van de regeling weinig discussie bestaat. Uit de gesprekken valt 

af te leiden dat verschil van opvatting bestaat over de vraag of de samenloopregeling, artikel 63 Sr in 

het bijzonder, formeel (in abstracto) of feitelijk (in concreto) wordt toegepast. Gesteld kan worden dat 

de samenloopregeling op beide manieren wordt toegepast, wat het beeld ietwat diffuus maakt. Wel 

wordt van de zijde van de advocatuur opgemerkt dat wanneer voor een bepaald feit richtlijnen of 

oriëntatiepunten bestaan, wat minder in concreto wordt gehandeld, terwijl uit de richtlijnen van het 

Openbaar Ministerie een meer feitelijke uitleg van met name artikel 63 Sr zou kunnen worden 

afgeleid. Leden van het Openbaar Ministerie en de zittende magistratuur herkennen dat wanneer voor 

feiten richtlijnen of oriëntatiepunten bestaan van een meer formele toepassing sprake is. De meeste 

respondenten stellen echter dat de samenloopregeling in het algemeen en artikel 63 Sr in het bijzonder 

op feitelijke wijze wordt toegepast. Met name vanuit het Openbaar Ministerie bestaat op deze 

handelwijze kritiek, omdat de regeling van meerdaadse samenloop slechts het strafmaximum zou 

bepalen terwijl daarbinnen alle ruimte zou moeten bestaan bij het bepalen van de straf. 

De discussie over de wijze waarop de regeling van meerdaadse samenloop zou moeten worden 

toegepast, werkt in ieder geval door op het doel van de regeling. Het argument dat de regeling van 

meerdaadse samenloop slechts het strafmaximum bepaalt, is een bepaalde omschrijving van het doel 

van de regeling. Dit doel werd door leden van het Openbaar Ministerie en de zittende magistratuur 

onderschreven. Over het doel bestond binnen deze groep respondenten echter geen overeenstemming. 

Een ander deel van de respondenten, en de advocaten die wij hebben gesproken, stellen dat het doel 

van de regeling van meerdaadse samenloop is het voorkomen van disproportionele straffen. De 

regeling is een voorbeeld van een op gematigd straffen gericht strafrecht, dat oog heeft voor de 
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persoon van de dader, naast de ernst van de feiten. Speciale preventie, meer dan vergelding, vormt 

vanuit deze optiek de grondslag van de regeling van meerdaadse samenloop. Vanuit het perspectief 

van het streven naar proportionaliteit en speciale preventie is de strekking van de regeling van 

meerdaadse samenloop één van strafvermindering. Weliswaar kan de straf in geval van meerdaadse 

samenloop van misdrijven worden verhoogd, in de praktijk is er sprake van strafmatiging. 

Respondenten die het doel van meerdaadse samenloop omschreven als het bepalen van het 

strafmaximum, erkennen dat de strekking van meerdaadse samenloop strafvermindering is. Zij zijn 

daar niet allemaal even enthousiast over. Tegelijkertijd geven deze respondenten aan dat de strekking 

wellicht strafvermindering is, maar dat die strekking niet altijd zichtbaar is. Zeker in geval artikel 63 

Sr van toepassing is, heeft die bepaling geen of een betrekkelijk gering effect op de opgelegde straf. 

Dat kan, in ieder geval met betrekking tot artikel 63 Sr, verband houden met de omstandigheid dat de 

verdachte meer strafbare feiten heeft gepleegd. Die pluraliteit van feiten toont verwantschap met 

recidive, dat algemeen als een strafverhogende omstandigheid wordt beschouwd. Respondenten van 

zowel het Openbaar Ministerie als de zittende magistratuur hebben aangegeven dat het gegeven dat er 

sprake is van een pluraliteit van feiten in het nadeel van verdachte wordt meegewogen en de straf-

vermindering als gevolg van de toepassing van artikel 63 Sr min of meer ongedaan maakt. Het effect 

van de strafverminderende strekking van artikel 63 Sr is dus niet altijd zonder meer groot. 

Het voorgaande zou tot de conclusie kunnen leiden dat, hoewel er een zeker verschil van inzicht 

bestaat in karakter en doel van de regeling, de praktijk die problemen deels wegmasseert. Dat is tot op 

zekere hoogte ook wel wat uit de gesprekken met de verschillende respondentengroepen kan worden 

geconcludeerd. Het gebruik van de regeling roept vragen op, maar die zijn niet zo nijpend dat daarop 

met de nodige urgentie een antwoord moet worden geformuleerd. Toch zijn er enkele onderwerpen die 

vooral binnen het Openbaar Ministerie leven en waarvoor men een oplossing zou willen zien. Deels 

hebben die onderwerpen betrekking op (het strafmaximum voor) een specifiek delict, deels houden die 

verband met de afhandeling van cold cases. Vrij algemeen wordt aangenomen dat het aantal cold cases 

de komende jaren zal toenemen. Die zullen niet altijd tot problemen leiden in de straftoemeting, maar 

in sommige gevallen wel. En juist omdat het in die gevallen vaak gaat om zaken die de nodige 

publieke belangstelling genereren en waarbij een (dodelijk) slachtoffer valt te betreuren, zijn leden van 

het Openbaar Ministerie (maar ook leden van de zittende magistratuur) van mening dat artikel 63 Sr 

niet aan een passende straftoemeting in de weg mag staan. Enkele advocaten vinden dat ook. Er zijn 

verschillende ideeën de revue gepasseerd, waarbij opvalt dat binnen elke respondentengroep wel 

voorstanders zijn om in specifieke gevallen (cold cases) artikel 63 Sr buiten toepassing te laten. 

Voor het overige kan niet worden gezegd dat een vrij eenduidig beeld bestaat of en zo ja hoe de 

regeling van meerdaadse samenloop zou moeten worden gewijzigd. Over de regeling van artikel 57 

(en 58) Sr bestaan wisselende opvattingen, van het behouden van de bestaande regeling tot het 

volledig afschaffen ervan. Verschillende respondenten van het Openbaar Ministerie voelen er voor om 

het strafmaximum te verhogen, bijna niemand (van de zijde van het Openbaar Ministerie) is voor het 
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zuiver cumuleren van straffen zonder wettelijk strafmaximum. Dat standpunt zijn we ook niet 

tegengekomen bij advocaten en leden van de zittende magistratuur. Positiever staan respondenten 

tegenover het uitsplitsen van straffen bij misdrijven. Binnen de drie respondentengroepen zijn 

daarvoor stemmen opgegaan. Leden van de zittende magistratuur staan niet zonder meer negatief 

tegenover het uitsplitsen van straffen, maar zij zien wel de nodige praktische bezwaren. 

Verschillende stemmen gingen op om artikel 62 Sr (houdende de regeling van meerdaadse samenloop 

bij overtredingen) te schrappen of te wijzigen. De huidige bepaling zou om praktische redenen en gelet 

op het doel van de regeling (opgevat als het voorkomen van disproportionele bestraffing) niet langer 

houdbaar zijn. De regeling zou meer gelijkgetrokken mogen worden met artikel 57 en 58 Sr. 
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Hoofdstuk 6 

 

Meerdaadse samenloop in internationaal perspectief463 
 

 

6.1 Inleiding 

In de vorige hoofdstukken is de Nederlandse wettelijke regeling van meerdaadse samenloop 

geanalyseerd. Sporadisch is daarin gewezen op de Duitse herkomst van de regeling, overigens zonder 

daarop al te diep in te gaan. In dit hoofdstuk wordt de regeling van meerdaadse samenloop in interna-

tionaal perspectief beschreven. We hebben ervoor gekozen om de regeling van een aantal landen, die 

lid zijn van de Raad van Europa, te bespreken.464 Die bespreking kan het beste als impressionistisch 

worden omschreven. Dat wil zeggen dat niet uitgebreid wordt ingegaan op de verschillende hierna te 

bespreken strafrechtelijke stelsels, maar enkel antwoord wordt gegeven op verschillende vragen. 

Ten eerste is de vraag of in de te onderzoeken landen een (wettelijke) regeling van meerdaadse 

samenloop bestaat. Indien dat het geval is, wordt onderzocht voor welk type stelsel is gekozen 

(absorptie, cumulatie of een variant daarop), welke andere onderscheidingen worden gemaakt in het 

gekozen stelsel en of een regeling voor ongelijktijdige berechting deel uitmaakt van de regeling van 

meerdaadse samenloop en zo ja, hoe die regeling luidt. Ten tweede is de vraag, in het geval een 

regeling van meerdaadse samenloop bestaat, wat doel en grondslag van die regeling zijn. Ten derde 

richten we ons op de vraag of de wettelijke regeling (op punten) niet (langer) aansluit bij de behoeften 

van de praktijk. Daarbij gaat het om strafrechtswetenschappelijk commentaar op het doel en de inhoud 

van de bestaande regeling, maar ook om de vraag of uit de literatuur valt af te leiden dat de 

rechtspraktijk hinder ondervindt van de wettelijke regeling en zo ja, waardoor die hinder wordt 

verklaard en tot welke oplossingen die hinder heeft geleid. Ten vierde wordt stilgestaan bij de vraag of 

de regeling nog passend is in deze tijd. Voor de beantwoording van deze vraag wordt ingegaan op in 

de literatuur of rechtspraktijk gesignaleerde problemen met meerdaadse samenloop en de in de door 

ons onderzochte landen gekozen oplossingen voor het verbeteren van de (wettelijke) regeling. 

De landen die zijn onderzocht zijn Duitsland, Engeland en Wales, Finland, Frankrijk, Oostenrijk en 

Spanje. Voor de keuze van deze landen wordt verwezen naar paragraaf 1.2.4. De hoofdvragen en de 

daarbij behorende deelvragen worden in dit hoofdstuk per land behandeld (per land (in alfabetische 

volgorde) één paragraaf). Er wordt zoveel mogelijk verwezen naar verschillen of overeenkomsten met 

                                                           
463 Dit hoofdstuk is geschreven door mr. drs. J.N. van Vliet en bewerkt door mr. J.M. ten Voorde. 
464 De Raad van Europa zelf heeft aanbevelingen gedaan over straftoemeting, waaronder meerdaadse samenloop. 
Met betrekking tot meerdaadse samenloop wordt zuivere cumulatie afgewezen. Aangegeven wordt dat de straf, 
die wordt opgelegd ‘the seriousness of the total criminality under consideration’ tot uitdrukking moet brengen. 
Het zou ‘surely inacceptable’ zijn als een persoon die wordt veroordeeld voor tien diefstallen voor een gevange-
nisstraf wordt veroordeeld die in duur gelijk staat aan een gevangenisstraf voor doodslag. Zie Recommendation 
No. R(92)17 van de Raad van Ministers van 19 oktober 1992, Consistency in sentencing, aanbeveling D.5. 
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de Nederlandse regeling. We sluiten dit hoofdstuk af met een conclusie waarin wordt getracht enkele 

algemene lijnen te formuleren wat betreft doel, grondslag en karakter van de regeling. 

 

6.2 De regeling van meerdaadse samenloop in Duitsland 

6.2.1 Inleiding 

De Duitse dogmatiek heeft verschillende, deels overlappende, indelingen van samenloop ontwikkeld. 

Een deel daarvan heeft zijn weg gevonden in het Duitse wetboek van strafrecht, het Strafgesetzbuch 

(StGB, Titel 3, §§ 53-55). Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen vier vormen van samenloop: 

echte en onechte samenloop en homogene en heterogene samenloop.465 Meerdaadse samenloop, in het 

Duits ‘Tatmehrheit’ of ‘Realkonkurrenz genoemd,466 is een vorm van echte samenloop. Homogene 

meerdaadse samenloop is samenloop van zelfstandige handelingen die telkens hetzelfde delict opleve-

ren, terwijl heterogene meerdaadse samenloop de samenloop betreft van zelfstandige handelingen die 

verschillende delicten opleveren. Dit onderscheid heeft voor de straftoemeting geen gevolgen.467 

Voorwaarde voor het aannemen van meerdaadse samenloop is de berechting van meerdere 

handelingen die meerdere zelfstandige wetsovertredingen opleveren gedurende één strafproces (§ 53 

StGB).468 Wanneer op grond van de wet slechts één bepaling toepasselijk is op meerdere, 

verschillende handelingen, dan is de meerdaadse samenloopregeling niet van toepassing.469 Van 

meerdaadse samen-loop is slechts sprake wanneer meerdere handelingen zijn ten laste gelegd.470 In het 

navolgende wordt ingegaan op het in Duitsland gekozen stelsel van meerdaadse samenloop (paragraaf 

6.2.2), waarbij afzonderlijk aandacht wordt besteed aan de regeling van meerdaadse samenloop bij 

ongelijktijdige berechting (§ 55 StGB) (paragraaf 6.2.3), de doelstelling van de regeling (paragraaf 

6.2.4) en commentaren op de bestaande regeling (paragraaf 6.2.5). 

 

6.2.2 Type stelsel: Aspirationsprinzip en Gesamtstrafe 

6.2.2.1 Het Aspirationsprinzip 

§ 54 StGB regelt de meerdaadse samenloop. In geval van gelijktijdige berechting van meerdere op 

zichzelf staande feiten wordt een zogeheten Gesamtstrafe opgelegd. De wet bepaalt de wijze waarop 

de rechter een Gesamtstrafe moet opleggen.471 Binnen de door de wet gestelde grenzen van 

                                                           
465 Zie Fandrich 2010, p. 87. 
466 Zie Stree/Kinzig, Stree/Sternberg-Lieben 2010, § 53 StGB, randnummer 1; Jescheck en Weigend 1996, p. 
708. 
467 Zie Frister 2011, p. 443. 
468 Jescheck en Weigend 1996, p. 726; Samson en Günther, Vor § 52 StGB, randnummer 3 en § 53, randnummer 
4-6; Wessels/Beulke 2012, p. 307 en 317; Fandrich 2010, p. 87. 
469 Samson en Günther, § 53 StGB, randnummer 5. 
470 Zie hoofdstuk 4.2 met betrekking tot ad informandum. Een dergelijk systeem kent het Duitse stelsel niet (wel 
kent men een systeem van voeging van feiten ex. §§2 en 237 StPO. Zie voor meer informatie Fandrich 2010, p. 
87; Samson en Günther, § 53 StGB, randnummer 7. 
471 Samson en Günther, § 53 StGB, randnummer 2. 
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(bijzondere) strafminima en strafmaxima (de Strafrahmen als bedoeld in § 46 StGB)472 bepaalt de 

rechter in een concrete strafzaak de op te leggen straf.473 Dat betekent dat de rechter ook bij het 

bepalen van de straf in geval van meerdaadse samenloop nog de nodige vrijheid heeft, en daarbij kan 

betrekken de ernst van de gepleegde feiten, maar bijvoorbeeld ook de persoon en persoonlijkheid van 

de verdachte. 

In Duitsland is gekozen voor het absorptiestelsel. Er wordt één totaalstraf uitgesproken, die Gesamt-

strafe wordt genoemd. Deze straf wordt opgebouwd op grond van het zogenoemde Aspirationsprinzip. 

Vaststelling van de Gesamtstrafe geschiedt in drie fasen.474 Allereerst moet de rechter voor ieder 

bewezen feit een afzonderlijke straf vaststellen, de zogeheten Einzelstrafe. Einzelstrafen hebben zelf-

standige betekenis en moeten daarom worden gebaseerd op strafgronden die verband houden met de 

aard en ernst van het gepleegde feit, de persoon(lijkheid) van de dader en dergelijke.475 Vervolgens 

stelt de rechter vast welke Einzelstrafe de hoogste is. Deze Einzelstrafe wordt de Einsatzstrafe 

genoemd. Wanneer ongelijksoortige Einzelstrafen worden uitgesproken, bijvoorbeeld voor een 

vrijheidsstraf en een geldboete, dan is de Einsatzstrafe de straf van de zwaarste soort, ongeacht de 

hoogte van de afzonderlijke straffen.476 Net als in Nederland is de vrijheidsstraf de zwaarste strafsoort 

en de geldboete de lichtste.477 Wanneer de Einsatzstrafe is vastgesteld, vindt tot besluit een verhoging 

van deze straf plaats, of zoals het in § 54, Abs. 1 StGB staat: ‘erhöhung der verwirkten höchsten 

Strafe’. Hieruit volgt de Gesamtstrafe.478 De Gesamtstrafe kan geen andere strafsoort zijn dan de 

Einsatzstrafe.479 Wanneer één van de vastgestelde Einzelstrafen een levenslange gevangenisstraf is, 

wordt deze straf als Gesamtstrafe erkent. In dat geval geldt zuivere absorptie en vindt dus geen 

verhoging plaats.480 

Ook in Duitsland is het zuiver cumulatiestelsel afgewezen.481 Belangrijkste argument daarvoor is dat 

het strafleed niet lineair stijgt met de duur van de straf.482 Dit argument doet denken aan het door de 

Nederlandse wetgever gebruikte argument dat de schuld niet verdubbelt maar verhoogt per extra 

gepleegd delict. Ook hier zien we proportionele vergelding als grondslag voor meerdaadse samenloop, 

zij het dat die tot een andere uitkomst leidt (namelijk een absorptiestelsel in plaats van een stelsel van 
                                                           
472 Schäfer, Sander en Van Gemmeren, 2008; Van Kalmthout en Tak 2003, p. 101. 
473 Samson en Günther, § 54 StGB, randnummer 1. 
474 Jescheck en Weigend 1996, p. 728; Frister 2011, p. 442. 
475 BGH 30 november 1971, 1 StR 485/71, BGHSt 24, 268; Jescheck en Weigend 1996, p. 729. 
476 Samson en Günther, § 53 StGB, randnummer 2 en § 54 StGB, randnummer 2-3; Jescheck en Weigend 1996, 
p. 729. 
477 Dit is niet expliciet geregeld, maar komt het meest duidelijk naar voren in § 47 StGB; Stree/Kinzig, 
Stree/Sternberg-Lieben, 2010, § 54 StGB, randnummer 5. 
478 Stree/Kinzig, Stree/Sternberg-Lieben 2010, § 54 StGB, randnummer 2; Samson en Günther, § 53 StGB, 
randnummer 2 en § 54 StGB, randnummer 2-3; Jescheck en Weigend 1996, p. 729. 
479 Zie ook art. 59 Sr; Samson en Günther, § 54 StGB, randnummer 4. 
480 Samson en Günther, § 53 StGB, randnummer 16; Stree/Kinzig, Stree/Sternberg-Lieben 2010, § 54 StGB, 
randnummer 17a. 
481 In hoeverre dit ook voor de vervangende hechtenis geldt, is onduidelijk. Zie Samson en Günther, § 53 StGB, 
randnummer 15; Jescheck en Weigend 1996, p. 728. 
482 Samson en Günther, § 53 StGB, randnummer 2. Dit argument geldt voor zowel de vrijheidsstraffen als voor 
de geldboeten. Zie Jescheck en Weigend 1996, p. 727, 729; Samson en Günther, Vor § 52 StGB, randnummer 5. 
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gematigde cumulatie). Tevens wordt in de Duitse rechtswetenschap aangegeven dat de optelling van 

een veelheid aan tijdelijke vrijheidsstraffen (in geval van meerdaadse samenloop van meer dan twee 

feiten) in de praktijk een levenslange gevangenisstraf oplevert. Een dergelijke straf is kwalitatief 

echter van geheel andere aard dan de tijdelijke gevangenisstraf.483 Dit argument is in Nederland niet 

gebruikt, hoewel ook in Nederland cumulatie van straffen van verschillende (ernstige) delicten tot een 

zeer lange gevangenisstraf, zij het dat in Nederland het absolute tijdelijke strafmaximum van dertig 

jaar geldt (artikel 10 lid 3 Sr). Een verklaring voor het niet noemen van dit argument is mogelijk dat 

men zich in Nederland niet kon voorstellen dat de rechter in een concreet geval telkens zulke hoge 

straffen zou opleggen dat daardoor een zeer lange gevangenisstraf in het zicht komt. Kennelijk is men 

er in Duitsland minder zeker van dat de rechter zich weet in te houden, of men beoordeelt de 

samenloop meer vanuit de theorie en minder vanuit de praktijk. Of de rechter zich in concrete rechts-

praktijk weet te beheersen lijkt een argument te zijn dat voor de inhoud van de Duitse regeling als 

zodanig niet van belang is. 

 

6.2.2.2 Straftoemetingsfactoren bij meerdaadse samenloop 

Bij het bepalen van de Gesamtstrafe moet de rechter rekening houden met de verschillende gepleegde 

delicten en de persoon van de verdachte (§ 54 Abs. 1 StGB). De rechtbank moet de keuze voor de 

Gesamtstrafe op basis van deze factoren motiveren.484 Daaromtrent heeft het Bundesgerichtshof het 

volgende overwogen: ‘Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (…) sind bei der 

erforderlichen Gesamtschau der Taten namentlich das Verhältnis der Einzelen Tat zueinander, 

insbesondere ihr Zusammenhang, das Maß ihrer Selbständigkeit, die Häufigkeit der Begehung, die 

Gleichheit oder Verschiedenheit der verletzten Rechtsgüter und der Begehungsweisen sowie das 

Gesamtgewicht des abzuurteilenden Sachverhalts zu berücksichtigen. Ferner ist in einer 

zusammenfassenden Würdigung der Person des Täters das Maß seiner Schuld im Hinblick auf das 

Gesamtgeschehen, seine innere Einstellung zu den Taten, seine Strafempfänglichkeit und die 

Auswirkung der Verurteilung auf sein künftiges Leben in der Gesellschaft (…) zu erörtern.‘485 

In beginsel mag de rechter bij het bepalen van de Gesamtstrafe geen gezichtspunten gebruiken die al 

bij de vaststelling van de Einzelstrafen een rol hebben gespeeld. Dat wordt het Verbots des Doppel-

verwertung genoemd.486 Dat verbod maakt het voor de rechter niet altijd eenvoudig om de (hoogte van 

de) Gesamtstrafe te bepalen. Persoonlijke omstandigheden kunnen immers zowel voor het bepalen van 

een Einzelstrafe als van de Gesamtstrafe van belang zijn.487 De rechter moet het oordeel over de Ein-

zelstrafen en de Gesamtstrafe zoveel mogelijk gescheiden houden en niet de schijn wekken dat het 

                                                           
483 Fandrich 2010, p. 123. 
484 Jescheck en Weigend 1996, p. 729; Fandrich 2010, p. 147. 
485 BGH 7 april 1994, 4 StR 92/94, StV 1994, 425; Samson en Günther, § 54 StGB, randnummer 7. 
486 Jescheck en Weigend 1996, p. 730. Anders: Fandrich 2010, p. 144-145. 
487 Samson en Günther, § 54 StGB, randnummer 10. 
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bouwen van een Gesamtstrafe neerkomt op het eenvoudig optellen van de Einzelstrafen.488 Dat maakt 

duidelijk dat de Gesamtstrafe een zelfstandige straf is die gelet op de bijzondere omstandigheden van 

het geval moet worden vastgesteld. Een mathematische of schematische benadering van de Gesamt-

strafe wordt geacht in strijd te zijn met de rechterlijke motiveringsverplichting op grond waarvan de 

persoon van de verdachte en de samenhang tussen de gepleegde delicten in de straf tot uitdrukking 

moeten worden gebracht.489 

 

6.2.2.3 Meerdaadse samenloop per strafsoort 

Er bestaat een verplichting tot het opleggen van een Gesamtvrijheidsstraf of een Gesamtgeldboete, 

indien de rechter respectievelijk meerdere vrijheidsstraffen of meerdere geldboetes als Einzelstrafen 

vaststelt.490 Indien de rechter zowel een vrijheidsstraf als een geldboete oplegt als Einzelstrafe, worden 

die vrijheidsstraf en geldboete in de regel naast elkaar opgelegd (§ 53 Abs. 2 StGB).491 Komt de 

rechter in een dergelijk geval tot meerdere vrijheidsstraffen en meerdere geldboetes, dan is hij 

verplicht een Gesamtvrijheidsstraf en een Gesamtgeldboete op te leggen (§ 53 Abs. 1 en 2 StGB).492 

Meerdere vrijheidsstraffen mogen niet worden opgelegd. De rechter kan ook besluiten een 

Gesamtvrijheidsstraf te bouwen waarin zowel de vrijheidssrtraffen als de geldboeten in zijn 

opgenomen (§ 54 Abs. 1 en 3 StGB).493 De rechter staat vrij in het kiezen van een bepaalde 

Gesamtstrafe. Hiervoor worden door de wetgever geen aanwijzingen gegeven. Het Bundesgerichtshof 

heeft niettemin bepaald dat een rechter moet bepalen of een Gesamtvrijheidsstraf (in plaats van een 

combinatie van vrijheidsstraf en geld-boete) een te zware belasting voor de verdachte betekent. In dat 

geval moet hij ervan afzien.494 Hetzelfde geldt wanneer uit oogpunt van speciale preventie een 

dergelijke straf niet nodig is.  

Indien de overtreden wetsbepaling voorziet in het opleggen van een bijkomende straf of maatregel, 

dan kunnen deze naast de (ongeacht welke) Gesamtstrafe worden opgelegd.495 

 

6.2.2.4 Duur van de Gesamtstrafe 

De maximale strafbedreiging op de delicten gesteld mag in geval van meerdaadse samenloop worden 

overschreden.496 De Gesamtstrafe mag echter niet hoger zijn dan de som van de Einzelstrafen (§ 54 

Abs. 2 StGB). De maximale duur van de Gesamtstrafe wordt bepaald aan de hand van de vrijheidsstraf 
                                                           
488 Samson en Günther, § 54 StGB, randnummer 8. 
489 Jescheck en Weigend 1996, p. 729. 
490 Stree/Kinzig, Stree/Sternberg-Lieben 2010, § 53 StGB, randnummer 13-15; Samson en Günther, § 53 StGB, 
randnummer 11. 
491 Stree/Kinzig, Stree/Sternberg-Lieben 2010, § 53 StGB, randnummer 20. 
492 BGH 5 mei 1970, 2 StR 163/70, BGHSt 23, 260. 
493 Samson en Günther, § 53 StGB, randnummer 13; Jescheck en Weigend 1996, p. 727. 
494 Samson en Günther, § 53 StGB, randnummer 14. 
495 Stree/Kinzig, Stree/Sternberg-Lieben 2010, § 53 StGB, randnummer 28 e.v.; Samson en Günther, § 53 StGB, 
randnummer 18. 
496 Stree/Kinzig, Stree/Sternberg-Lieben 2010, § 54 StGB, randnummer 2; Schäfer, Sander & Van Gemmeren 
2008, randnummer 658. 
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en – in geval van een Gesamtgeldboete – het aantal vastgestelde Tagessätze. Een Tagessatz staat gelijk 

aan één dag vrijheidsstraf (§ 43 StGB).497 De Gesamtstrafe moet altijd minimaal één eenheid kleiner 

zijn dan de som van de Einzelstrafen. Bij geldboetes is de eenheid een Tagessatz, bij vrijheidsstraffen 

is deze eenheid een dag, week of maand, afhankelijk van de eenheid waarin de straf wordt opgelegd 

(zie § 39 StGB).498 Een tijdelijke Gesamtvrijheidsstraf niet hoger zijn dan vijftien jaar,499 tenzij één 

van de vastgestelde Einzelnstrafen een levenslange gevangenisstraf bedraagt. In dat geval mag die 

straf worden opgelegd. Wanneer de Einsatzstrafe de grens van vijftien jaar bereikt, en geen 

levenslange gevangenisstraf kan worden opgelegd, is verhoging niet mogelijk. De Gesamtgeldboete 

mag niet meer dan 720 Tagessätze bedragen, wat neerkomt op een maximale geldboete van tussen de 

€ 720 en € 21.600.000 (§ 40 Abs. 2 StGB). Tevens mag het bedrag niet hoger zijn dan het dubbele 

maximum-bedrag dat voor Einzelstrafen opgelegd mag worden (§ 40 StGB  jo. § 54 Abs. 2 StGB).500 

 

6.2.2.5 Enkele procesrechtelijke aspecten 

Hoewel de Gesamtstrafe wordt opgebouwd aan de hand van Einzelstrafen, en dus voor het kunnen 

begrijpen van de door de rechter opgelegde Gesamtstrafe van groot belang, wordt slechts de 

Gesamtstrafe in de uiteindelijke beslissing (de Tenor) opgenomen.501 In de strafmotivering worden de 

Einzelstrafen wel genoemd. De Einzelstrafen behouden in meerdere opzichten hun betekenis. Zo zijn 

de bijkomende straffen en maatregelen verbonden aan de Einzelstrafen (§§ 53 III en 52 IV StGB). 

Daarnaast vormen de Einzelstrafen de grondslag voor een op te leggen Vermögensstrafe (§ 43a StGB). 

Op basis van de Einzelstrafen kunnen buiten het strafrecht gelegen maatregelen worden genomen.502 

Wanneer de Gesamtstrafe in hoger beroep wordt opgeheven, dan blijven de Einzelstrafen in principe 

gelden. De Einzelstrafen kunnen zelfstandig in kracht van gewijsde gaan, maar niet ten uitvoer worden 

gelegd. Dit geldt ook wanneer een vonnis gedeeltelijk wordt herzien.503 Ook in het geval van ongelijk-

tijdige berechting zijn de Einzelstrafen van belang. De in de eerdere veroordeling vastgestelde Einzel-

strafen vormen voor de tweede rechter het uitgangspunt bij het bepalen van de straf. Zij mogen niet 

worden verhoogd.504 Einzelstrafen geven dus voor de appèlrechter, de herzieningenrechter en de 

rechter die met een aan artikel 63 Sr gelijkende situatie wordt geconfronteerd, richting aan de door die 

rechter op te leggen straf. 

 

6.2.3 Ongelijktijdige berechting 

                                                           
497 Jescheck en Weigend 1996, p. 729. 
498 Samson en Günther, § 54 StGB, randnummer 5. 
499 Jescheck en Weigend 1996, p. 729. 
500 Samson en Günther, § 54 StGB, randnummer 6. 
501 Samson en Günther, § 54 StGB, randnummer 13. 
502 Jescheck en Weigend, p. 730, die het voorbeeld noemen van het intrekken van een jachtvergunning. 
503 Jescheck en Weigend, p. 730;  Samson en Günther, § 54 StGB, randnummer 13. 
504 Samson en Günther, § 54 StGB, randnummer 13. 
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Het Strafgesetzbuch schept de mogelijkheid de eerdere veroordeling in de oplegging van de straf bij 

een tweede veroordeling in rekening te brengen (nachträgliche Gesamtstrafbildung, § 55 StGB).505 

Voorwaarden zijn dat de later beoordeelde daad vóór de vroegere veroordeling is begaan en dat de 

straf van de eerdere veroordeling nog niet volledig ten uitvoer is gelegd.506 De straf mag tevens nog 

niet verjaard of kwijtgescholden zijn. Een eerdere veroordeling betreft het oordeel van een gerecht 

over een bepaald feit. Hiertoe behoren de oordelen in hoger beroep, al dan niet na verwijzing. 

Maatgevend is of de later beoordeelde gedraging is begaan vóór het veroordelend vonnis of arrest.507 

De gedachte achter de tweede voorwaarde is dat het niet zinvol is een reeds volledig voltrokken of 

nooit ten uitvoer gelegde straf bij het bouwen van een nieuwe Gesamtstrafe te betrekken.508 Wanneer 

de eerdere straf volledig ten uitvoer is gelegd (of is verjaard of kwijtgescholden) tussen het vonnis in 

eerste aanleg en het arrest in hoger beroep, dan hoeft in hoger beroep geen nachträgliche Gesamtstrafe 

meer gebouwd te worden. Daaruit volgt dat de eerdere veroordeling in kracht van gewijsde moet zijn 

gegaan.509 

Voor de nachträgliche Gesamtstrafe moet de rechter de Einzelstrafe van de eerdere veroordeling (voor 

één feit) overnemen en daaruit, in combinatie met de nieuwe Einzelstrafe voor het eerder gepleegde 

maar later berechte feit, een nieuwe Gesamtstrafe bouwen. Daarbij gelden de straftoemetings-

overwegingen van § 54 StGB. Wanneer het eerdere oordeel eveneens een Gesamtstrafe inhoudt 

(omdat er sprake was van meerdaadse samenloop), dan moet de tweede rechter de door de eerste 

rechter vastgestelde Einzelstrafen betrekken. De rechter moet een nieuwe Einsatzstrafe vaststellen en 

deze verhogen op de voet van § 54 StGB en vervolgens een nieuwe Gesamtstrafe bepalen.510 

In tegenstelling tot de Nederlandse rechter, herbeoordeelt de rechter in Duitsland de door de eerdere 

rechter opgelegde straf, in het licht van de op het moment van de nieuwe berechting geldende factoren 

die samenhangen met de persoon van de verdachte, de aard van de nieuwe feiten en de samenhang met 

de eerder berechte feiten.  

 

Wanneer over een langere periode meerdere feiten zijn begaan door dezelfde dader, die telkens afzon-

derlijk worden berecht, is § 55 StGB daarop niet telkens van toepassing. Er geldt een ‘Zasürwirkung’. 

                                                           
505 Stree/Kinzig, Stree/Sternberg-Lieben 2010, § 55 StGB, randnummer 1. 
506 Samson en Günther, § 55 StGB, randnummer 1-2; Stree/Kinzig, Stree/Sternberg-Lieben 2010, § 55 StGB, 
randnummer 2 e.v. 
507 Samson en Günther, § 55 StGB, randnummer 3-4. 
508 Samson en Günther, § 55 StGB, randnummer 7; Stree/Kinzig, Stree/Sternberg-Lieben 2010, § 55 StGB, 
randnummer 19 e.v. 
509 Samson en Günther, § 55 StGB, randnummer 8, 13. 
510 Samson en Günther, § 55 StGB, randnummer 15-16; Jescheck en Weigend 1996, p. 730. Bij de eerdere 
berechting opgelegde bijkomende straffen en maatregelen blijven onaangetast, tenzij zij overbodig zijn 
geworden door het nieuwe vonnis (§ 55 Abs. 2 StGB). Dat betekent dat de rechter de eerder opgelegde 
bijkomende straffen en maatregelen moet beoordelen in het licht van de persoon van de verdachte ten tijde van 
de huidige berechting, de nieuwe feiten en de samenhang met de eerder berechte feiten. Wanneer de rechter tot 
het oordeel komt, dat de bijkomende straffen of maatregelen overbodig zijn geworden, moet hij deze opheffen. 
Samson en Güther, § 55, randnummer 20-21. 
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Hoewel over de reikwijdte daarvan discussie bestaat,511 wordt de toepassing ervan vrij algemeen 

aangenomen. In het geval van opeenvolgende feiten, stel feit X, Y en Z, en feit Y wordt als eerste, feit 

Z als tweede en feit X wordt als derde berecht, dan wordt de straf die voor feit Y is opgelegd, slechts 

meegenomen bij de oplegging van de straf voor feit Z, terwijl slechts de straf die naar aanleiding van 

de berechting van feit Z is opgelegd bij het bepalen van de straf voor feit X wordt betrokken. De straf 

voor feit Y is bij het bepalen van de straf voor feit X niet meer in beeld. De voor de feiten X, Y en Z 

opgelegde straffen kunnen door deze cesuurwerking het absolute maximum van de tijdelijke 

vrijheidsstraf overschrijden (iets dat in Nederland niet mogelijk is). In dat geval geldt echter wel dat 

van belang is of van de eerste veroor-deling (in ons voorbeeld voor feit Y) een speciaal preventieve 

waarschuwing richting de persoon van de dader kon uitgaan. Dat is het geval wanneer het eerste en 

tweede feit gelijksoortig zijn, omdat in dat geval de straffen veelal gelijkaardig zijn. In dat geval is een 

forse overschrijding van de maximale tijdelijke gevangenisstraf toelaatbaar. In andere gevallen zal de 

rechter de straf moeten matigen.512 

 

6.2.4 Doel van de regeling 

De Duitse strafwet bepaalt dat de op te leggen straf in overeenstemming moet zijn met de schuld van 

de dader (§ 46 StGB). Dat geldt ook in geval van meerdaadse samenloop. In dat geval wordt ervan 

uitgegaan dat de schuld is verhoogd, maar niet is verdubbeld. Iets anders zou tot een te groot strafleed 

leiden, hetgeen niet in verhouding zou staan tot de schuld van de dader.513 De regeling heeft dus als 

doelstelling om – gelijk de Nederlandse wetgever stelde – disproportionele straffen te voorkomen. De 

Einzelstrafen dienen een ander (materieelrechtelijk) doel, namelijk dat voor elk van de begane mis-

drijven de straffen concreet en geïndividualiseerd moeten worden vastgesteld.514 Hoewel de regeling 

verschilt, zijn de overeenkomsten met de doelstelling van de Nederlandse regeling treffend. Heel 

vreemd is dat niet, nu we zagen dat de Nederlandse regeling op de Duitse is geïnspireerd.515 

Aan de regeling van § 55 StGB (nachträgliche Gesamtstrafbildung) ligt de overweging ten grondslag 

dat aan de verdachte het voordeel van Gesamtstrafbildung moet worden geboden wanneer een eerdere 

overtredingen van de wet bij de Gesamtstrafbildung had kunnen worden meegenomen. Uitgangspunt 

is dat de rechtbank een Gesamtstrafe had kunnen opleggen bij de eerste veroordeling.516 

 

6.2.5 Commentaar op de inhoud van de regeling 

                                                           
511 Samson en Günther, § 53 StGB, randnummer 9. 
512 Stree/Kinzig, Stree/Sternberg-Lieben 2010, § 55 StGB, randnummer 15-17. 
513 Fandrich 2010, p. 123; Stree/Kinzig, Stree/Sternberg-Lieben 2010, vor § 52 StGB, randnummer 4; Schäfer,  
Sander en Van Gemmeren, 2008, randnummer 655; Wessels/Beulke 2012, p. 307. 
514 Samson en Günther, § 54 StGB, randnummer 11. 
515 Bij de verschillende wijzigingen van het Duitse strafwetboek is de doelstelling van de regeling van 
meerdaadse samenloop niet gewijzigd. Zie Wessels/Beulke 2012, p. 307; Samson en Günther, Vor § 52a, 
randnummer 1-1a. 
516 Samson en Günther, § 55 StGB, randnummer 1. 
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Enerzijds wordt gesteld dat de regeling niet consequent is doorgevoerd, nu in bepaalde gevallen het 

maximum van de tijdelijke gevangenisstraf kan worden overschreden. Dat roept de vraag op wat de 

waarde is van de doelstelling van de regeling dat de straf in geval van meerdaadse samenloop moet 

worden gematigd. Anderzijds wordt gesteld dat de regeling daders een onverdiende korting zou geven. 

De rechter zou onvoldoende recht doen aan het onrecht dat door de meerdere feiten is aangedaan.517 In 

reactie daarop wordt gesteld dat de rechter bij het bepalen van de Einzelstrafen het onrechtmatige 

karakter van de gepleegde feiten onderzoekt en voor elk feit afzonderlijk vaststelt.518 Ook bij het 

bepalen van de Gesamtstrafe zou de aard en omvang van de onrechtmatigheid worden betrokken. 

Ook de keuze voor het Asperationsprinzip heeft de nodige kritiek gehad. Net als in Nederland wordt 

eraan getwijfeld of de zwaarte van de straf lineair stijgt met de duur van de straf. Dit wordt in Duitse 

literatuur als speculatie afgedaan.519 In plaats van het Asperationsprinzip zijn verschillende alternatie-

ven bedacht. Zo is er bijvoorbeeld voor gepleit om naast de schuld (vergelding) ook aspecten van 

generale en speciale preventie en resocialisatie te betrekken bij meerdaadse samenloop.520 Dat 

betekent overigens niet dat de straffen in geval van meerdaadse samenloop moeten worden verhoogd. 

De ideeën tot wijziging van de samenloopregeling betreffen ofwel een sterkere nadruk op de 

Gesamtstrafe ofwel het benadrukken van de Einsatzstrafe teneinde daardoor per feit beter te kunnen 

inscherpen dat een norm is overtreden.521 Onder verwijzing naar de eerder genoemde § 46 StGB wordt 

een stelsel van zuivere cumulatie van de hand gewezen.522 

 

6.2.6 Hinder van de regeling in de praktijk 

Uit verschillende commentaren en handboeken is niet gebleken dat in de praktijk hinder wordt onder-

vonden van de regeling van meerdaadse samenloop. De rechter heeft een grote straftoemetingsruimte 

en de voorwaarden voor het opleggen van een (nachträgliche) Gesamtstrafbildung zijn min of meer 

uitgekristalliseerd.523 Sedert 1954 hanteert het Bundesgerichtshof de volgende, vrij algemeen 

aanvaarde, duiding van de regeling van meerdaadse samenloop: ‘Grundgedanke des § 55 StGB ist, 

dass Taten, die bei gemeinsamer Aburteilung nach §§ 53, 54 StGB behandelt worden wären, auch bei 

getrennter Aburteilung dieselbe Behandlung erfahren sollen, so dass der Täter im Endergebnis weder 

besser noch schlechter gestellt ist, als wenn alle Taten in dem zuerst durchgeführten Verfahren 

abgeurteilt worden wären.‘524 De praktijk lijkt met de toepassing van meerdaadse samenloop geen 

grote moeite te hebben. 

 

                                                           
517 Bohnert 1993. 
518 Fandrich 2010, p. 125. 
519 Bohnert 1993; Montenbruck 1988, p. 332-339. 
520 Jakobs 1993; Fandrich 2010, p. 126. 
521 Fandrich 2010, p. 124-127. 
522 Fandrich 2010, p. 127. 
523 Zie voor een uitgebreide opsomming van de voorwaarden: Schäfer, Sander en Van Gemmeren 2008. 
524 BGH 10 juni 2009, 2 StR 386/08. 
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6.3 De regeling van meerdaadse samenloop in Engeland en Wales 

6.3.1 Inleiding 

Ook in Engeland en Wales kan een regeling van meerdaadse samenloop worden onderkend. In de 

literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen eendaadse en meerdaadse samenloop en lijkt ook een 

vorm van voortgezette handeling te worden onderkend.525 We zullen zien dat normaal gesproken voor 

elk feit waarvoor de verdachte schuldig is verklaard afzonderlijk straf wordt opgelegd, waarbij de 

rechter kan bepalen of die straffen gezamenlijk (concurrent) worden opgelegd, of achtereenvolgens 

(consecutive). Berechting van strafbare feiten vindt plaats bij verschillende gerechten. De straf wordt 

in beginsel bepaald door de rechter. Dat geldt zowel in gevallen de verdachte wordt berecht door een 

Crown Court, waar de schuldvaststelling plaatsvindt door een jury, als in gevallen de verdachte wordt 

berecht door een Magistrates’ Court, waarin de rechter ook de schuld vaststelt.526 

 

6.3.2 Type stelsel 

6.3.2.1 ‘Concurrent’ of ‘consecutive’ tenuitvoerlegging van meerdere opgelegde straffen 

Het Engelse strafrecht biedt in geval iemand wordt veroordeeld voor twee of meer feiten die met 

gevangenisstraf moeten worden bestraft de rechter de mogelijkheid te bepalen dat die vrijheidsstraffen 

gelijktijdig (concurrent) of achtereenvolgens (consecutive) ten uitvoer worden gelegd (sectie 263 e.v. 

Criminal Justice Act (CJA) 2003). Neemt de rechter daarover geen beslissing, dan wordt aangenomen 

dat de opgelegde gevangenisstraffen gelijktijdig ten uitvoer moeten worden gelegd.527 Als de rechter 

bepaalt dat de straffen achtereenvolgens ten uitvoer moeten worden gelegd, dan mogen de grenzen van 

de wettelijke strafmaxima worden overschreden.528 De Criminal Justice Act 2003 bepaalt dat een 

consecutieve tenuitvoerlegging van straffen bij meerdaadse samenloop de regel is (sectie 264 CJA 

2003), terwijl dat bij eendaadse samenloop en voortgezette handeling anders ligt (sectie 263 CJA).  

De mogelijkheid van consecutieve tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen geldt in geval sprake is van 

een veroordeling voor twee of meer strafbare feiten en die veroordelingen op hetzelfde moment zijn 

uitgesproken, of, in het geval veroordeling op verschillende tijdstippen plaatsvond, maar de veroor-

deelde nog niet was vrijgelaten, tussen het eerste en latere tijdstip van veroordeling (sectie 264 (1)(b) 

CJA 2003). Deze regeling biedt de rechter de mogelijkheid om zeer hoge vrijheidsstraffen op te leg-

gen. In bepaalde gevallen kan, in geval van meerdaadse samenloop, zelfs levenslange gevangenisstraf 

worden opgelegd, ook al wordt die straf niet op één van de feiten gesteld (sectie 269 (3) CJA 2003). 

De Criminal Justice Act 2003 bevat ook bepalingen voor het tijdstip waarop, in geval van consecu-

tieve tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen, de veroordeelde in aanmerking kan komen voor in 

vrijheidstelling (sectie 264A (2) en (3) CJA 2003). In het geval een levenslange gevangenisstraf is 

opgelegd geeft de omstandigheid dat sprake is van meerdaadse samenloop (waarbij de andere feiten 
                                                           
525 Ashworth 2010, p. 265-266. 
526 McConville en Wilson 2002, p. 478; Sprack 2008, randnummer 23.30. 
527 Ashworth 2010, p. 265; Emmins/Sprack 2000, p. 355; Sprack 2008, randnummer 24.17. 
528 Sprack 2008, randnummer 24.17. 
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wel met elkaar in verband moeten kunnen worden gebracht) de rechter de ruimte te bepalen dat ver-

vroegde invrijheidsstelling niet op de veroordeelde van toepassing is (sectie 269 (4) CJA 2003).529 

 

6.3.2.2 Straftoemetingsfactoren bij meerdaadse samenloop 

Hoewel de vrijheidsbeneming in geval van meerdaadse samenloop zeer lang kan duren, moet ook de 

Engelse rechter waken voor een onredelijke straf. De rechter moet rekening houden met het zogeheten 

totality principle (sectie 166 (3)(b) CJA 2003). Dat wil zeggen dat rechter moet nagaan of het totaal 

van de op te leggen straffen (zowel vrijheidsstraffen als werkstraffen en geldboetes)530 in verhouding 

staat tot het aantal gepleegde delicten en in relatie tot straffen voor andere delicten.531 De hoogte van 

de straf wordt allereerst bepaald door de som van de ernst van de door de dader gepleegde feiten. Maar 

dat betekent niet dat wanneer iemand voor overtreding van drie strafbare feiten wordt veroordeeld en 

voor elk feit drie jaar vrijheidsstraf kan worden opgelegd, de totale duur van de gevangenisstraf dus 

negen jaar moet bedragen. De totale straf kan worden gereduceerd als gevolg van verzachtende om-

standigheden, verband houdend met de persoon van de verdachte, maar ook wanneer de totale duur 

van de vrijheidsstraf niet in verhouding staat tot de ernst van deze en andere wetsovertredingen.532 

De ernst van de wetsovertreding wordt in zijn algemeenheid bepaald door de ernst van de toegebrachte 

schade, maar bovenal de schuld van de dader.533 Aangenomen mag worden dat zulks ook in geval van 

meerdaadse samenloop geldt. In dat geval geldt dat opeenvolgende straffen van een lange tot zeer 

lange duur dus moeten worden gerechtvaardigd door de schuld van de dader en de daarmee samen-

hangende noodzaak tot vergelding enerzijds, maar ook door het (zeer) problematische karakter de 

gepleegde feiten anderzijds. Op dat laatste wordt in de literatuur enige nadruk gelegd.534 Juist de 

combinatie van schuld en het (zeer) problematische karakter van de door de dader gepleegde feiten 

kan kennelijk lange tot zeer lange vrijheidsstraffen rechtvaardigen. 

 

6.3.2.3 Soort straf in gevallen waarin sprake is van meerdaadse samenloop 

Bij het bepalen van de straf kan de rechter de omstandigheid dat door één dader meerdere delicten zijn 

gepleegd die tegelijkertijd worden berecht, meenemen in het bepalen van de straf (sectie 156 (1) CJA 

2003),535 niet alleen de soort straf (geldboete (fine), werkstraf (community sentence) of vrijheidsstraf 

                                                           
529 Nadere regeling van de minimale duur van de executie van een levenslange gevangenisstraf, die in het geval 
van meerdaadse samenloop is opgelegd, vinden we in Schedule 21, sectie 4 (1)(a) en sectie 5 (1)(a). 
530 Ashworth 2010, p.  274. 
531 Ashworth 2010, p.  270; Emmins/Sprack 2000, p. 344; Sprack 2008, randnummer 23.33. 
532 Ashworth 2010, p. 273-274; Boyle en Allen 1985, p. 282. 
533 Sentencing Council Guideline 2004, p. 3. 
534 Ashworth, 267-268. 
535 Overigens maakt ook het Engelse recht onderscheid tussen eendaadse en meerdaadse samenloop. Zie 
Ashworth 2010, p. 265; Emmins/Sprack 2000, p.  355; Sprack 2008, randnummer 24.17. 
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(custody)), de wijze waarop de straf ten uitvoer wordt gelegd (zie bijvoorbeeld sectie 148 (2)(b) CJA 

2003 ten aanzien van de werkstraf),536 maar ook de hoogte van de op te leggen (vrijheids)straf. 

De Criminal Justice Act 2003 bepaalt dat een werkstraf of een vrijheidsstraf slechts kunnen worden 

opgelegd wanneer ofwel het ene misdrijf als zodanig, of ‘the combination of the offence and one or 

more offences associated with it’ een dergelijke straf rechtvaardigen (secties 148 (1) en 152 (2) CJA 

2003). In het geval één van de feiten met levenslange gevangenisstraf wordt bedreigd en dat feit is 

gepleegd met ‘one or more offences associated with it’, moet een levenslange vrijheidsstraf worden 

opgelegd (sectie 225 (2)(b) CJA 2003). Ook in geval van een serie minder ernstige delicten kan de 

rechter een andere strafsoort (een vrijheidsstraf) opleggen wanneer de delicten tezamen worden 

berecht, dan in het geval de verdachte voor slechts één van de delicten zou worden vervolgd. 

Voorwaarde is wel dat de delicten ‘associated’ zijn. In sectie 161 van de Powers of Criminal Courts 

(Sentencing) Act 2000 (PCC(S) A 2000) is de term ‘associated’ uitgelegd. Daarvan is in drie gevallen 

sprake, namelijk wanneer de dader in hetzelfde proces voor verschillende delicten is veroordeeld, 

wanneer de dader op hetzelfde moment voor verschillende delicten wordt bestraft, of in het geval de 

dader voor één feit wordt veroordeeld en het gerecht verzoekt om het andere of de andere door hem 

gepleegde delict(en) bij de straftoemeting te betrekken.537 

 

6.3.2.4 Duur van de straf 

Hiervoor zagen we dat in het geval van meerdaadse samenloop elk feit afzonderlijk wordt bestraft en 

de straffen achtereenvolgens kunnen worden ten uitvoer gelegd. Hierdoor is in theorie een zeer lang-

durige vrijheidsbeneming mogelijk.538 De Criminal Justice Act 2003 bepaalt in sectie 153 (1) dat de 

rechter in sommige gevallen verplicht is de sanctie op te leggen die de wet op overtreding van een 

strafbepaling stelt. In sectie 153 (2) CJA 2003 staat dat in bepaalde gevallen de vrijheidsstraf ‘must be 

or the shortest term (not exceeding the permitted maximum) that in the opinion of the court is 

commensurate with the seriousness of the offence, or the combination of the offence and one or more 

offences associated with it.’ In deze gevallen is de straftoemetingsvrijheid van de rechter beperkt. 

Maar meerdaadse samenloop betekent niet zonder meer dat altijd (langdurige) opeenvolgende vrij-

heidsstraffen moeten worden opgelegd en ten uitvoer gelegd. We zagen reeds dat de Criminal Justice 

Act 2003 het zogeheten totality principle kent, waardoor de rechter gebonden is bij het bepalen van de 
                                                           
536 In de hierna nog te bespreken straftoemetingsrichtlijnen wordt vermeld dat in het geval van meerdaadse 
samenloop waarin de verschillende feiten met onderscheidene straffen, waaronder een vrijheidsstraf, kunnen 
worden bestraft (vergelijk artikel 58 Sr), slechts een vrijheidsstraf wordt opgelegd van langere duur, om de ernst 
van de onderscheiden feiten goed tot uitdrukking te kunnen laten komen. Zie Magistrate’s Court Sentencing 
Guidelines, Definitive Guideline, effective from 11 June 2012, p. 18n. 
537 Emmins/Sprack 2000, p. 343; Sprack 2008, randnummer 23.29. 
538 In gevallen waarin berechting geschiedt door een magistrates’ court, wordt de bevoegdheid tot het opleggen 
van achtereenvolgens ten uitvoer gelegde straffen beperkt door sectie 133 van de Magistrates’ Courts Act 1980 
(MCA 1980).538 De optelling van de achtereenvolgens opgelegde straffen mag niet langer zijn dan 65 weken 
(sectie 155 CJA 2003 jo. sectie 133 MCA 1980), tenzij in bijzondere delicten een hoger maxima is vastgesteld 
(sectie 133 (3) MCA 1980), in welk geval de maxima van het desbetreffende delict van toepassing zijn. Zie 
Boyle en Allen 1985, p. 282; Emmins/Sprack 2000, p.  355; Sprack 2008, randnummer 24.17. 
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straf rekening te houden met strafverminderende omstandigheden (sectie 166 CJA 2003). Die omstan-

digheden kunnen van invloed zijn op de strafsoort, maar ook op de duur van de op te leggen straf.539 

Sectie 125 (1)(a) van de Coroners and Justice Act 2009 bepaalt dat de rechter bij het bepalen van de 

straf in beginsel de sentencing guidelines moet volgen die op het betreffende feit van toepassing zijn. 

Deze richtlijnen worden opgesteld door de Sentencing Council. In de Magistrate’s Court Sentencing 

Guidelines vinden we enkele algemene opmerkingen over samenloop, alsmede verwijzingen naar 

samenloop in het geval van verschillende feiten.540 In de algemene opmerkingen wordt allereerst het 

totality principle verder uitgewerkt. Het beginsel bestaat uit twee onderdelen. Zo moet in geval van 

meerdaadse samenloop de straf voldoende in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten, 

alvorens te bezien of de straf rechtvaardig en proportioneel is. Een rechtvaardige en proportionele straf 

wordt echter niet bereikt door het eenvoudig optellen van de straffen voor de onderscheidene feiten. 

Bij het bepalen van de straf moet uitdrukkelijk acht geslagen worden op de persoon van de dader. 

In deze richtlijnen wordt ook duidelijk gemaakt wanneer de rechter moet kiezen voor gelijktijdige of 

achtereenvolgende executie van straffen. Achtereenvolgende executie ligt in de rede wanneer de straf-

bare feiten niet samenhangen (‘arise out of unrelated facts or incidents’), of in het geval er wel sprake 

is van samenhang, maar een gelijktijdige tenuitvoerlegging van de opgelegde straffen de strafwaardig-

heid van de gedragingen onvoldoende tot uitdrukking brengt, of voor één of meer strafbare feiten een 

minimumstraf kan worden opgelegd en de gelijktijdige tenuitvoerlegging van de opgelegde straffen 

die minimumstraf ongerechtvaardigd ondermijnt. Bij het bepalen van de duur van de achtereenvolgens 

opgelegde straffen moet de rechter altijd de totale duur in ogenschouw nemen en zich afvragen of die 

duur gerechtvaardigd en proportioneel is. De richtlijnen geven enkele handvatten om de strafduur te 

matigen. Zo kan, in het geval de verdachte wordt veroordeeld voor gelijksoortige feiten, worden 

bepaald dat de duur van elke straf afzonderlijk wordt gereduceerd, maar kan ook worden bepaald dat 

de strafduur voor bepaalde feiten wordt gereduceerd maar voor het als het meest ernstig te beschou-

wen feit niet. In het geval de verdachte wordt veroordeeld voor ongelijksoortige feiten, kan de rechter 

bepalen dat sommige feiten niet worden bestraft, of dat de straffen voor lichtere feiten opgaan in de 

straffen voor de zwaardere feiten.541 In dat geval is dus sprake van een partieel gelijktijdig, partieel 

achtereenvolgende executie. Hieruit blijkt dat over de duur van de straf weinig dogmatisch wordt 

gedacht; het gaat erom dat de rechter in staat is een passende straf te bepalen, die recht doet aan de 

ernst van de afzonderlijke feiten en tegelijkertijd gerechtvaardigd en proportioneel is.542 

 

6.3.3 Ongelijktijdige berechting 

                                                           
539 In dit verband is van belang te wijzen op de Advisory Council on the Penal System dat stelde:  ‘Sentences 
passed on the same occasion for a number of offences should not in total exceed the maximum that could have 
been imposed for the most serious of the offences, unless the criterion for exceeding the maximum is satisfied.’ 
Zie Advisory Council of the Penal System (APCS) (1978), par. 219; Ashworth 2010, p. 273. 
540 Magistrate’s Court Sentencing Guidelines, Definitive Guideline, effective from 11 June 2012, p. 18g e.v. 
541 Magistrate’s Court Sentencing Guidelines, Definitive Guideline, effective from 11 June 2012, p. 18i-18j. 
542 Magistrate’s Court Sentencing Guidelines, Definitive Guideline, effective from 11 June 2012, p. 18g. 
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Het recht van Engeland en Wales kent geen specifieke regeling voor ongelijktijdige berechting. 

Wanneer de straf voor de eerdere veroordeling nog ten uitvoer wordt gelegd of nog niet ten uitvoer is 

gelegd, dan moet de rechter beslissen of de straf welke volgt uit de latere berechting gelijktijdig of 

achtereenvolgens ten uitvoer moet worden gelegd.543 De rechtbank heeft te allen tijde de vrijheid een 

straf te matigen wanneer de rechtbank een straf disproportioneel vindt (sectie 166 CJA 2003). 

 

6.3.4 Doel van de regeling 

De sentencing guidelines maken duidelijk dat het doel van bestraffing is recht doen aan de ernst van de 

onderscheiden feiten (waarbij dus rekening moet worden gehouden met aard en mate van schuld en de 

toegebrachte schade), terwijl de totale straf gerechtvaardigd en proportioneel dient te zijn. Hoewel in 

het geval van meerdaadse samenloop achtereenvolgens ten uitvoer te leggen straffen kunnen worden 

opgelegd, moet de rechter altijd beoordelen of de totale straf recht doet aan de ernst van de feiten, 

maar ook gerechtvaardigd en proportioneel is.544 Het belang van een gerechtvaardigde en 

proportionele straf wordt tot uitdrukking gebracht in het totality principle, dat in sectie 166 (3)(b) CJA 

2003 is neergelegd en in straftoemetingsrichtlijnen nader is uitgewerkt. Het totality principle gaat 

terug op het principe van rehabilitatie van de veroordeelde en houdt dus verband met speciale 

preventie.545 Het totality principle maakt duidelijk dat het bepalen van de straf in geval van 

meerdaadse samenloop geen wiskundige berekening is. ‘When cases of multiplicity of offences come 

before the court, the court must not content itself by doing the arithmetic and passing the sentence 

which the arithmetic produces. It must look at the totality of the criminal behavior and ask itself what 

is the appropriate sentence for all the offences.’546 Het doel van de regeling is dat elk feit zoveel als 

mogelijk afzonderlijk wordt bestraft en dient excessen te worden voorkomen. 

 

6.3.5 Commentaar op de inhoud van de regeling 

De samenloopregeling kan leiden tot disproportioneel lange vrijheidsstraffen, zelfs in het geval de 

verdachte voor elk afzonderlijk feit een vrij korte vrijheidsstraf krijgt opgelegd.547 Anderzijds leidt 

toepassing van het totality principle tot een korting voor daders van ‘bulkdelicten’, omdat van de 

bestraffer wordt verwacht een straf op te leggen welke korter is dan de som van straffen van de 

onderscheiden delicten. In het bijzonder in het geval de verdachte tegelijkertijd voor veel feiten wordt 

berecht, kan dit tot een flink (volgens sommigen te groot) voordeel voor de verdachte leiden.548 

 

6.3.6 Hinder van de regeling in de praktijk 

                                                           
543 Sprack 2008, randnummer 24.17. 
544 Thomas 1979, p. 58; Ashworth 2010, p. 271. 
545 Ashworth 2010, p. 274. 
546 Thomas 1979, p. 56-57; Ashworth 2010, p. 271 
547 Emmins/Sprack 2000, p. 344; Sprack 2008, randnummer 23.33, 24.19. 
548 Ashworth 2010, p. 271. 
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Uit de Moxon’s Crown Court Survey uit 1988 bleek dat in 62 procent van de zaken meer dan één feit 

wordt berecht en in 20 procent van de zaken andere feiten worden meegenomen in de bestraffing. Het 

aantal feiten waarvoor iemand wordt veroordeeld correleert sterk met de kans op een vrijheidsstraf.549 

Vanwege de grote discretionaire bevoegdheid van de rechtbanken, zelfs gelet op grote invloed die van 

de sentencing guidelines uitgaat, ondervindt de praktijk weinig hinder van de samenloopregeling.550 

Dat kan allereerst worden verklaard door het ontbreken van een absoluut strafplafond.551 Maar, zoals 

we zagen, de richtlijnen bieden de rechter voldoende mogelijkheden om in een concreet geval een 

passende straf op te leggen die recht doet aan de ernst van de onderscheidene feiten, maar ook recht 

doet aan de persoon van de verdachte en in zijn algemeenheid gerechtvaardigd en proportioneel is. Dat 

heeft echter tot gevolg dat van algemene werkwijzen in geval van de berechting van meerdere feiten 

nauwelijks kan worden gesproken.552 De Engelse straftoemetingspraktijk is onder meer hierdoor 

ondoorzichtig. In veel gevallen wordt niet beargumenteerd hoe tot een straf is gekomen, wat de rol van 

het totality principle daarin is en in hoeverre de afzonderlijke delicten de straf beïnvloeden.553 

Uit de rechtspraktijk blijkt dat wanneer rechtbanken in eerste aanleg beslissen dat een veroordeelde de 

opgelegde straffen achtereenvolgens moet uitzitten voor gelijktijdig gepleegde delicten, er een grote 

kans bestaat dat de Court of Appeal de straffen vaak gelijktijdig laat executeren als bijzondere 

omstandigheden ontbreken.554 Maar de Court of Appeal blijkt niet heel consistent in zijn aanpak.555 

Het lijkt erop dat de Court of Appeal minder geneigd is om achtereenvolgende tenuitvoerlegging van 

straffen te beperken in gevallen waarin de maximumstraffen voor de verschillende delicten laag zijn 

en niet voldoende de mate van schuld van de verdachte reflecteren.556 Daaruit blijkt dat consecutieve 

straffen vooral zijn bedoeld om de ernst van de verschillende feiten nadrukkelijker tot uitdrukking te 

brengen, terwijl de persoon van de dader (en daarmee de mate van schuld voor alle feiten) van minder 

groot belang lijkt te zijn. Daarmee verschilt de Engelse regeling van de Duitse, die veel meer nadruk 

legt op de schuld en naar het zich laat aanzien minder op de ernst van de onderscheiden feiten. 

 

6.4 De regeling van meerdaadse samenloop in Finland 

6.4.1 Inleiding 

In het Finse wetboek van strafrecht (Rikoslaki)557 worden de regels van samenloop tot de meest 

complexe regels van het straftoemetingsrecht gerekend, alhoewel geen onderscheid wordt gemaakt 

                                                           
549 Ashworth 2010, p. 269. 
550 McConville en Wilson 2002, p. 480. 
551 Sprack 2008, randnummer 24.17. 
552 Ashworth 2010, p. 263-264. 
553 Attorney General’s References nummer 41 en 42 van 2007 [2008] 1 Cr App R (S) 443; Jenkins et al (2009) 1 
Cr App R (S) 109; Ashworth 2010, p.  275. 
554 Emmins/Sprack 2000, p. 256. 
555 Emmins/Sprack 2000, p. 357. 
556 Boyle en Allen 1985, p. 281. 
557 We hebben ten behoeve van deze paragraaf gebruik gemaakt van een onofficiële door het ministerie van 
Justitie uitgegeven Engelstalige uitgave van het wetboek. 



176 
 

tussen verschillende typen samenloop. De regels van samenloop staan in hoofdstuk 7 (getiteld: 

Yhteisestä rangaistuksesta) van de Rikoslaki en bestaat uit 8 secties, genummerd 1 tot en met 8. De 

meeste bepalingen zijn ingevoerd in 1991 (Wet van 19 april 1991, 697/1991), waarvan een aantal 

secties in de loop van de tijd enkele malen is gewijzigd, evenwel zonder dat daardoor de grondtrekken 

van het stelsel fundamenteel zijn gewijzigd. Wanneer in het vervolg in de tekst naar een sectie wordt 

verwezen, wordt bedoeld één van de secties van hoofdstuk 7, tenzij anders vermeld (in dat geval wordt 

het hoofdstuk waarin de betreffende sectie staat vermeld). In deze secties het stelsel geregeld, zowel de 

type straf, de factoren die de straf bepalen en hoe moet worden omgegaan met delicten die achteraf 

worden ontdekt.558 

 

6.4.2 Type stelsel 

6.4.2.1 Joint punishment 

Het Finse strafrecht hanteert het stelsel van beperkte cumulatie. Sectie 2(1) stelt namelijk (in de 

Engelse vertaling): ‘the sentence shall not be longer than the sum total of the maximum penalties of 

the respective offences’. De wet stelt grenzen aan de cumulatie van straffen. Net als in Nederland, 

maar in tegenstelling tot Engeland, wordt één straf opgelegd, in de Engelse vertaling joint punishment 

genoemd (in het Fins: rikoksista yhteiseen vankeusrangaistukseen), ongeacht of deze delicten op één 

of meer momenten hebben plaatsgevonden.559 De wet maakt uitzonderingen op deze regeling mogelijk 

(sectie 1(1)). De op grond van deze regeling op te leggen joint punishment is een verzamelgevangenis-

straf (sectie 1(2)). Een rechter kan ook een gevangenisstraf en sommige geldboetes opleggen, of een 

geldboete meenemen in de op te leggen gevangenisstraf (sectie 1(2)).560 In het geval een deels 

voorwaardelijke gevangenisstraf wordt opgelegd, wordt die bij de joint punishment opgeteld (sectie 5 

van hoofdstuk 2b). Bijkomende straffen worden in beginsel opgelegd naast de joint punishment (sectie 

4(1)). 

 

6.4.2.2 Straftoemetingsfactoren 

Sectie 5(1) bepaalt dat bij het bepalen van een joint punishment (zowel een verzamelgevangenisstraf 

als een verzamelgeldboete), hoofdstuk 6 van Rikoslaki van toepassing is. Sectie 4 van dat hoofdstuk 

bepaalt dat de straf proportioneel moet zijn in verhouding tot de schade en de gevaarlijkheid van het 

delict, de motieven die aan het feit ten grondslag liggen en de schuld van de dader. Dit uitgangspunt 

geldt ook in geval van samenloop. De secties 5 tot en met 7 van hoofdstuk 6 bepalen wanneer de straf 

kan worden verzwaard of verminderd. Samenloop wordt niet genoemd als een strafverzwarende of 

strafverminderende omstandigheid. Deze omstandigheden zijn gelet op de laatste zin van sectie 5(2) 

van hoofdstuk 7 wel van toepassing in geval van samenloop. Daarin wordt bepaald dat in het geval één 

                                                           
558 Hinkkanen en Lappi-Seppälä 2011, p. 363. 
559 Joutsen, Lahti en Pölönen 2001, p. 34. 
560 Cornils, Frände en Matikkala 2006,  p. 58. 
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(of meer) van de strafverzwarende of strafverlichtende omstandigheden, genoemd in hoofdstuk 6, op 

één van de feiten waarvoor de verdachte wordt berecht van toepassing is, ook bij het bepalen van de 

joint punishment op een redelijke wijze in acht moet worden genomen. Dat geeft de rechter de nodige 

ruimte om bij het bepalen van een joint punishment naar boven of naar beneden af te wijken als gevolg 

van bepaalde omstandigheden, die op (tenminste) één van de berechte feiten betrekking heeft. 

Het eerste deel van sectie 5(1) bepaalt dat voor het bepalen van de joint punishment als uitgangspunt 

moet worden genomen het delict dat naar het oordeel van het gerecht met de zwaarste straf moet 

worden bestraft. Dat delict wordt het basisdelict genoemd. Deze straf wordt vervolgens, gelet op de 

andere feiten, verhoogd. De straffen voor de overige feiten moeten in juiste verhouding met de joint 

punishment tot uitdrukking komen, gelet op het aantal feiten en de ernst daarvan in onderlinge 

verhouding tot elkaar.561 Niet duidelijk is of hoe zwaar de strafverzwarende en strafverminderende 

omstandigheden mogen meewegen. Verwacht kan worden dat die omstandigheden bij het basisdelict 

een grotere invloed hebben op de joint punishment dan die omstandigheden bij de andere delicten. 

 

6.4.2.3 Duur van de joint punishment bij vrijheidsstraffen en geldboeten 

In sectie 2 en 3 wordt bepaald hoe de joint punishment wordt opgebouwd. Afwijkend van het uit-

gangspunt van hoofdstuk 6 kan de joint punishment hoger zijn dan het hoogste maximum dat op de 

berechte feiten is gesteld (sectie 2(1) en sectie 2 van hoofdstuk 6). De maximum tijdelijke gevangenis-

straf in het geval van samenloop is gesteld op vijftien jaar (sectie 2(2) van hoofdstuk 2c). In geval op 

één van de feiten levenslange gevangenisstraf kan worden gesteld, geldt deze straf als de joint punish-

ment (sectie 1(3)).562 Binnen deze algemene kaders geldt dat de joint punishment beperkt cumuleert. 

Omdat het Finse strafrecht minimumstraffen kent, bepaalt sectie 2(2) dat de straf, in het geval samen-

loop, nooit lager mag zijn dan de hoogste minimumstraf die op één van de feiten is gesteld.563 

De cumulatie van maximumstraffen is niet alleen door het absolute maximum van vijftien jaar 

beperkt, maar wordt nog verder beperkt (sectie 2(1)). Die beperking wordt allereerst bepaald door het 

hoogste maximum en minimum van het zwaarste delict dat in een concreet geval is bewezenverklaard. 

De term hoogste maximum en minimum verwijzen naar de straf die, zoals sectie 2(3) stelt, ‘according 

to the provisions to be applied in the case, can be passed as the maximum and minimum penalty.’ 

De maxima van de joint punishment worden bepaald door het maximum dat op het zwaarste feit is 

gesteld. De joint punishment mag de maximum gevangenisstraf slechts met maximaal één jaar 

overstijgen wanneer de maximum gevangenisstraf van het zwaarste feit minder is dan één jaar en zes 

maanden. De joint punishment mag de maximum gevangenisstraf slechts met maximaal twee jaar 

overstijgen wanneer de maximum gevangenisstraf van het zwaarste delict tussen één jaar en zes 

maanden en vier jaar bedraagt. De joint punishment mag de maximum gevangenisstraf slechts met drie 

                                                           
561 Hinkkanen en Lappi-Seppälä 2011, p. 364. 
562 Joutsen, Lahti en Pölönen 2001, p. 34. 
563 Hinkkanen en Lappi-Seppälä 2011, p. 363. 
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jaar overstijgen wanneer de maximum gevangenisstraf van het zwaarste delict voor een ‘fixed period’ 

van minimaal vier jaar bedraagt. Met ‘fixed period’ wordt bedoeld een onvoorwaardelijke gevangenis-

straf. De wet staat het opleggen van een gezamenlijke gevangenisstraf toe, ook in het geval één of 

meerdere feiten afzonderlijk slechts door een geldboete kunnen worden bestraft. In dat geval worden 

de geldboeten tezamen beschouwd gelijk te staan aan één maand gevangenisstraf (sectie 3(3)). 

Ten aanzien van geldboeten wordt een ander systeem gehanteerd, dat de laatste jaren is verfijnd. Sectie 

3(1) bepaalt dat in het geval meerdere geldboeten kunnen worden opgelegd, één gezamenlijke 

geldboete (joint fine) wordt opgelegd, die niet hoger mag bedragen dan de som van de verschillende 

maximale geldboetes. Het maximum van de joint fine is vastgesteld op 240 dag-boetes. Een dag-boete 

wordt bepaald aan de hand van de draagkracht van de veroordeelde en wat in dat verband redelijk is 

(sectie 2(1) van hoofdstuk 2a). Eenzestigste van een maandelijk netto salaris wordt als redelijk 

beschouwd (sectie 2(2) van hoofdstuk 2a). In het geval van strafbare feiten die hebben plaatsgevonden 

in het wegverkeer gelden weer andere regels (sectie 3a en 3b). We gaan hier niet nader op in. 

 

6.4.3 Ongelijktijdige berechting  

Sectie 6 bevat het Finse equivalent van het Nederlandse artikel 63 Sr. Indien een verdachte 

onvoorwaardelijk is gestraft tot een gevangenisstraf voor een delict dat hij heeft begaan voor een 

eerdere veroordeling, wordt deze eerdere veroordeling meegenomen als een strafverminderende 

omstandigheid of als een grond voor strafvermindering. De verdachte moet de ‘korting’ krijgen die hij 

ook had gekregen wanneer de feiten gelijktijdig waren berecht. De straf die voor het eerdere misdrijf 

wordt opgelegd mag korter zijn dan het wettelijk vastgestelde minimum. Ook kan worden bepaald dat 

de eerder opgelegde sanctie een voldoende straf is voor het later vervolgde delict. In het vonnis moet 

worden opgenomen met welke eerder opgelegde straf of straffen rekening is gehouden (sectie 6(2).564 

Sectie 7 bepaalt dat ook een eerdere veroordeling tot een werkstraf moet worden meegenomen bij de 

latere veroordeling. Datzelfde geldt voor een eerdere veroordeling door een gerecht in een andere 

lidstaat van de Europese Unie, IJsland of Noorwegen (sectie 9). Overigens is herziening mogelijk in 

het geval ‘in the sentencing, another sentence has been taken into account as provided in chapter 7, 

section 6 of the Criminal Code, and the latter sentence has thereafter been annulled or the underlying 

charge has been fully or partially dismissed, or the sentence has undergone another essential alteration’ 

(sectie 9a, hoofdstuk 31, Fins wetboek van strafvordering). 

 

6.4.4 Doel van de regeling 

Onder het oude Finse wetboek van strafrecht werden de feiten apart berecht en werd er voor ieder feit 

een aparte straf vastgesteld. Bij de zwaarste sanctie werd één derde van het totaal van de overig 

vastgestelde sancties opgeteld. Wanneer het aantal delicten zeer hoog was werd een ander (minder 

                                                           
564 Hinkkanen en Lappi-Seppälä 2011, p. 364. 
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ingrijpend) systeem gehanteerd.565 Dit systeem is met de invoering van het nieuwe wetboek van 

strafrecht verlaten omdat het te disproportioneel zou zijn. De huidige regeling heeft tot doel propor-

tionaliteit zoveel als mogelijk te garanderen. Daarbij speelt het absolute strafmaximum een belangrijke 

rol. Net als in Duitsland (en Nederland) wordt ervan uitgegaan dat de intensiteit van de straf groter 

wordt naarmate de straf langer duurt. Tevens wordt aangenomen dat het herhaald plegen van hetzelfde 

misdrijf de schuld van de verdachte vermindert. Als laatste speelt de notie dat strafvermindering een 

natuurlijk gevolg is van het opsluiten van mensen. De oplegging van een joint punishment (in ieder 

geval voor wat de gevangenisstraf betreft) wordt gezien als een strafverminderende omstandigheid.566 

Aan de regeling van tussentijdse berechting ligt de gedachte ten grondslag dat de verdachte op 

dezelfde wijze berecht moet worden als de wijze waarop hij berecht zou zijn wanneer de feiten 

tegelijkertijd voor de rechter zouden zijn gebracht.567 

 

6.4.5 Commentaar op de inhoud van de regeling 

Er is weinig kritiek tegen de huidige regeling van de samenloop. De kritiek die er is heeft betrekking 

op het feit dat ieder toegevoegd delict aan een complex van delicten minder bijdraagt aan de mate van 

de straf die de verdachte krijgt.568 In de media wordt het huidige systeem wel gezien als een korting 

voor meervoudig gepleegde delicten. Andere systemen worden echter niet voorgesteld. 

 

6.4.6 Hinder van de regeling in de praktijk 

In het merendeel van de gevallen straft de rechtbank verdachten voor meerdere feiten tegelijkertijd.569 

Sinds de nieuwe regeling spreekt de rechtbank één straf uit voor alle delicten. Dit leidt volgens 

sommige commentaren tot ondoorzichtigheid.570 Die ondoorzichtigheid wordt kennelijk verklaard 

door een gebrekkige motivering. Kennelijk leidt het in acht nemen van het basisdelict niet tot een 

verheldering van de strafmotivering. Daarover wordt in het wetboek van strafrecht ook niets bepaald. 

In het Finse wetboek van strafvordering is hierover evenmin iets geregeld. 

 

6.5 De regeling van meerdaadse samenloop in Frankrijk 

6.5.1 Inleiding 

De regeling van samenloop is in Frankrijk in de Code Pénal (CP) geregeld in het tweede hoofdstuk 

van Titel III van het Eerste Boek (artikelen 132-2 tot en met 132-7). De regeling is onderdeel van het 

Régimes des peines (Hoofdstuk II van titel III) en dus een onderwerp van straftoemeting. Artikel 132-2 

CP bepaalt dat van samenloop (concours d’infractions) sprake is wanneer een persoon een delict 

                                                           
565 Lappi-Seppälä 1995, p. 669; Hinkkanen en Lappi-Seppälä 2011, p. 364. 
566 Hinkkanen en Lappi-Seppälä 2011, p. 363. 
567 Hinkkanen en Lappi-Seppälä 2011, p. 364. 
568 Lappi-Seppälä 1995; Hinkkanen en Lappi-Seppälä 2011, p. 364. 
569 Hinkkanen en Lappi-Seppälä 2011, p. 363. 
570 Hinkkanen en Lappi-Seppälä 2011, p. 364. 
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pleegt voordat deze persoon onherroepelijk is veroordeeld voor een ander delict. Deze definitie is in de 

jurisprudentie ontwikkeld en bij de totstandkoming van de huidige Code in de wet opgenomen.571 

Net als het Nederlandse en Duitse recht, maar in tegenstelling tot het Finse recht, onderscheidt het 

Franse recht de meerdaadse samenloop (concours d’infractions réel) van de eendaadse samenloop 

(concours d’infractions idéal). Er is sprake van eendaadse samenloop, wanneer de verdachte één uniek 

materieel feit begaat, dat kan worden gekwalificeerd als verschillende delicten.572 In geval van 

meerdaadse samenloop wordt de verdachte schuldig bevonden voor meerdere, afzonderlijke delicten 

(artikel 132-2 CP). Meerdaadse samenloop wordt onderscheiden van recidive (récidive, artikel 132-8 

en 132-9 CP). In geval van recidive zijn er eveneens verschillende delicten gepleegd, maar zij worden 

gescheiden door een onherroepelijke veroordeling.573 Indien er sprake is van recidive dan is dit een 

strafverzwarende grond. Bij meerdaadse samenloop zullen we zien dat dit niet het geval is.574 

 

6.5.2 Type stelsel 

6.5.2.1 Geplafonneerde cumulatie 

Anders dan in de reeds besproken stelsels wordt in de Code Pénal met nadruk onderscheid gemaakt 

tussen samenloop bij gelijktijdige en bij ongelijktijdige (of aparte) berechting. De reden daarvoor is 

dat het in de praktijk vaak voorkomt dat misdrijven niet gelijktijdig worden berecht, omdat ze ofwel 

achtereenvolgens worden ontdekt of in verschillende jurisdicties zijn gepleegd en worden berecht.575 

In geval van gelijktijdige berechting van meerdere samenlopende delicten (‘plusieurs infractions en 

concours’) kan voor elk van die feiten een straf worden opgelegd (‘chacune des peines encourues peut 

être prononcée’). Er is sprake van een cumulatiestelsel, waarbij in beginsel geen onderscheid wordt 

gemaakt tussen typen delicten. In het geval voor de onderscheidene feiten dezelfde sancties kunnen 

worden opgelegd, bepaalt de wet dat één straf moet worden opgelegd (artikel 132-3 CP). Die straf is 

aan een maximum gebonden, namelijk ‘la limite du maximum légal le plus élevé.’ Cumulatie van 

straffen vindt, anders dan in Nederland, plaats binnen het hoogste maximum van de verschillende 

delicten. Dit stelsel van samenloop wordt het stelsel van geplafonneerde cumulatie (cumul plafonnée) 

genoemd. Het geldt ook bij ongelijktijdige berechting (artikel 132-4 CP).  

De uitzondering op dit stelsel vinden we in artikel 132-7 CP dat bepaalt dat het stelsel van zuivere 

cumulatie van toepassing is in het geval bekeuringen (‘peines d’amende’) worden opgelegd voor 

meerdere overtredingen (‘contraventions’),576 maar ook wanneer geldboeten worden opgelegd in het 

                                                           
571 Meunier 2011, p. 122. 
572 Bouloc en Matsopoulou 2011, randnummer 988; Décima 2008, randnummer 8; Meunier 2011, p. 121; Renout 
2011, p. 313. 
573 Conte en Du Chambon 2004, randnummer 485; Meunier 2011, p. 122; Renout 2011, p. 313. 
574 Bouloc en Matsopoulou 2011, randnummer 986. 
575 Bouloc en Matsopoulou 2011, randnummer 993; Debove, Falletti en Janville 2001, p. 295. 
576 Renout 2011, p. 319. 
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geval van een combinatie van overtredingen met andere typen delicten (de ‘crimes ou délits en 

concours’).577 

 

Voor een aantal delicten geldt de samenloopregeling niet. De rechter is in dat geval verplicht voor elk 

delict een aparte straf op te leggen ondanks dat er sprake is van samenloop van misdrijven. In deze 

gevallen wordt de samenloop van misdrijven gezien als speciale verzwaringsgrond.578 Het betreft de 

delicten wederspannigheid van een gedetineerde (artikel 443-9 CP) en vlucht uit een gevangenis 

(artikel 434-31 CP).579 De straffen voor deze misdrijven worden cumulatief opgelegd, zonder de 

mogelijkheid van vermenging met de straffen waarvoor de verdachte al vast zat.580 Dat geldt ook voor 

de straffen welke worden opgelegd voor het misdrijf van het aannemen van een andere identiteit in 

omstandigheden die kunnen leiden tot een strafrechtelijke vervolging (artikel 434-34 CP) of het 

weigeren van het afgeven van biologisch materiaal welke bedoeld is voor de Franse DNA-databank 

(art. 706-56 Code Procedure Pénale).581 Ook hier bestaat geen mogelijkheid tot vermenging met de 

reeds uitgesproken straffen waarvoor de verdachte reeds is veroordeeld.582 Voor deze gevallen geldt 

wel de hoofdregel dat de eerdere veroordeling nog niet onherroepelijk mag zijn. Is dat wel het geval, 

dan is er naar Frans recht geen sprake van samenloop, maar van recidive. 

In sommige gevallen wordt aan de rechter de mogelijkheid gelaten over te gaan tot vermenging van 

straffen, maar bestaat daartoe geen verplichting. Een voorbeeld is het geval van oplegging van geld-

boeten aan frauduleuze organisaties in geval van faillissement (artikel 314-7 en 314-8 CP).583 

Daarnaast bestaan er buiten de Code Pénal samenloopregelingen. Eén daarvan is de regeling van 

samenloop van handel in verdovende middelen met andere misdrijven (artikel L. 630-3 Code de la 

santé publique (Wetboek van Volksgezondheid)). Deze regeling week af van de samenloopregels in de 

oude Code Pénal maar heeft als inspiratie gediend voor de regeling in het huidige strafwetboek.584 

 

6.5.2.2 Straftoemetingsfactoren 

De Code Pénal bepaalt expliciet dat de straffen, genoemd in de afzonderlijke strafbepalingen, een 

maximumstraf zijn. Het opleggen van een lagere straf is dan ook toegestaan (artikel 132-19 CP en 

artikel 132-20 CP). Daarnaast is bepaald dat de rechter bij het bepalen van de straf rekening moet 

houden met de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd en de persoonlijkheid van de dader 

(artikel 132-24 CP). Daarvan wordt in geval van samenloop niet afgeweken. Ook bij samenloop geldt 

in het Franse stelsel dat de rechter in een concreet geval niet een straf hoeft op te leggen die gelijk 
                                                           
577 Bouloc en Matsopoulou 2011, randnummer 988; Debove, Falletti en Janville 2001, p. 294; Renout 2011, p. 
319. 
578 Renout 2011, p. 319. 
579 Meunier 2011, p. 121. 
580 Bouloc en Matsopoulou 2011, randnummer 988; Lavielle en Janas 2012, randnummer 131.63. 
581 Lavielle en Janas 2012, randnummer 131.63. 
582 Cour de Cassation 13 juni 2007, n° 06-88.144, Bull. Crim. 2007, 158. 
583 Bouloc en Matsopoulou 2011, randnummer 988. 
584 Meunier 2011, p. 122. 
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staat aan het hoogste maximum en ook bij samenloop moeten de ernst van het feit en de 

persoonlijkheid van de dader worden meegewogen bij het bepalen van de (duur van de) straf. 

Daarnaast vinden we in artikel 132-5 CP nog een aantal op de samenloop toepasselijke straftoeme-

tingsregels. In de eerste plaats blijkt uit die bepaling dat strafverzwarende factoren als recidive in acht 

genomen kunnen worden in geval van samenloop. In zijn algemeenheid geldt dat alle wettelijke regels 

voor strafverzwaring en strafvermindering ook bij samenloop van toepassing zijn. De maximaal op te 

leggen straf wordt ook in geval van samenloop dus mede bepaald door de regels van strafverzwaring 

of strafvermindering.585 Het maximum van de geldboete en de werkstraf wijkt in geval van samenloop 

niet af van het algemene maximum, neergelegd in artikel 131-5 en 131-8 CP (artikel 132-5 CP). 

In de tweede plaats gelden de regels voor gedeeltelijke of geheel voorwaardelijke tenuitvoerlegging 

van straffen slechts voor de straf waarvan is bepaald dat die geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk ten 

uitvoer gelegd moet worden gelegd (artikel 132-5 CP). Dat staat niet in de weg aan een 

onvoorwaardelijke tenuitvoerlegging van andere straffen. Met name in geval van ongelijktijdige 

berechting geeft dat de rechter de mogelijkheid om voor een andere strafmodaliteit te kiezen en hoeft 

hij zich niet gebonden te achten aan de straf die door een andere rechter reeds was opgelegd.  

Artikel 132-5 CP bepaalt ook dat in geval voor één van de feiten levenslange gevangenisstraf wordt 

opgelegd, deze straf alle andere absorbeert, terwijl in het geval wel levenslange gevangenisstraf had 

kunnen worden opgelegd, maar de rechter daartoe niet heeft besloten, de tijdelijke gevangenisstraf op 

maximaal dertig jaar is gesteld.586 In 2003 bepaalde het Cour de Cassation daaromtrent: ‘(…) la 

personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines 

privatives de liberté successivement prononcées ne peuvent s’exécuter cumulativement que dans la 

limite du maximum légal le plus élevé; que, lorsque, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, 

encourue pour l’une ou plusieurs des infractions en concours, n’a pas été prononcée, le maximum 

légal de la réclusion à temps est fixé à trente ans.’587 Dit vertoont gelijkenis met rechtspraak van de 

Hoge Raad over levenslange gevangenisstraf en artikel 63 Sr (zie paragraaf 3.5.2.3). 

 

6.5.2.3 Strafsoort en strafduur bij gelijktijdige berechting 

Als aangegeven maakt de wet onderscheid tussen gelijktijdige en ongelijktijdige berechting. De regels 

van samenloop komen qua stelsel overeen, maar worden verschillend ingevuld. In geval van 

gelijktijdige berechting van samenlopende misdrijven wordt ieder feit apart behandeld, alsof er geen 

sprake is van samenloop. Voor ieder feit afzonderlijk wordt een straf bepaald, welke op grond van de 

overtreden bepalingen had kunnen worden opgelegd.588 Slechts twee of meer straffen van dezelfde 

soort kunnen als één straf worden opgelegd. Straffen zijn van dezelfde soort, wanneer deze dezelfde 

                                                           
585 Bouloc en Matsopoulou 2011, randnummer 991; Renout 2011, p. 314. 
586 Bouloc en Matsopoulou 2011, randnummer 993; Renout 2011, p. 314-316. 
587 Cour de Cassation 12 februari 2003, N° 02-81.800, Bull. Crim. 2003, 38. 
588 Bouloc en Matsopoulou 2011, randnummer 991. 



183 
 

aard of lading hebben en de effecten daarvan identiek zijn.589 Ook zijn straffen van dezelfde soort als 

deze straffen voor het ene delict als alternatieve straf wordt opgelegd, terwijl deze voor een ander 

delict als bijkomende straf worden opgelegd (zoals een ontzegging van de rijbevoegdheid).590 

De keuzevrijheid van de rechter om meerdere straffen naast elkaar op te leggen is beperkt, ook al lijkt 

de wet anders te stellen. Aangenomen wordt dat de rechter niet de bevoegdheid heeft om meerdere 

gevangenisstraffen naast elkaar op te leggen.591 Er wordt altijd maar één gevangenisstraf opgelegd. De 

voor elk feit afzonderlijk opgelegde straffen worden opgeteld en die opgetelde straf wordt opgelegd. 

De opgetelde straf kan nooit hoger zijn dan het hoogste wettelijke maximum dat voor één van de 

delicten kan worden opgelegd.592 De opgelegde straf is de gemeenschappelijke straf voor alle samen-

lopende misdrijven.593 Procedureel behouden de opgelegde straffen, ondanks vermenging, evenwel 

hun zelfstandigheid. De afzonderlijke straffen kunnen bijvoorbeeld een rol spelen bij recidive.594 

Met betrekking tot de opgelegde straf geldt het principe van ondeelbaarheid. Wanneer de opgelegde 

straf niet meer kan worden gebaseerd op één van de samenlopende misdrijven, bijvoorbeeld door een 

(gedeeltelijke) herziening, dan blijft de in eerste instantie opgelegde straf gehandhaafd, tenzij de 

rechter een vermindering van straffen uitspreekt.595 De executerende instantie moet in een dergelijk 

geval bezien of de opgelegde straf ook na het vervallen van één van de feiten, waarop de opgelegde 

straf was gebaseerd, binnen het hoogste wettelijke maximum valt. Wanneer dit niet het geval is, dan 

wordt de straf voor de duur ten uitvoer gelegd, die is gerechtvaardigd door de feiten die nog ten 

grondslag kunnen worden gelegd aan de opgelegde straf. In het geval iemand wordt veroordeeld tot 

een gevangenisstraf voor de duur van zeven jaar voor twee feiten, waarvan het ene feit met tien jaar 

gevangenisstraf en het andere met drie jaar gevangenisstraf wordt bedreigd, en in hoger beroep of na 

herziening hij wordt vrijgesproken van het zwaarste feit, dan is de maximale detentieduur drie jaar.596 

 

We zagen reeds dat bij overtredingen waarop bekeuringen zijn gesteld, is gekozen voor het stelsel van 

zuivere cumulatie en dat dit stelsel zich soms uitstrekt tot wanbedrijven en misdrijven. Ten aanzien 

van de vrijheidsstraffen geldt altijd het stelsel van geplafonneerde cumulatie, waarbij de maximum 

gevangenisstraf gelijk staat aan het hoogste maximum van tenminste één der berechte feiten. Wordt 

iemand veroordeeld voor een feit waarop maximaal drie jaar en een feit waarop maximaal tien jaar 

gevangenisstraf is gesteld, dan is in geval van samenloop de maximaal op te leggen gevangenisstraf 

                                                           
589 Renout 2011, p. 313. 
590 Debove, Falletti en Janville 2001, p. 295. 
591 Debove, Falletti en Janville 2001, p. 295; Lavielle en Janas 2012, randnummer 131.62. 
592 Debove, Falletti en Janville 2001, p. 295-296; Renout 2011, p. 314-315. 
593 Bouloc en Matsopoulou 2011, randnummer 992. 
594 ‘Qu’en l’espèce, l’état de récidive légale avait été expressément retenu par la décision du tribunal 
correctionnel de Lyon en date du 13 juin 1986 et ne pouvait de ce fait être écarté du calcul du délai d’épreuve 
préalable à une libération conditionnelle’, aldus het Cour de Cassation 30 september 1997, Bull. Crim. 1997, 
135; Renout 2011, p. 318. 
595 Renout 2011, p. 318. 
596 Debove, Falletti en Janville 2001, p. 295 ; Renout 2011, p. 316. 
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tien jaar. In het geval twee straffen worden opgelegd die in totaal hoger zijn dan het hoogste 

maximum, dan vindt zogeheten vermenging van straffen plaats tot het hoogste maximum.597 

In afwijking van artikel 132-7 CP, dat duidelijk als uitzondering is bedoeld, geldt het voorgaande in 

beginsel ook voor alle andere straffen, in ieder geval voor de geldboete en de werkstraf (artikel 132-6 

CP).598 De maximum geldboete wordt geregeld in artikel 131-5, de maximum werkstraf in artikel 131-

8 CP. Net als in Finland wordt de hoogte van de geldboete bepaald aan de hand van de zogeheten dag-

boete (peine de jour-amende). De rechter bepaalt de dag-boete en vermenigvuldigt dit met een aantal 

dagen (waarvan het maximum in een strafbepaling is vermeld). De hoogte van de dag-boete wordt 

bepaald met in achtneming van het inkomen en de uitgaven van de verdachte en is gemaximeerd op € 

1000. De rechter mag maximaal 360 dag-boetes opleggen. De geldboete is dus maximaal € 360 000, 

ook in geval van samenloop. De werkstraf bedraagt minimaal veertig en maximaal 210 uur. 

 

De vermenging van straffen wordt door de rechter uitgesproken. Hij bepaalt de straffen en stelt ver-

volgens vast of het strafmaximum is overschreden. Is dat het geval, dan worden de lichtere straffen 

met de zwaarste straf vermengd en vindt in feite absorptie plaats. Die absorptie kan, wanneer de 

zwaarste straf gelijk is aan het strafmaximum, volledig zijn of partieel als de zwaarste straf nog ruimte 

laat voor andere straffen binnen het strafplafond. Dit geldt overigens alleen voor straffen van dezelfde 

soort. Wanneer iemand wordt veroordeeld tot meerdere gevangenisstraffen en meerdere geldboeten, 

dan worden beide strafsoorten onderling (partieel of geheel) vermengd. Gevangenisstraf en geldboete 

vermengen niet tot een nieuwe totaalstraf.599 

 

6.5.2.4 Strafsoort en strafduur bij ongelijktijdige berechting 

Hoewel gelijktijdige berechting ook binnen het Franse recht het uitgangspunt is, is de realiteit anders. 

Veel zaken worden ongelijktijdig berecht. Zolang er geen sprake is van een onherroepelijke veroorde-

ling, is er sprake van samenloop (artikel 132-2 CP). Artikel 132-4 CP geeft de regels van samenloop 

bij ongelijktijdige berechting. Veel van wat in de vorige subparagraaf is vermeld, geldt ook in geval 

van samenloop bij ongelijktijdige berechting. In deze paragraaf bespreken we enkele bijzonderheden. 

Toepassing van de regels van samenloop bij ongelijktijdige berechting roept allereerst de vraag op 

wanneer van ongelijktijdige berechting sprake is. Het betreft hier de berechting van verschillende 

feiten op een ander tijdstip, al dan niet door een ander gerecht. De regeling is zowel in eerste aanleg 

als in hoger beroep van toepassing. Gelet op artikel 132-1 CP moet de eerdere veroordeling nog niet 

onherroepelijk zijn. De vraag is hoe de latere rechter moet omgaan met een door de eerdere rechter 

opgelegde straf(fen). De rechter is de keuze gelaten om de straffen te cumuleren of te vermengen.600 

                                                           
597 Debove, Falletti en Janville 2001, p. 295; Renout 2011, p. 314-315. 
598 Renout 2011, p. 317. 
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De rechter bepaalt hoe de opgelegde straffen worden geëxecuteerd.601 Ofwel worden de straffen 

cumulatief ten uitvoer gelegd, ofwel vindt partiële of volledige vermenging van straffen plaats.602 

In geval van ongelijktijdige berechting kan de vermenging van straffen worden bevolen door het latere 

gerecht. Dit kan het gerecht hetzij doen op het moment van uitspreken van de veroordeling, hetzij op 

een later moment, op verzoek van de veroordeelde (artikel 710 Code Procédure Pénale).603 De 

vermenging kan zowel geheel als partieel worden bevolen. Zo kan de rechter beslissen dat een deel 

van de opgelegde straffen worden vermengd, terwijl het resterende deel cumulatief moet worden 

uitgezeten.604 De veroordeelde moet de gereduceerde straf uitzitten.605 Wanneer een verdachte is 

veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf (terwijl het maximum zeven jaar gevangenisstraf bedraagt), 

waarna diezelfde verdachte voor een tweede misdrijf wordt veroordeeld tot drie jaar (voor een delict 

waar maximaal vijf jaar gevangenisstraf op staat), kan het gerecht dat het tweede misdrijf berecht 

bepalen dat deze straffen cumulatief ten uitvoer worden gelegd. In dat geval moet de verdachte in 

totaal zeven jaar gevangenisstraf uitzitten. Het gerecht kan echter ook bepalen dat de straffen 

vermengen, waardoor de verdachte in totaal vier jaar gevangenisstraf moet uitzitten. Als laatste kan 

het gerecht bepalen dat de straffen gedeeltelijk vermengen, bijvoorbeeld voor twee jaar. De resterende 

straf die dan door de verdachte moet worden uitgezeten is dan vijf jaar.606 

 

6.5.3 Ongelijktijdige berechting 

Als een eerder gepleegde delict wordt ontdekt na een, nog niet-herroepelijke, veroordeling voor een 

later gepleegd delict, dan geldt de regeling van samenloop bij ongelijktijdige berechting. De Franse 

wet kent geen specifieke regeling voor tussentijdse veroordeling, zoals artikel 63 Sr. De algemene 

regeling zoals hierboven besproken is van toepassing, zolang de eerdere veroordeling nog niet 

herroepelijk is.607 Anders is er mogelijk sprake van recidive (récidive (artikel 132-8 e.v. CP)) of 

herhaling van de delicten (réitération d’infractions (artikel 132-16-7 CP)). Die laatste variant verschilt 

van recidive, omdat zij niet voldoet  aan de wettelijke eisen van recidive (de recidiveregeling is 

namelijk beperkt tot bij de wet bepaalde soortgelijke feiten (artikel 132-16 e.v. CP)), behalve op het 

punt dat ook bij réitérations d’infractions de eerdere veroordeling onherroepelijk is (artikel 132-16-7 

CP). Deze regeling kan niet als een tussencategorie tussen samenloop en recidive worden beschouwd 

want lijkt, vanwege de onherroepelijke veroordeling, vrij sterk op recidive. Van belang is dat hierdoor 

het scherpe onderscheid tussen recidive en herhaling van delicten en samenloop nog verder verdiept. 

Slechts in geval een tussentijdse veroordeling niet onherroepelijk is, geldt kennelijk de 

samenloopregeling. 

                                                           
601 Renout 2011, p. 316. 
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6.5.4 Doel van de regeling 

In de oude regeling van samenloop (die tot 1992 van toepassing was) gold het principe van de niet-

cumulatie van straffen (artikel 5 CP (oud)).608 Alleen de zwaarste straf werd opgelegd.609 De praktijk 

was genuanceerder en kende reeds oplossingen die in de huidige Code Pénal zijn overgenomen. Ook 

in de dogmatiek was de regeling aan forse kritiek onderhevig, onder andere omdat de regeling van 

samenloop bij handel in verdovende middelen sterk van de algemene samenloopregeling afweek.610 

De huidige regeling van samenloop beoogt te bewerkstelligen dat het opleggen van straffen niet kan 

leiden tot extreem lange straffen. Extreem lange straffen kunnen voor een dader een averechts effect 

hebben. Tevens kunnen zij tot onrealistische straffen leiden, waarbij de Verenigde Staten als voorbeeld 

worden genoemd. De onbeperkte cumulatie van straffen (non-cumul des peines) wordt afgewezen.611 

De samenloopregeling in geval van aparte berechtingen wordt gerechtvaardigd door de idee dat de 

verdachte nog niet definitief is veroordeeld voor een ander feit. In sommige gevallen is dit niet te 

wijten aan de schuld van de verdachte, maar bijvoorbeeld aan het in gebreke blijven van politie en 

justitie, bijvoorbeeld door traagheid in het vervolgen van strafbare feiten. De verantwoordelijkheid 

daarvoor moet bij de vervolgende instanties liggen en niet ten nadele van de verdachte werken.612 

 

6.5.5 Commentaar op de inhoud van de regeling 

Sommige auteurs zijn van mening dat de Franse wetgever met de regeling van samenloop daders van 

meerdere delicten een korting geeft, zoals een ondernemer een korting geeft aan zijn meest trouwe 

klanten. De regel van beperkte cumulatie kan zeer gunstig zijn voor daders van meerdere feiten, 

zolang de dader voor deze feiten dezelfde soort straf opgelegd krijgt. Wanneer een verdachte schuldig 

wordt verklaard aan vijf eenvoudige diefstallen en drie oplichtingen, kan bij gezamenlijke berechting 

een maximale straf van vijf jaar worden opgelegd, wat volgens sommige auteurs wat mager zou 

kunnen worden bevonden.613 

 

6.5.6 Hinder van de regeling in de praktijk 

De rechtspraak kan onder meer hinder ondervinden wanneer een verdachte wordt veroordeeld voor 

meerdere zware misdrijven waarbij meerdere slachtoffers vallen, waarvoor één lange gevangenisstraf 

wordt opgelegd (artikel 132-3 CP), bijvoorbeeld in geval van veroordeling voor meerdere moorden. 

De idee kan ontstaan dat de slachtoffers of nabestaanden dan niet op voldoende wijze worden 

gecompenseerd, terwijl dit wel het geval is wanneer een verdachte voor meerdere verschillende 

                                                           
608 Conte en Du Chambon 2004, randnummer 487. 
609 Conte en Du Chambon 2004, randnummer 487; Meunier 2011, p. 122. 
610 Conte en Du Chambon 2004, randnummer 487. 
611 Bouloc en Matsopoulou 2011 randnummer 986; Conte en Du Chambon 2004, randnummer 486; Renout 
2011, p. 313. 
612 Bouloc en Matsopoulou 2011, randnummer 987. 
613 Debove, Falletti en Janville 2001, p. 294-295. 
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overtredingen wordt veroordeeld en de straffen ex artikel 132-7 CP kunnen worden gecumuleerd. De 

slachtoffers kunnen dan beter worden gecompenseerd. Er wordt dan ook voor gepleit om in dergelijke 

gevallen een regeling op te nemen met betrekking tot het recht op herstel voor de slachtoffers, of de 

mogelijkheid om in geval bij meerdere slachtoffers niet over te gaan tot vermenging van straffen.614 

De uitzondering van artikel 132-7 CP op de regel van beperkte cumulatie zorgt voor problemen voor 

de juiste toepassing van de straffen in de rechtspraak, aangezien bekeuringen moet worden gecumu-

leerd. In sommige gevallen kan onduidelijkheid ontstaan over de optelling van een correctionele 

boetes met bekeuringen.615 

 

6.6 De regeling van meerdaadse samenloop in Oostenrijk 

6.6.1 Inleiding 

Van samenloop van misdrijven (Verbrechenskonkurrenz) is naar Oostenrijks strafrecht sprake wanneer 

iemand twee of meerdere strafbare handelingen begaat, die voorwerp zijn van dezelfde berechting.616 

Ook in geval wanneer een eerdere gestarte berechting van een overtreding gevoegd wordt behandeld 

met één of meer andere te berechten overtredingen is naar geldend recht sprake van samenloop.617 

Samenloop is geregeld in het Oostenrijkse Strafgesetzbuch (ÖStGB),618 meer in het bijzonder in de §§ 

28-33. Deze bepalingen staan in de derde sectie (Abschnitt) van het Eerste Boek. Daarin wordt onder-

scheid gemaakt tussen eendaadse samenloop (Idealkonkurrenz of eintätigem Zusammentreffen) en 

meerdaadse samenloop (Realkonkurrenz of mehrtätiges Zusammentreffen) (§ 28, Abs. 1 ÖStGB).619 

Van meerdaadse samenloop wordt gesproken wanneer de dader door meerdere zelfstandige 

handelingen meerdere gelijksoortige delicten begaat (Verbrechenswiederholung) of wanneer de dader 

meerdere ongelijksoortige delicten begaat (Verbrechenshäufung).620 Het Oostenrijkse Oberster 

Gerichtshof (OGH) omschrijft meerdaadse samenloop als volgt: `Realkonkurrenz liegt nämlich dann 

vor, wenn der Täter durch mehrere selbständige Taten zeitlich nacheinander mehrere – gleichartige 

oder ungleichartige – strafbare Handlungen begeht, die, weil sie im selben Strafverfahren abgehandelt 

werden, zueinander in Konkurrenz treten.’621 Van meerdaadse samenloop is dus sprake wanneer één 

                                                           
614 Fortis 2005, p. 549-550 (Commentaar op Cass. Crim. 8 maart 2005, n° 04-83.341, Bull. Crim. n° 78). 
615 Garçon en Peltier 2008, p. 19 (Commentaar op Cass. Crim 11 september 2007, n° 07-040776). 
616 Foregger/Fabrizy 2010, § 28 StGB, randnummer 1; Mayerhofer 2009, § 28 StGB, randnummer 1 en 4b; 
Seiler 2012, randnummer 121. 
617 Foregger/Fabrizy 2010, § 28 StGB, randnummer 4. 
618 Om verwarring te voorkomen hebben wij, ook al is dat in Oostenrijk niet gebruikelijk, een Ö van Österreich 
voor StGB geplaatst. 
619 Bachner-Foregger 2012, p. 40; Fuchs en Reindl-Krauskopf 2012, p. 23; Maleczky 2012, p. 109; 
Foregger/Fabrizy 2010, § 28 StGB, randnummer 2. 
620 OGH 28 september 2005, SSt 2005, 63; OGH 5 augustus 2008, 14 Os 76/08w, EvBl 2008, 184; Bachner-
Foregger 2012, p. 40-41; Foregger/Fabrizy 2010, § 28 StGB, randnummer 3; Maleczky 2012, p. 109; 
Wegscheider 1980a, p. 41-42. 
621 OGH 28 september 2005, SSt 2005, 63, p. 179. 
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dader meerdere achtereenvolgende delicten begaat (tegen hetzelfde object), welke delicten berusten op 

aparte wilsbesluiten.622 

 

6.6.2 Type stelsel 

6.6.2.1 Inleiding 

§ 28, Abs. 1 ÖStGB regelt de vraag of voor meerdere delicten één of meerdere straffen moeten worden 

opgelegd.623 De bepaling behandelt de eendaadse en meerdaadse samenloop op dezelfde wijze.624 Er 

wordt wel onderscheid gemaakt tussen delicten met gelijksoortige strafbedreigingen en delicten met 

niet-gelijksoortige strafbedreigingen. Bij gelijksoortige strafbedreigingen is gekozen voor het 

absorptiestelsel (§ 28, Abs.1 ÖStGB), bij niet-gelijksoortige strafbedreigingen is gekozen voor het 

cumulatiestelsel (§ 28, Abs. 2 ÖStGB).625 

 

6.6.2.2 Absorptiestelsel 

Wanneer voor delicten gelijksoortige straffen zijn voorgeschreven, dan wordt op grond van § 28, Abs. 

1 StGB één straf opgelegd.626 Als minimumstraf geldt de hoogste van de in de overtreden bepalingen 

voorgeschreven minimumstraf (§ 28, Abs. 1 ÖStGB).627 Voor de toepassing van het absorptieprincipe 

is de bij meerdere onderscheidende delicten de zwaarste strafbedreiging maatgevend.628 Dat betekent 

echter niet dat de dader alleen voor het zwaarste delict wordt veroordeeld.629 De andere delicten 

gelden als verzwaringsgronden binnen deze straftoemetingsruimte (§ 33, Abs. 1 ÖStGB).630 

In geval van samenloop van delicten met gelijksoortige strafbedreiging is de verzwaringsgrond van § 

33, Abs. 1 StGB van toepassing, zowel bij eendaadse als bij meerdaadse samenloop.631 De andere (qua 

strafbedreiging minder ernstige) strafbare feiten worden meegenomen ter verzwaring van het voor het 

zwaarste delict vastgestelde straf.632 Bij samenloop kunnen ook andere strafverzwaringsgronden 

worden meegenomen, zoals recidive of de omstandigheid dat de delicten in beroep zijn begaan.633 

                                                           
622 OGH 30 augustus 1990, 12 Os 80/90. 
623 Foregger/Fabrizy 2010, § 28 StGB, randnummer 4. 
624 Het onderscheid is procesrechtelijk wel van belang. Zie Seiler 2012, randnummer 122-123. 
625 Bachner-Foregger 2012, p. 41; Maleczky 2012, p. 109. In het bestuursrecht en het financiele strafrecht zijn 
ook samenloopregelingen opgenomen die deels afwijken van de regeling in het Strafgezetsbuch. Zie Seiler, 
2012, randnummer 171; Mayerhofer 2009, randnummer 13a. 
626 Maleczky 2012, p. 109. 
627 Fuchs en Reindl-Krauskopf 2012, p. 23-24; Foregger/ Fabrizy 2010, § 28 StGB, randnummer 4; Maleczky 
2012, p. 109. 
628 Fuchs en Reindl-Krauskopf 2012, p. 23; Foregger/Fabrizy 2010, § 28 StGB, randnummer 4; Seiler 2012, 
randnummer 130. 
629 Foregger/Fabrizy 2010, § 28 StGB, randnummer 4. 
630 Fuchs en Reindl-Krauskopf 2012, p. 23; Foregger/Fabrizy 2010, § 28 StGB, randnummer 4. 
631 Maleczky 2012, p. 109; Seiler 2012, randnummer 209. 
632 Foregger/Fabrizy 2010, § 33 StGB, randnummer 3. 
633 Seiler 2012, randnummer 208, 209. Seiler merkt ook op dat de hoogte van de schade en herhaling van een 
delict elkaar als strafverzwaringsgrond niet uitsluiten. 
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Het absorptiestelsel geldt op grond van de heersende leer ook indien de delicten gecombineerde 

strafbedreigingen (bijvoorbeeld ‘vrijheidsstraf of geldboete’ en ‘vrijheidsstraf’) kennen. Er moet dan 

één vrijheidsstraf worden opgelegd.634 

 

6.6.2.3 Cumulatiestelsel 

Het absorptiestelsel vormt de hoofdregel, cumulatie van straffen is slechts bij uitzondering 

mogelijk.635 Dwingend op te leggen straffen worden bij wijze van uitzondering bij elkaar opgeteld (§ 

28, Abs. 2 ÖStGB). Bij cumulatie is de toepassing van samenloop als strafverzwaringsgrond (ex. § 33, 

Abs. 1 ÖStGB) niet mogelijk. Daardoor zou het zogeheten Doppelverwertungsverbot (dat wil zeggen 

het verbod op dubbele strafverzwaring) worden omzeild.636 Wanneer het verbod niet wordt nageleefd, 

leidt dat tot nietigheid van het vonnis.637 

 

6.6.2.4 Meerdaadse samenloop per strafsoort 

Wanneer voor de samenlopende delicten één of meerdere delicten met vrijheidsstraffen en andere met 

geldboetes zijn bedreigd, dan moet de rechter, wanneer de straffen dwingend zijn voorgeschreven, een 

vrijheidsstraf én een geldboete opleggen. Is één van beide straffen niet dwingend maar facultatief 

voorgeschreven, dan kan deze straf opgelegd worden, maar de rechtbank is hiertoe niet verplicht.638 In 

principe wordt telkens maar één geldboete of vrijheidsstraf opgelegd. Splitsing van straffen kan echter 

noodzakelijk zijn in geval er specifieke gevolgen aan een bepaalde straf worden gebonden.639 

De rechtbank mag, wanneer meerdere strafsoorten zijn voorgeschreven, één van deze straffen 

voorwaardelijk opleggen. Als de rechter verplicht is meerdere vrijheidsstraffen en meerdere 

geldboetes op te leggen, dan wordt voor deze strafsoorten afzonderlijk het absorptieprincipe toegepast. 

Indien de rechtbank toepassing geeft aan § 37 ÖStGB (waarin is bepaald dat een vrijheidsstraf van 

maximaal zes maanden door een geldboete kan worden vervangen, van maximaal 360 Tagessätzen 

wat neerkomt op een maximale geldboete tussen € 1440 en € 1.500.000 (§ 19 Abs. 2 ÖStGB)), dan 

kan de rechter enkel een geldboete opleggen (§ 28 Abs. 3 ÖStGB).640 

Wanneer meerdere strafsoorten zijn voorgeschreven, zijn vijf varianten denkbaar:641  

1) Vrijheidsstraf – vrijheidsstraf: het absorptieprincipe wordt toegepast, er wordt één vrijheidsstraf 

opgelegd; 

2) Geldboete – geldboete: het absorptieprincipe wordt toegepast, er wordt één geldboete opgelegd; 

                                                           
634 Maleczky 2012, p. 109. 
635 Fuchs en Reindl-Krauskopf 2012, p. 24; Maleczky 2012, p. 109. 
636 OGH 10 december 1993, 15 Os 1/93, JBl. 1995, p. 64. 
637 Foregger/ Fabrizy 2010, § 28 StGB, randnummer 5. 
638 OGH 24 september 1997, 13 Os 137/97, EvBl. 1998, 43; Maleczky 2012, p. 110. 
639 Foregger/ Fabrizy 2010, § 28 StGB, randnummer 7. 
640 Maleczky 2012, p. 110. 
641 Seiler 2012, randnummer 175-179. 
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3) Geldboete óf vrijheidsstraf: wanneer deze straffen op gelijke wijze zijn voor geschreven dan kan de 

rechtbank voor alle delicten één vrijheids- of geldboete opleggen, het absorptieprincipe wordt 

toegepast;642 

4) Geldboete én vrijheidsstraf: wanneer beide straffen dwingend zijn voorgeschreven moet de 

rechtbank over gaan tot cumulatie; wanneer meerdere boetes én meerder vrijheidsstraffen zijn 

voorgeschreven geldt binnen deze strafsoorten wederom het principe van absorptie; 

5) Vrijheidsstraf wordt door een geldboete vervangen op grond van § 37 ÖStGB: er wordt één 

geldboete opgelegd (ex § 28 Abs. 3 ÖStGB). 

 

Bijkomende maatregelen worden alleen opgelegd wanneer dit geboden is op grond van één van de 

samenlopende delicten. Voor de, voor het opleggen daarvan benodigde, gevaarlijkheidsprognose 

kunnen meerdere samenlopende delicten gemeenschappelijk worden aangewend, indien zij 

verschillende strafbedreigingen omvatten.643 Indien er meerdere bijkomende straffen en maatregelen 

worden opgelegd, dan worden deze in de praktijk gecumuleerd.644 

 

6.6.2.5 Meerdaadse samenloop bij vermogensdelicten  

Bij vermogensdelicten is de strafbedreiging afhankelijk gesteld van de zaakswaarde of het schade-

bedrag. Bij meerdaadse samenloop van gelijksoortige vermogensdelicten (Verbrechenswiederholung) 

worden deze strafbedreigingen bij elkaar opgeteld. In geval van samenloop van ongelijksoortige 

delicten kan de waarde en de schadebedragen niet bij elkaar worden opgeteld.645 De 

strafverzwaringsgrond van § 33, Abs. 1 ÖStGB mag bij de vaststelling van de straf niet worden 

meegenomen op grond van het Doppelverwertungsverbot.646 

 

6.6.2.6 Procesrechtelijke aspecten 

Op grond van §§ 26 en 37 ÖStPO (het Oostenrijkse wetboek van strafvordering) kunnen 

samenlopende delicten in één berechting worden beoordeeld.647 De toepassing van de §§ 28 en 29 

ÖStGB heeft in zulke gevallen invloed op de vaststelling van de strafruimte, maar de delicten blijven 

procesrechtelijk gezien zelfstandige delicten.648 De verdachte moet voor ieder delict afzonderlijk 

schuldig worden bevonden, alvorens bij de straftoemeting de samenloopregeling toe te kunnen 

passen.649 

 
                                                           
642 OGH 24 september 1997, 13 Os 137/97, EvBl. 1998, 43; Breycha 1993, p. 132. 
643 Foregger/Fabrizy 2010, § 28 StGB, randnummer 6. 
644 Wegscheider 1980a, p. 56. 
645 Bachner-Foregger 2012, p. 41; Fuchs en Reindl-Krauskopf 2012, p. 24; Maleczky 2012, p. 111; Mayerhofer 
2009, § 28 StGB, randnummer 3-4a. 
646 OGH 14 september 1999, 14 Os 65/99, JBl. 2000, 262. 
647 Seiler 2012, randnummer 132. 
648 OGH 14 september 1999, 14 Os 65/99, JBl. 2000, 262; Maleczky 2012, p. 111. 
649 OGH 13 januari 1976, 4 Ob 71/75, EvBl. 1976, 241; Seiler 2012, randnummer 121 en 132. 
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6.6.3 Ongelijktijdige berechting 

Wanneer delicten niet gelijktijdig, maar afzonderlijk worden beoordeeld, is absorptie niet mogelijk.650 

In gevallen waarin het te beoordelen delict reeds in een eerdere veroordeling had kunnen en moeten 

worden behandeld, schept § 31 van het Strafgesetzbuch de mogelijkheid tot het opleggen van een 

zogeheten aanvullende straf (Zusatzstrafe).651 De regeling uit de §§ 28 en 29 ÖStGB zijn in dat geval 

van overeenkomstig van toepassing.652 Het OGH stelt over § 31 ÖStGB: ‘Wird jemand, der (…) 

bereits zu einer Strafe verurteilt worden ist, wegen einer anderen Tat verurteilt, die nach der Zeit ihrer 

Begehung schon im früheren Verfahren hätte abgeurteilt werden können, so ist gem § 31, Abs 1 

ÖStGB eine Zusatzstrafe zu verhängen, welche das Höchstmaß der Strafe nicht übersteigen darf, die 

für die nunmehr abzuurteilende Tat angedroht ist. Die Summe der Strafen darf die Strafe nicht 

übersteigen, die nach den Regeln über die Strafbemessung beim Zusammentreffen strafbarer 

Handlungen (§ 28 ÖStGB) und über die Zusammenrechnung der Werte und Schadensbeträge (§ 29 

ÖStGB) zulässig wäre.’653 

 

Voor toepassing van § 31 ÖStGB is vereist dat het feit op het moment van veroordeling bekend was 

aan de vervolgende instantie. Wanneer dat niet het geval was, dan ondervindt de verdachte geen 

nadeel van de latere berechting van het eerdere gepleegde feit en hoeft § 31 ÖStGB niet te worden 

toegepast.654 Maatgevend is het tijdstip van de uitspraak van het oordeel in eerste instantie en niet het 

tijdstip dat dit oordeel in kracht van gewijsde is gegaan.655 

De rechtbank moet beoordelen hoeveel hoger de opgelegde straf zou zijn geweest bij gezamenlijke 

berechting. De hoogte van de aanvullende straf bestaat uit het verschil tussen de oorspronkelijk 

opgelegde straf en de fictieve straf welke opgelegd zou zijn wanneer alle delicten gezamenlijk zou zijn 

bestraft.656 Van de oplegging van een aanvullende straf moet worden afgezien, wanneer de rechter bij 

gezamenlijke beoordeling van de feiten geen hogere straf dan de reeds opgelegde straf kan opleggen. 

De rechter dient dan in het nieuwe vonnis te volstaan met het uitspreken van een schuldigverklaring 

zonder oplegging van straf (§ 40 ÖStGB).657 Wanneer de rechter bij gezamenlijke beoordeling tot een 

hogere straf zou zijn gekomen, dan moet voor het in tweede instantie te beoordelen feit een 

Zusatzstrafe worden opgelegd. Als aangegeven geldt het absorptiestelsel hier niet. Dat betekent dat er 

geen Gesamtstrafe wordt opgelegd. Het Oberster Gerichtshof stelde namelijk: ‘In einem solchen (…) 

Fall der Strafbemessung bei nachträglicher Verurteilung ist iS des die eben erörterte Bestimmung des 

§ 31 Abs 1 StGB ergänzenden § 40 StGB die Zusatzstrafe innerhalb der in § 31 StGB bestimmten 
                                                           
650 Foregger/Fabrizy 2010, § 31 StGB, randnummer 1. 
651 Fuchs en Reindl-Krauskopf 2012, p. 25; Maleczky 2012, p. 112. 
652 OGH 30 januari 1979, 11 Os 6/79, EvBl. 1979, 177. 
653 OGH 30 januari 1979, 11 Os 6/79, EvBl. 1979, 177, p. 465; zie ook OGH 27 april 1982, 10 Os 3/82, EvBl. 
1983, 18, p. 52. 
654 Seiler 2012, randnummer 183. 
655 OGH 1 oktober 1998, 12 Os 114/98, RZ 1999, 31. 
656 Seiler 2012, randnummer 183. 
657 Foregger/Fabrizy 2010, § 31 StGB, randnummer 3; Maleczky 2012, p. 113; Seiler 2012, randnummer 186. 
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Grenzen so zu bemessen, daß die Summe der Strafen jener Strafe entspricht, die bei gemeinsamer 

Aburteilung zu verhängen wäre. Wäre bei gemeinsamer Aburteilung keine höhere Strafe als die im 

früheren U verhängte auszusprechen, so ist von einer Zusatzstrafe abzusehen.’658 

 

De Zusatzstrafe is vrij strikt begrensd. Allereerst mag de op te leggen straf niet hoger zijn dan de 

maximumstraf welke is gesteld op de wetsovertreding die ter beoordeling ligt.659 Dat komt overeen 

met de uitleg die de Hoge Raad heeft gegeven aan artikel 63 Sr. Ten tweede mag bij de optelling van 

de eerdere straf en de aanvullende straf de omvang van de straf niet hoger zijn dan de straf die bij 

gemeenschappelijke beoordeling van de feiten zou zijn opgelegd (§ 40 jo. § 28 ÖStGB).660 Ten derde 

mag de optelling van de vroegere en de aanvullende straf de omvang van de straf niet overschrijden, 

welke op grond van § 29 ÖStGB, de optelling van de waarde en de schadeomvang, toegestaan is.661 

Wanneer in strijd met deze voorschriften wordt gehandeld, leidt dat tot nietigheid van het vonnis op 

grond van § 281 onder 11 ÖStPO.662 Wanneer de Zusatzstrafe de duur van zes maanden niet 

overschrijdt, kan toepassing worden gegeven aan § 37 ÖStGB en kan de gevangenisstraf worden 

omgezet in een geldboete.663 

De bovenstaande beperkingen gelden niet in het geval van oplegging van een levenslange vrijheids-

straf. Anders dan in het Nederlandse recht kan naast een reeds toegekende tijdelijke vrijheidsstraf een 

levenslange vrijheidsstraf opgelegd worden.664 Het Oberster Gerichtshof heeft hieromtrent bepaald: 

´(…) daß sowohl die zweite Strafrahmenbegrenzung in § 31 Abs 1 (letzter Satz) StGB als auch die 

Strafbemessungsvorschrift des § 40 Satz 1 StGB nur für die Verhängung bestimmter (zeitlicher) 

Strafen als Zusatzstrafen gelten, nicht aber für solche Fälle, in denen bei einer nachträglichen 

Verurteilung die Verhängung einer lebenslangen Freiheitsstrafe geboten erscheint.´665 

 

Indien in de eerste berechting een geldboete is opgelegd op grond van § 37 ÖStGB en ook voor het 

andere feit in de tweede berechting een geldboete is opgelegd, dan is de maximumstraf begrensd op 

grond van de som van de vervangende hechtenis voor .666 Als de rechter een voorwaardelijke straf 

heeft opgelegd voor het als eerste berechte feit, dan maakt dat het opleggen van een onvoorwaardelijke 

                                                           
658 OGH 30 januari 1979, 11 Os 6/79, EvBl. 1979, 177, p. 465. 
659 Fuchs en Reindl-Krauskopf 2012, p. 25; Foregger/Fabrizy 2010, § 31 StGB, randnummer 5; Seiler 2012, 
randnummer 185. 
660 Fuchs en Reindl-Krauskopf 2012, p. 25; Foregger/ Fabrizy 2010, § 31 StGB, randnummer 6; Seiler, 2012, 
randnummer 186. 
661 OGH 22 juni 1977, 10 Os 57/77, RZ 1977, 126; Fuchs en Reindl-Krauskopf 2012, p. 25; Foregger/Fabrizy 
2010, § 31 StGB, randnummer 7. 
662 Foregger/Fabrizy 2010, § 31 StGB, randnummer 8. 
663 Fuchs en Reindl-Krauskopf 2012, p. 25; Foregger/Fabrizy 2010, § 31 StGB, randnummer 5; Seiler 2012, 
randnummer 185. 
664 OGH 27 april 1982, 10 Os 3/82, EvBl. 1983, 18. 
665 OGH 27 april 1982, 10 Os 3/82, EvBl. 1983, 18, p. 53. 
666 OGH 28 januari 1951, 1 Os 312/50, SSt1951, 4. 
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aanvullende straf voor het als tweede berechte feit niet onmogelijk.667 Ook is het opleggen van een 

voorwaardelijke straf niet verboden wanneer in het eerste vonnis een onvoorwaardelijke straf is 

opgelegd.668 Wanneer er achteraf sprake is van samenloop van delicten met ongelijksoortige straffen, 

dan wordt de verdachte door een tweede veroordeling niet benadeeld. Op dergelijke gevallen is § 31 

ÖStGB niet van toepassing.669 

 

Alleen een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan kan worden meegenomen in de tweede 

beoordeling.670 Het tweede gerecht hoeft de rechtskracht van de eerste veroordeling evenwel niet af te 

wachten, maar kan de verdachte veroordelen voor de aan hem ten laste gelegde feiten.671 Wanneer het 

vroegere oordeel gedurende het hoger beroep van het tweede oordeel in kracht van gewijsde gaat, dan 

kan het gerecht in hoger beroep bij de afdoening van het beroep deze eerdere veroordeling meenemen. 

Dat kan alleen wanneer een gezamenlijke behandeling van de strafzaken in eerste instantie mogelijk 

zou zijn geweest. Dat is het geval wanneer de later berechte feiten voor de eerste berechting zijn 

begaan (§ 37 ÖStPO).672 De samenhangende vonnissen en de opgelegde straffen blijven zelfstandig.673 

Zaakspecifieke elementen van de eerste veroordeling zoals de kwalificatie blijven onaangetast.674 

Een aanvullende straf kan herhaaldelijk worden opgelegd wanneer de nieuwe delicten steeds voor de 

eerste veroordeling zijn begaan.675 Echter, stel feit A en C zijn gedeeltelijk begaan voor feit B, maar 

worden later berecht dan feit B, dan is § 31 ÖStGB slechts dan van toepassing wanneer ‘alle in einem 

Urteil zur Aburteilung gelangenden Straftaten vor der Fällung des früheren Urteils begangen worden 

sind. ’676 Daaruit volgt dat wanneer de te beoordelen daad (B) tussen twee eerdere veroordelingen 

(voor feit A en C) is begaan, waarbij de eerste veroordeling (voor feit A) in de straftoemeting van de 

tweede veroordeling (voor feit C) is meegenomen, § 31 StGB voor feit B niet meer wordt toegepast 

teneinde een dubbele begunstiging van de verdachte te voorkomen. Dat is slechts anders wanneer de 

eerste veroordeling bij de tweede beoordeling achterwege is gebleven, omdat hierin ook latere begane 

delicten zijn meegenomen.677 Liggen tussen het begaan van de daad en de beoordeling meerdere 

veroordelende vonnissen, dan worden deze slechts meegenomen wanneer alle delicten gezamenlijk 

voor de eerste veroordeling liggen, zodat alle vonnissen door de in § 31 ÖStGB omschreven 

verhouding aan elkaar zijn verknocht. Wanneer dit niet zo is, wordt alleen de eerste veroordeling 

                                                           
667 OGH 5 januari 1923, Os IV 641/22, SSt 1923, 1. 
668 OGH 10 januari 1950, 2 Os 497/49, EvBl. 1950, 244. 
669 Foregger/Fabrizy 2010, § 31 StGB, randnummer 9. 
670 OGH 11 maart 1959, 9 Os 39, 40, EvBl. 1959, 199. 
671 OGH 12 maart 1975, 9 Os 12/75, EvBl. 1975, 242. 
672 OGH 20 september 1988, 15 Os 108/88, EvBl. 1989, 51; OGH 1 oktober 1998, 12 Os 114/98, RZ 1999, 31; 
Foregger/Fabrizy 2010, § 31 StGB, randnummer 10; Maleczky 2012, p. 113. 
673 Foregger/Fabrizy 2010, § 31 StGB, randnummer 12. 
674 OGH 18 januari 2006, 13 Os 134/05p, SSt2006, 8. 
675 Maleczky 2012, p. 114. 
676 OGH 24 september 1974, 12 Os 99/74, EvBl. 1975, 97; OGH 2 februari 1995, 15 Os 191/94. 
677 OGH 28 oktober 1982, 13 Os 143/82, RZ 1983-7/8, p. 47; OGH 10 maart 1995, 14 Os 22/95, EvBl. 1995, 99. 
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meegenomen.678 Voorwaarde is altijd dat de delicten in de eerste berechting hadden kunnen worden 

beoordeeld.679 

 

Ook een buitenlandse veroordeling van zowel inwoners van Oostenrijk als buitenlanders worden 

meegenomen. Aangezien de §§ 31 en 40 ÖStGB alleen kunnen bevoordelen en niet benadelen, worden 

de bepalingen ook aangewend wanneer de buitenlandse veroordelingen niet aan de vereisten voor 

buitenlandse veroordelingen (ex § 73 ÖStGB) voldoen en wanneer de verdachte in het buitenland is 

veroordeeld voor feiten welke in Oostenrijk niet strafbaar zijn.680 Bij het bepalen van de 

maximumstraf is de Oostenrijkse strafbedreiging maatgevend.681 

 

Wanneer de rechtbank geen toepassing geeft aan § 31 ÖStGB en geen rekening houdt met een eerdere 

veroordeling, maar via de normale wijze een straf oplegt, dan kan achteraf alsnog toepassing worden 

gegeven aan § 31 ÖStGB. Met de nachträgliche milderung der Strafe (§ 31a ÖStGB) kan met een 

beslissing op grond van § 410 ÖStPO in plaats van de opgelegde straf een aanvullende straf vaststellen 

of uitspreken dat de reeds opgelegde straf als aanvullende straf moet worden beschouwd.682 Deze 

grond is echter niet specifiek van toepassing op samenloop, maar ook op andere strafverminderende 

gronden die na de veroordeling aan het licht komen.683 

 

6.6.4 Doel van de regeling 

Oostenrijk heeft sinds zijn eerste wetboek van strafrecht, de Constitutio Criminalis Theresiana (ook 

wel: Peinliche Gerichtsordnung) van 1768, verschillende vormen van de samenloop gekend.684 In het 

Oostenrijkse strafrecht wordt niet de voorkeur gegeven aan de toepassing van het cumulatiestelsel, 

omdat cumulatie kan leiden tot zeer hoge straffen. Deze straffen zouden dan in geen verhouding tot de 

zwaarte van de afzonderlijke delicten staan. Bij ernstige delicten zouden de vrijheidsstraffen bij 

cumulatie dermate hoog kunnen worden dat feitelijk sprake is van levenslange gevangenisstraf, zelfs 

al kan die straf niet voor elk van de afzonderlijke delicten worden opgelegd.685 In de literatuur wordt 

aangegeven dat daardoor slechts wordt gekeken naar de begane feiten en in de straf slechts de ernst 

daarvan tot uitdrukking wordt gebracht, terwijl ook in het geval er sprake van meerdere delicten de 

mens die deze delicten heeft gepleegd van belang behoort te zijn bij de straftoemeting.686 

                                                           
678 OGH 28 september 1999, 14 Os 129-131/99, EvBl. 2000, 55, RZ 2000, 16; OGH 7 mei 2002, 14 Os 32/02, RZ 
2002, 40. 
679 Maleczky 2012, p. 114. 
680 Foregger/Fabrizy 2010, § 31 StGB, randnummer 11; Seiler 2012, randnummer 181. 
681 OGH 1 december 1983, 13 Os 150/83, JBl. 1984, p. 326-329. 
682 OGH 15 april 1997, 14 Os 26/97. 
683 Seiler 2012, randnummer 285-290. 
684 Wegscheider 1980a, p. 5-16. 
685 Seiler 2012, randnummer 171. 
686 Wegscheider 1980a, p. 22. 
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De doelstelling van § 31 StGB is dat de verdachte niet door een afzonderlijke beoordeling mag worden 

benadeeld.687 Het Oberster Gerichtshof stelt hierover: ‘§ 31 StGB soll aber lediglich eine 

Schlechterstellung jenes Täters verhindern, über dessen mehrere Straftaten in zeitlich getrennten 

Urteilen trotz Sanktionierungsmöglichkeit in einem einzigen entschieden wurde (…). Dies 

Bestimmung erlaubt nicht, Sachverhaltselement aus dem Vorurteil zur Begründung der Strafbarkeit 

oder einer Qualifikation (…) heranzuziehen.’688 Afzonderlijke berechting leidt praktisch gezien tot 

cumulatie van straffen waardoor de verdachte wordt benadeeld.689 Een wettelijke regeling is nodig om 

het nadeel zo beperkt mogelijk te laten zijn. 

 

6.6.5 Commentaar op de inhoud van de regeling 

6.6.5.1 Commentaar op de algemene regeling 

Het absorptieprincipe is problematisch, omdat het te grof zou zijn. Zware delicten overstemmen de 

lichte delicten, waardoor deze betekenisloos worden afgedaan. Wanneer een dader veel delicten 

begaat, blijven sommige delicten praktisch onbestraft. De dader krijgt bij toepassing van het absorptie-

principe een ‘megakorting’.690 In verband daarmee ziet Seiler als nadeel van het absorptieprincipe dat 

aan een recidiverende dader, die door jarenlange criminele gedragingen veel schade heeft aangericht, 

geen adequate straf kan worden opgelegd. Terwijl met bijvoorbeeld economische criminaliteit voor 

miljoenen aan schade kan worden aangericht, is de maximumstraf beperkt. Volgens Seiler kan door de 

beperking in straftoemeting economische criminaliteit vanaf een bepaald bedrag lonend zijn.691 

 

6.6.5.2 Commentaar op de regeling in geval van ongelijktijdige berechting 

Fabrizy meent in zijn commentaar dat het bedenkelijk is dat het gerecht in hoger beroep de 

mogelijkheid heeft § 31 ÖStGB toe te passen wanneer een eerdere veroordeling in kracht van gewijsde 

is gegaan tussen de eerste behandeling en het hoger beroep van de tweede zaak. Dit is afhankelijk 

gesteld van de vraag of de verbinding van de strafzaken in eerste instantie mogelijk zou zijn geweest 

(ex. § 37 ÖStPO). Fabrizy meent dat de toepassing van de materieelrechtelijke bepaling van § 31 

ÖStGB niet door de processuele regeling van § 37 ÖStPO mogelijk gemaakt mag worden. Daarbij 

moet het hoger beroep niet worden gezien als een nieuw, zelfstandig oordeel. Deze opvatting is strijdig 

met de opvatting van het Oberster Gerichtshof.692 Doorslaggevend voor de straftoemeting zijn de 

feitelijke en wettelijke omstandigheden op het tijdstip van de uitspraak in tweede instantie.693 

Jusáhz meent dat de niet-toepasselijkheid van § 31 ÖStGB in zogenaamde ‘hybride gevallen’ niet 

consequent is. Dit zou kunnen leiden tot nadeel voor de verdachte en dat is strijdig met de bedoeling 

                                                           
687 Foregger/Fabrizy 2010, § 31 StGB, randnummer 1; Maleczky 2012, p. 112. 
688 OGH 18 januari 2006, 13 Os 134/05p, SSt 2006, 8, p. 20. 
689 Seiler 2012, randnummer 184. 
690 Wegscheider 1980a, p. 23-24. 
691 Seiler 2012, randnummer 174. 
692 OGH 6 maart 1972, 13 Os 5/72, JBl. 1972-17/18, p. 481-484. 
693 Foregger/Fabrizy 2010, § 31 StGB, randnummer 10. 
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van de wetgever. Ongeacht het tijdstip van de berechting moeten volgens Jusáhz de eerdere 

berechtingen worden meegenomen in een latere veroordeling. De rechtbank moet altijd, wanneer 

nodig, een aanvullende straf kunnen opleggen.694 

 

6.6.6 Hinder van de regeling in de praktijk 

De samenloopregeling van § 28 StGB heeft grote betekenis voor de praktijk van de straftoemeting.695 

Ondanks dat cumulatie in eerste instantie gemakkelijk lijkt, blijkt dit in de praktijk niet altijd zo te 

zijn. Zo wordt de vraag hoe te handelen wanneer zowel vrijheidsstraffen als geldboetes in de 

strafbedreigingen zijn opgenomen, niet door de wet behandeld.696 Dit heeft lange tijd tot onduidelijk-

heid geleid in de praktijk. Pas in 1997 heeft het Oberster Gerichtshof hieraan een einde gemaakt.697 

Bij de toepassing van § 31 ÖStGB staat de rechter voor praktische problemen. Immers, de rechter 

moet een fictieve straf vaststellen, welke door de eerdere rechter zou zijn opgelegd, wanneer die over 

alle feiten gezamenlijk had geoordeeld, terwijl bij deze hypothetische straftoemeting vele factoren een 

rol spelen, die niet in de tweede berechting aan de orde komen. Factoren als de indruk die de rechter 

van de verdachte heeft, worden over het algemeen niet opgenomen in het proces-verbaal van de zitting 

of in het vonnis. Het is zeer moeilijk om de straftoemetingsoverwegingen van de rechter in de eerdere 

veroordeling te reconstrueren.698 

 

6.7 De regeling van meerdaadse samenloop in Spanje 

6.7.1 Inleiding 

Spanje heeft in 1995 een nieuw wetboek van strafrecht ingevoerd (Código Penal Espagñol, CPE)699. 

Onder de oude Código Penal was zuivere cumulatie het uitgangspunt. Dit is door de Ley Orgánica 

7/2003700 vervangen door de huidige, reeds in de jurisprudentie ontwikkelde samenloopregeling.701 De 

regeling van samenloop is opgenomen Sectie 2 van Hoofdstuk II van Titel III van het Eerste Boek, 

getiteld Reglas espaciales para al aplicación de las penas (Speciale regels van straftoemeting). Zij 

bestaat uit zeven artikelen (73-79) en is laatstelijk in 2010 gewijzigd. 

In Spanje wordt onderscheid gemaakt tussen eendaadse samenloop (concurso ideal de delito, artikelen 

74 en 77 CPE), meerdaadse samenloop (artikel 73, 75 en 76 CPE) en samenloop van wetsbepalingen 

(concurso aparente de normas penales, artikel 8 CPE).702 Uitgangspunt van de wettelijke regeling van 

meerdaadse samenloop is dat voor elk strafbaar feit straf wordt opgelegd, terwijl deze straffen 

                                                           
694 Juhász 2010, p. 282-283. 
695 Wegscheider 1980b, p. 617. 
696 Breycha 1993, p. 130. 
697 OGH 24 september 1997, 13 Os 137/97, EvBl. 1998, 43. 
698 Wegscheider 1980a, p. 81. 
699 Om verwarring met de Code Pénal (CP) te voorkomen, hebben we gekozen voor de afkorting CPE. 
700 Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las 
penas (zie: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo7-2003.html).  
701 Colmenero Menéndez de Luarca e.a. 2010; Bachmaier en Del Moral García 2010, randnummer 391. 
702 Bachmaier en Del Moral García 2010, randnummer 396-397. 
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tegelijkertijd worden ten uitvoer gelegd, tenzij gelijktijdige tenuitvoerlegging niet mogelijk is (artikel 

73 CPE). In Spanje is aldus gekozen voor een systeem waarin de rechter de straffen moet cumuleren, 

terwijl in de executie van deze straffen sprake is van absorptie, tenzij absorptie niet mogelijk is (artikel 

75 CPE). Artikel 76 CPE bepaalt de maximale duur van de gevangenisstraf in geval van meerdaadse 

samenloop (concurso real de delito).703  

 

6.7.2 Type stelsel 

De Código Penal kent een gemengd systeem. Het uitgangspunt is ook bij meerdaadse samenloop 

materiële cumulatie (artikel 73 CPE), dat wil zeggen dat ieder delict afzonderlijk wordt bestraft.704 

Artikel 75 CPE bepaalt dat de straffen niet tegelijkertijd ten uitvoer mogen worden gelegd. In theorie 

kan een rechter zeer lange gevangenisstraffen opleggen. De duur van de te executeren straf is echter 

beperkt. Dit wordt wettelijke cumulatie van straffen genoemd.705 Dit kan leiden tot absorptie van de 

door de rechter opgelegde gevangenisstraffen. Vooral wanneer de verdachte is veroordeeld voor één 

zwaar feit en een aantal lichtere feiten, kan dat in de executie van de opgelegde straffen ertoe leiden 

dat de straffen die voor de lichtere feiten zijn opgelegd, feitelijk niet worden geëxecuteerd.706 Wanneer 

de opgelegde gevangenisstraffen tezamen de duur van de hoogste gevangenisstraf overstijgen, lijkt dat 

nog steeds te kunnen leiden tot een zeer lange executie. Voor die situaties geldt artikel 76 CPE. 

De maximale duur van de tenuitvoerlegging is in artikel 76 CPE aan verdere restricties onderworpen. 

Allereerst is bepaald dat de maximale duur van de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenis-

straffen niet langer mag zijn dan drie keer de duur die voor het zwaarste feit is opgelegd. Dat is vooral 

van belang wanneer de gevangenisstraffen niet gelijktijdig zijn opgelegd, maar geldt ook voor 

gelijktijdig opgelegde gevangenisstraffen (de situatie waarop artikel 73 CPE ziet).707 Daarbovenop 

bepaalt artikel 76 lid 1 CPE dat te executeren de straf niet langer mag zijn dan twintig jaar. Die duur 

komt overeen met de hoogste tijdelijke gevangenisstraf voor één feit (artikel 36 lid 1 CPE). 

Het maximum van twintig jaar gevangenisstraf mag in uitzonderlijke gevallen worden overschreden 

(artikel 76 lid 1, onder a-d CPE). Het maximum is a) 25 jaar, wanneer één van de delicten is bedreigd 

met een straf tot 20 jaar gevangenisstraf . Het maximum is b) dertig jaar, wanneer één van de delicten 

is bedreigd met een straf van meer dan twintig jaar gevangenisstraf. Het maximum is c) veertig jaar, 

wanneer twee van de delicten bedreigd worden met een straf van meer dan twintig jaar 

gevangenisstraf, of eveneens veertig jaar d) in het geval van twee of meer terroristische misdrijven 

waarvan tenminste één is bedreigd met een straf van meer dan twintig jaar gevangenisstraf. 

                                                           
703 Cobo del Rosal en Quintanar Díez 2004, p. 243. 
704 Colmenero Menéndez de Luarca e.a. 2010, p. 151. 
705 Colmenero Menéndez de Luarca e.a. 2010, p. 151 en 157; Bachmaier en Del Moral García 2010, randnummer 
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De toepassing van de limitering betreft in de praktijk vooral de gevangenisstraffen. De beperkingen 

zijn eveneens toepasselijk voor andere straffen dan vrijheidsstraffen.708 Verdere verhoging van de 

straf, bijvoorbeeld vanwege strafverzwarende omstandigheden (artikel 22 CPE), lijkt op grond van de 

wet niet te zijn toegestaan. 

 

Artikel 78 CPE creëert een aantal voorbehouden op de regels van artikel 76 CPE.709 In gevallen 

waarin de straf die op grond van de beperkingen van artikel 76 CPE lager is dan de helft van de 

cumulatie van alle straffen, kan de rechtbank bevelen dat bij de vaststelling van bepaalde penitentiaire 

voordelen, zoals vervroegde vrijlating, detentiefasering en de vaststelling van de tijd voordat mogelijk 

kan worden besloten tot voorwaardelijke vrijlating, rekening wordt gehouden met de totaal door de 

rechter opgelegde straffen (artikel 78 onder 1 CPE). De rechtbank is verplicht over deze 

omstandigheden een beslissing te nemen indien rekening is gehouden met de limieten welke zijn 

opgenomen onder a, b, c en d van het eerste lid van artikel 76 CPE en hierdoor de straf lager is dan de 

helft van de optelling van alle straffen (artikel 78 onder 2 CPE). De rechter mag regels stellen omtrent 

de toepassing van het algemene regime voor de tenuitvoerlegging van straffen. Tevens kunnen de 

vervroegde en voorwaardelijke invrijheidstelling worden gelimiteerd (artikel 78 lid 3 CPE). 

 

6.7.3 Ongelijktijdige berechting 

De regeling van artikel 76 CPE is niet alleen van toepassing wanneer de delicten worden behandeld in 

dezelfde procedure, maar ook wanneer deze in dezelfde procedure hadden kunnen worden behandeld 

(artikel 76 lid 2 CPE). Wanneer verschillende straffen worden opgelegd in verschillende procedures, 

dan wordt de limitering toegepast in de executiefase (artikel 988 Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

LECr). Bij de vaststelling van de maximale straf, worden alle opgelegde straffen meegenomen. De 

bevoegdheid om over de cumulatie te oordelen ligt bij het laatste (bestraffende) gerecht.710 

Bepalend voor de vraag of het tweede lid van artikel 76 CP van toepassing is, is het moment van het 

begaan van de feiten en de datum waarop de schuldigverklaring in de vorige berechting is 

uitgesproken. Wanneer de datum van de feiten valt voor de datum van de eerste schuldigverklaring, is 

artikel 76 tweede lid CPE van toepassing, tenzij die eerdere feiten niet in die eerdere berechting kon 

worden meegenomen.711 Het optellen van straffen is niet verboden, wanneer één van de delicten is 

gepleegd ná veroordeling voor het andere delict. Hiermee wordt beoogd het risico te voorkomen dat 

een verdachte meerdere misdrijven begaat met de zekerheid dat hij hiervoor niet kan worden gestraft, 

op grond van de beperkte cumulatie met de reeds eerder berechte feiten.712 

                                                           
708 Bachmaier en Del Moral García 2010, randnummer 388. 
709 Colmenero Menéndez de Luarca e.a. 2010, p. 157. 
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712 Bachmaier en Del Moral García 2010, randnummer 391. 
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Bij de toepassing van het tweede lid van artikel 76 CPE moet de rechtbank een nieuwe straf opleggen, 

terwijl in de fase van de executie de beperkingen uit het eerste lid van die bepaling moeten worden 

meegenomen, zodat de verdachte niet een langere straf kan uitzitten dan wettelijk is toegestaan. De 

executerende instantie moet allereerst de straffen ordenen op grond van de zwaarte, waarna de 

beperkingen worden meegenomen. De straffen worden achtereenvolgens ten uitvoer gelegd, totdat de 

limiet is bereikt.713 Dit wordt de in Spanje de ‘doctrine Parot’ genoemd. 

Een voorbeeld voor de toepassing is ‘de verkrachter van Eixample’, welke werd gestraft tot twaalf 

gevangenisstraffen van in totaal honderd jaar. De maximale duur werd met toepassing van artikel 76 

CPE beperkt tot twintig jaar.714 

 

6.7.4 Doel van de regeling 

Het wettelijke systeem van cumulatie kent een lange traditie.715 De cumulatie van straffen wordt 

tegenwoordig in duur beperkt, om te voorkomen dat verdachten dermate lang worden opgesloten dat 

deze de levensduur van de verdachte te boven gaat.716 Daarnaast moet de regeling van samenloop, net 

als in andere rechtsstelsels, worden bezien in het licht van de algemene regeling van straffen. Hoewel 

in de Spaanse grondwet het resocialisatiebeginsel is neergelegd (artikel 25 lid 2), wordt aangenomen 

dat vergelding het belangrijkste strafdoel is. Daarom wordt veel waarde gehecht aan proportionaliteit 

van straffen, wat een verklaring kan vormen voor de beperking van cumulatie van straffen in geval van 

samenloop. 

 

6.7.5 Commentaar op de inhoud van de regeling 

De regeling van samenloop van misdrijven wordt door veel auteurs als theoretisch beschouwd.717 De 

samenloop van misdrijven wordt gezien als een straftoemetingsprobleem.718 In sommige gevallen kan 

het systeem van gelimiteerde cumulatie leiden tot resultaten die ongelijk zijn in verhouding met andere 

gevallen. Daarnaast hebben auteurs moeite met de lange duur van de gevangenisstraf. De beperking 

die de wet kent, is volgens sommige auteurs niet voldoende. De daadwerkelijke duur van de 

gevangenisstraf overschrijdt soms elke redelijke duur. Overigens vinden verschillende auteurs de 

mogelijkheid om heel lange gevangenisstraffen op te leggen, ook al is de duur uiteindelijk beperkt, 

merkwaardig.719 

Wanneer de rechter bepaalt dat gedetineerden straffen achtereenvolgend moeten uitzitten, kan dit 

leiden tot straffen die ver boven het wettelijke maximum uitkomen. Verdachten die een delict begaan 

terwijl ze een andere straf uitzitten, of wachten tot ze deze kunnen uitzitten, kunnen hierdoor langer 
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gedetineerd zijn dan 20, 30 of 40 jaar. Als gevolg van deze regeling is het mogelijk dat verdachten 

meer dan veertig jaar gevangen zitten. Het systeem is hierdoor zwaarder dan systemen waarin men 

levenslang kan worden opgesloten, maar waar voorwaardelijke vrijlating tot de mogelijkheid 

behoort,720 een systeem dat Spanje sinds kort kent. 

Het uitgangspunt dat het optellen van delicten niet is toegestaan wanneer het ene delict is begaan na de 

veroordeling voor de ander, is een principieel uitgangspunt in de jurisprudentie en de Código. Echter, 

wanneer dit uitgangspunt wordt gecombineerd met de langdurige procedures in hoger beroep en in het 

stadium van tenuitvoerlegging, dan kan het leiden tot straffen van korte duur, welke worden opgeteld 

zonder de mogelijkheid tot matiging. Dit kan alsnog leiden tot, in verhouding tot de gepleegde feiten, 

extreem lange straffen.721 

 

6.7.6 Hinder van de regeling in de praktijk 

Uit de beperkte bestudering van de literatuur en commentaar op de Código Penal is niet gebleken dat 

de praktijk hinder ondervindt van de samenloop regeling.722 De rechter heeft veel ruimte voor 

straftoemeting, de vastgestelde maxima zijn zeer ruim. De juridische cumulatie beperkt de rechter 

bijna niet. 

 

6.8 Slotbeschouwing 

In dit hoofdstuk is een uiteenzetting gegeven van de regeling van meerdaadse samenloop in zes 

landen, alle lid van de Raad van Europa. Ondanks de verschillen tussen de onderzochte stelsels, zijn 

ook overeenkomsten te onderkennen. Aan het slot van dit hoofdstuk worden de belangrijkste over-

eenkomsten en verschillen tussen de stelsels besproken. Daarbij gaan we in op a) doel en grondslag 

van de regeling en b) karakter en strekking van de regeling. Wij besteden voor de duidelijkheid apart 

aandacht aan de regeling van ongelijktijdige berechting (zie hierna onder c)). Aan het eind van deze 

paragraaf worden enkele aspecten uitgelicht die van belang zouden kunnen zijn bij het bezinnen op 

een eventuele herziening van de Nederlandse wettelijke regeling van meerdaadse samenloop. 

Ad a) Alle onderzochte landen hebben een samenloopregeling, al is deze regeling in een aantal landen 

uitgebreider dan in andere landen. De doelstelling die aan de regeling ten grondslag ligt vertoont 

tussen de verschillende landen onderling gelijkenissen, maar ook gelijkenissen met de grondslag van 

de Nederlandse wettelijke regeling. Voorkomen moet worden dat de intensiteit van de straf dermate 

hoog wordt dat zij niet meer in verhouding staat tot de gepleegde delicten. Het voorkomen van 

disproportionele straffen is in elk van de landen de belangrijkste doelstelling van de regeling.  

Ook de grondslag van de regeling lijkt in de verschillende landen vooral te kunnen worden gevonden 

in het strafdoel vergelding. In de uitwerking van dat strafdoel krijgt ook proportionaliteit weer een 

                                                           
720 Bachmaier en Del Moral García 2010, randnummer 391. 
721 Bachmaier en Del Moral García 2010, randnummer 389. 
722 Bachmaier en Del Moral García 2010, randnummer 389; Colmenero Menéndez de Luarca e.a. COLEX 2010. 
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plaats. Zo wordt in Duitsland aangenomen dat de schuld bij meerdere feiten niet verdubbelt, maar 

slechts verhoogt. Om die reden moeten straffen in geval van meerdaadse samenloop worden begrensd. 

Ook in Engeland en Wales wordt bij het bepalen van de straf (ook in geval van meerdaadse samen-

loop) schuld genoemd, maar – explicieter dan in andere landen – ook de aard van de feiten betrokken 

en de noodzaak van (speciale) preventie. Ook voor het Engelse stelsel geldt dat bij het bepalen van de 

straf gerechtvaardigdheid en proportionaliteit (het totality principle) van groot belang zijn. In Duits-

land bestaat discussie of aan speciale preventie bij samenloop te weinig aandacht wordt besteed. 

Ad b) Hoezeer nadruk wordt gelegd op proportionaliteit, ook de Franse, Oostenrijkse en Spaanse rege-

ling stellen proportionaliteit voorop, is de uitwerking daarvan in de verschillende landen niet identiek. 

In Duitsland is gekozen voor een absorptiestelsel, dat weliswaar tot een hogere straf kan leiden dan het 

maximum dat voor één feit zou kunnen worden opgelegd, maar dat sterk wordt beperkt. De maximale 

Gesamtstrafe die kan worden opgelegd is vijftien jaar vrijheidsstraf of levenslange vrijheidsstraf als 

voor één van de feiten een dergelijke straf kan worden opgelegd. Ook in Oostenrijk is het absorptie-

stelsel het dominante stelsel, al kent men voor uitzonderlijke gevallen ook een cumulatiestelsel. 

Tevens valt op dat, net als in Nederland, in de onderzochte stelsels onderscheid wordt gemaakt in het 

stelsel bij verschillende soorten strafbare feiten en bij verschillende soorten straffen. Ook in andere 

landen is met andere woorden in meerdere of mindere mate sprake van een gedifferentieerd stelsel. 

In de landen die een cumulatiestelsel kennen, Finland, Frankrijk en Spanje, legt de rechter voor elk te 

bestraffen feit straf op, maar in Finland en Frankrijk legt de rechter uiteindelijk één straf op. Dat geldt 

in ieder geval voor de gevangenisstraffen. In Frankrijk mag die straf niet hoger zijn dan het hoogste 

maximum van de gepleegde delicten. Voor Finland geldt een absoluut maximum van vijftien jaar 

gevangenisstraf, maar daarbinnen wordt verder gedifferentieerd, of beter gezegd: gematigd. Beide 

stelsels wijken qua strafmaximum dus af van het Nederlandse stelsel dat in vergelijking hiermee de 

rechter nogal wat ruimte geeft bij het bepalen van de straf in het geval van meerdaadse samenloop.  

In Spanje wordt elk feit afzonderlijk bestraft, maar wordt op het niveau van de tenuitvoerlegging 

grenzen gesteld aan de totale duur van de gevangenisstraf. In theorie zijn dus lange gevangenisstraf-

fen mogelijk, in de praktijk beperkt de wet de duur van de executie van de opgelegde straffen (tot 

maximaal twintig jaar, in bijzondere gevallen tot maximaal veertig jaar). Ook Engeland en Wales 

kennen onbeperkte cumulatie van het opleggen van straffen, maar de rechter bepaalt in zijn vonnis of 

de opgelegde straffen tegelijkertijd (concurrent) of achtereenvolgens (consecutive) worden ten uitvoer 

gelegd. Daarbij worden wel grenzen gesteld, maar die zijn vooral afhankelijk van de aard en ernst van 

de gepleegde feiten, de persoon en persoonlijkheid van de verdachte en de overige omstandigheden 

van het geval. De straf wordt dus van geval tot geval bepaald waarbij de rechter gebonden is aan in de 

wet en sentencing guidelines neergelegde straftoemetingsfactoren. Overigens geldt in meerdere landen 

dat in de wet straftoemetingsfactoren zijn opgenomen die (deels ook) op de meerdaadse samenloop 

van toepassing zijn. In Duitsland zijn die factoren niet in de wet opgenomen, maar in de jurisprudentie 

ontwikkeld vanwege de rechterlijke motiveringsverplichting bij het bepalen van de Gesamtstrafe. Die 
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factoren zijn de verhouding tussen de verschillende feiten, in het bijzonder de samenhang tussen de 

feiten, de mate van zelfstandigheid van de feiten, de frequentie van de begane feiten, de gelijkheid of 

verscheidenheid van de overtreden rechtsgoederen en de wijze van begaan van de feiten. Daarnaast 

moet de mate van schuld, de geschiktheid voor het ondergaan van een straf en de uitwerking van een 

veroordeling op het toekomstige leven van verdachte bij het bepalen van de Gesamtstrafe worden 

meegenomen. Dergelijke factoren zijn ook in de Finse en Franse strafwet tot uitdrukking gebracht. 

Hoezeer de wet uitdrukking geeft aan de factoren die bij het bepalen van de straf in het geval van 

meerdaadse samenloop betrokken moet worden, valt op dat in veel stelsels de rechter nog de nodige 

vrijheid heeft in het bepalen van de straf, zij het dat het strafplafond in de verschillende landen 

uiteenloopt. De Finse regeling lijkt in de vergelijking als de strengste regeling uit de bus te komen, 

maar ook de Oostenrijkse en de Franse regeling kenmerken zich door een beperkt strafplafond. Hier 

wordt wel commentaar op geleverd. Vooral recidivisten of veelplegers zouden profijt kunnen hebben 

van een beperkt strafplafond en bestaat het risico dat delicten onbestraft blijven. Aan de andere kant 

wordt in commentaar in landen waar het strafplafond vrij hoog ligt de kritiek geleverd dat de straffen 

wellicht te hoog kunnen worden. Dat gevaar wordt zowel in Engeland als in Spanje genoemd.  

Overigens wordt in verschillende landen, waaronder Frankrijk en Spanje, de regeling van meerdaadse 

samenloop als een bijzondere regeling van straftoemeting beschouwd, zonder daarbij expliciet aan te 

geven of sprake is van een strafverhogende of strafverminderende regeling. In Finland en Oostenrijk 

wordt de regeling van samenloop (bij ongelijktijdige berechting) als strafverminderend beschouwd. 

Uit de Oostenrijkse literatuur blijkt dat niet iedereen daarmee onverdeeld gelukkig is. 

Ad c) Verschillende stelsels kennen een met artikel 63 Sr vergelijkbare regeling. In Engeland ont-

breekt een dergelijke regeling. De regeling is in Spanje van belang, omdat bij het ontbreken ervan de 

beperking van de te executeren straf kan worden omzeild. In Frankrijk bestaat ook een regeling voor 

ongelijktijdige berechting, maar die lijkt niet beperkt te zijn tot ongelijktijdige berechting. De 

samenloopregeling is in alle gevallen van ongelijktijdige berechting van toepassing. Zij biedt de wel 

mogelijkheid om de opgelegde straffen te vermengen, wat de strafduur kan verkorten. De Duitse 

regeling stelt grenzen aan de toepassing van de regeling als gevolg van de cesuurwerking. Die beperkt 

de toepassing van de Duitse regeling in potentie in aanzienlijke mate en maakt het mogelijk om langer 

te straffen dan in geval van gelijktijdige berechting en bij toepassing van § 55 StGB mogelijk zou zijn. 

De Finse regeling lijkt uitgebreider dan de Nederlandse regeling, want ook vonnissen van 

verschillende buitenlandse rechters zijn – net als in Oostenrijk – van invloed op de strafduur van een 

latere veroordeling. Van belang is ook dat de rechter de eerder opgelegde straffen, waarmee hij in het 

kader van sectie 6 van hoofdstuk 7 van het Finse wetboek van strafrecht rekening heeft te houden, in 

zijn vonnis moet vermelden. In Oostenrijk lijkt de regeling in de uitvoering sterk op de Nederlandse, al 

blijkt uit de Oostenrijkse regeling nog duidelijker dat de straf in concreto moet worden bepaald en dus 

moet worden beoordeeld welke straf zou zijn opgelegd als alle feiten gelijktijdig zouden zijn berecht. 

Net als in Duitsland geldt ook in Oostenrijk dat deze regeling slechts één keer wordt toegepast. Van 
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een zogeheten ‘dubbele begunstiging’ door toepassing van de regeling mag geen sprake zijn. Ook 

geldt dat de regeling slechts van toepassing is als gelijktijdige berechting daadwerkelijk mogelijk was. 

Ook Spanje kent een dergelijke begrenzing aan de regeling van ongelijktijdige berechting. 

 

Aan het slot van dit hoofdstuk resteert de vraag wat het voorgaande voor de Nederlandse regeling zou 

kunnen betekenen. In de eerste plaats kan worden opgemerkt dat het uitgangspunt van een regeling 

van meerdaadse samenloop is het voorkomen van ongebreidelde straffen. Ook in die landen waar 

onbeperkte cumulatie van straffen mogelijk is, worden grenzen gesteld aan de maximale duur van de 

straf. Die is soms wettelijk bepaald, zoals in Spanje en ten dele in Engeland en Wales, maar is soms 

onderdeel van straftoemetingsrichtlijnen (Engeland en Wales). Dat betekent niet dat lange tot zeer 

lange gevangenisstraffen niet mogelijk zijn. In Spanje is in bijzondere omstandigheden een gevange-

nisstraf van veertig jaar mogelijk en kan de werkelijke duur worden verlengd doordat de rechter kan 

bepalen of verdachte in aanmerking kan komen voor vervroegde invrijheidsstelling. Dat geldt ook 

voor Engeland en Wales. Bedacht moet worden dat het hierbij om de ernstigste delicten gaat. Een der-

gelijke regeling voor minder zware feiten, zal de proportionaliteitstoets niet snel kunnen doorstaan. De 

proportionaliteitseis dient een belangrijk vertrekpunt te vormen voor een eventuele aanpassing van de 

Nederlandse wettelijke regeling. 

De uitwerking van de proportionaliteitseis in een wettelijke regeling is per land verschillend. Hoewel 

de doelstelling disproportionele straffen te voorkomen in elk land lijkt te worden omarmd en 

vergelding in vrijwel alle landen als in ieder geval een grondslag van de regeling wordt beschouwd, is 

de uitwerking daarvan in elk land anders. Verschillen in rechtscultuur en historische ontwikkeling van 

het recht zullen hier ongetwijfeld mee verband houden. Kennelijk is voor de keuze van een bepaald 

stelsel wel van belang in hoeverre men van oordeel is of de rechter elk feit dat hij als strafbaar feit 

kwalificeert moet bestraffen of kan worden volstaan met het opleggen van één straf. In elk land lijkt er 

een zekere behoefte te bestaan om zichtbaar te maken dat elk feit afzonderlijk wordt bestraft. In som-

mige landen leidt dat tot het omarmen van het cumulatiestelsel (Finland, Frankrijk, Spanje), terwijl in 

andere landen weliswaar is gekozen voor een absorptiestelsel, maar in het bepalen van die ene straf 

toch zichtbaar wordt gemaakt welke straf voor welk feit wordt opgelegd (Duitsland). Alleen in 

Oostenrijk lijkt de behoefte voor afzonderlijk bestraffen van verschillende feiten minder aanwezig. De 

de straf per feit zichtbaar in het vonnis op te nemen zou een punt van aandacht kunnen zijn in de 

Nederlandse discussie. 

In de tweede plaats wordt een gedifferentieerde regeling niet zonder meer problematisch bevonden. 

Het maken van onderscheid tussen delicten vinden we in verschillende wettelijke regelingen 

(waaronder Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk). Een volledig gelijkgeschakeld stelsel is kennelijk niet 

zonder meer noodzakelijk. Een zekere differentiatie lijkt aanvaardbaar, in het bijzonder gelet op het 

verschil tussen delicten. Minder vanzelfsprekend lijkt het differentiëren tussen strafsoorten. In door 

ons besproken stelsels is, in tegenstelling tot Nederland, de hoogte van de geldboete gemaximeerd. In 
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die stelsels is aansluiting gezocht bij de regeling van meerdaadse samenloop van vrijheidsstraffen. 

Voor Nederland zou een en ander kunnen betekenen dat de bestaande differentiatie tussen delicten niet 

meteen hoeft te worden opgegeven, terwijl wel discussie zou kunnen worden gevoerd over de 

differentiatie tussen hoofdstraffen. 

In de derde plaats bestaan verschillende visies op het omgaan met ongelijktijdige berechting. In de 

meeste van de door ons onderzochte landen bestaat een met artikel 63 Sr verwante regeling. In de 

uitwerking daarvan zagen we op sommige plaatsen opvallende gelijkenissen met de Nederlandse 

regeling, maar er zijn ook flinke verschillen. Wat opvalt is dat in verschillende landen gekozen is voor 

een beperkte toepassing van de regeling van meerdaadse samenloop in geval van ongelijktijdige 

berechting. Zo wordt toepassing beperkt tot a) die gevallen waarin gelijktijdige berechting ook 

daadwerkelijk mogelijk was (Oostenrijk, Spanje), b) de eerstvolgende berechting (cesuurwerking) 

(Duitsland, Oostenrijk) en c) tot niet-onherroepelijke veroordelingen (Frankrijk). Tegelijkertijd zien 

we ook dat in verschillende landen gekozen is voor een – wat we eerder dit rapport noemden – 

feitelijke toepassing. Dat betekent dat de rechter op de stoel van de eerdere rechter plaatsneemt en zich 

de vraag stelt wat voor straf hij had opgelegd als alle feiten gelijktijdig waren berecht. Opgemerkt 

moet worden dat in landen waar duidelijk is dat voor een feitelijke toepassing wordt gekozen, de 

regeling is beperkt tot die gevallen waarin gelijktijdige berechting daadwerkelijk mogelijk was. Alleen 

in die gevallen kan de rechter die beslissing immers nemen. In andere gevallen is in die landen de 

regeling van meerdaadse samenloop niet van toepassing. De verschillende hiervoor genoemde 

beperkingen kunnen in de Nederlandse discussie over de grenzen van artikel 63 Sr worden betrokken. 
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Hoofdstuk 7 

 

Bevindingen en aanbevelingen 
 

 

7.1 Inleiding 

Aanleiding voor dit onderzoek is een vonnis van de rechtbank Amsterdam over de toepassing van 

artikel 63 Sr (paragraaf 1.1). In een reactie hierop bekritiseerde de minister van Veiligheid en Justitie 

in een brief aan de Tweede Kamer ‘de doeltreffendheid, de inzichtelijkheid en de consistentie van de 

regeling inzake de meerdaadse samenloop’. Volgens de minister dient de wettelijke regeling te worden 

herzien.723 Dit standpunt is herhaald in het regeerakkoord dat in 2012 tussen VVD en PvdA werd 

gesloten. Daarin wordt aangegeven dat de rechter ‘in geval van meerdaadse samenloop ruimere 

mogelijkheden [krijgt] om een passende straf te bepalen.’724 Een wetswijziging hangt in de lucht. 

In de brief aan de Tweede Kamer kondigde de minister van Veiligheid en Justitie een onderzoek aan 

naar de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop. Het onderhavige rapport vormt het verslag van 

dit onderzoek. Het is gericht op het beantwoorden van de volgende vraag: Is de regeling van de 

artikelen 57 tot en met 63 van het Wetboek van Strafrecht (de regeling van meerdaadse samenloop) 

nog wel toereikend, gelet op de huidige opvattingen (binnen de dogmatiek, jurisprudentie en praktijk) 

over de toepassing van meerdaadse samenloop bij de straftoemeting en de situatie die wordt 

veroorzaakt door (technologische) ontwikkelingen op het gebied van (al dan niet) forensisch bewijs? 

De (technologische) ontwikkelingen vormen, gelet op het vonnis van de rechtbank Amsterdam, enkel 

de aanleiding en context waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd, maar zijn niet zelf onderzocht. 

In hoofdstuk 1 (paragraaf 1.2.2) hebben wij aangegeven dat ervoor is gekozen het onderzoek naar de 

regeling van meerdaadse samenloop te richten op doel, grondslag, karakter, strekking en functie 

daarvan. Zij vormen de rode draad door dit rapport. Daarom zijn de bevindingen langs de lijn van deze 

onderwerpen te ordenen. In de volgende paragrafen bespreken we achtereenvolgens de opvattingen en 

ideeën over doel, grondslag, karakter, strekking en functie van de regeling, zoals die in de 

verschillende deelonderzoeken naar voren zijn gekomen. Op basis hiervan wordt in paragraaf 7.7 een 

aantal conclusies en aanbevelingen geformuleerd. 

 

7.2 Doel van de regeling van meerdaadse samenloop: proportionele bestraffing 

Het doel van de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop is het voorkomen van disproportioneel 

hoge straffen. In termen van Remmelink beoogt de regeling een veiligheidsgrens te bieden. Zuivere 

cumulatie moet worden voorkomen. Dat doel is niet helemaal consequent doorgevoerd en geldt 

eigenlijk alleen voor zover het de misdrijven en de vrijheidsstraffen betreft. Geldboeten kunnen zuiver 
                                                           
723 Kamerstukken II 2011/12, 29 297, nr. 129, p. 5. 
724 Kamerstukken II 2012/13, 33 410, nr. 15, p. 16. 
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cumuleren, zij het dat begrenzing daarvan mogelijk is via het draagkrachtbeginsel (artikel 24 Sr). Ook 

de straffen bij overtredingen kunnen zuiver cumuleren (artikel 62 Sr), maar dat geldt niet voor de 

vervangende hechtenis die op grond van artikel 24c lid 3 Sr aan een maximum is gebonden. Met 

betrekking tot de overtredingen zijn in de literatuur stemmen opgegaan om de wettelijke regeling van 

artikel 62 Sr aan te passen aan de algemene regeling van artikel 57 Sr. Ook in de rechtspraktijk wordt 

gepleit voor aanpassing van artikel 62 Sr en verzocht aansluiting te zoeken bij artikel 57 Sr. Advo-

caten gaven aan dat de huidige regeling namelijk vrij disproportioneel kan uitpakken. Voor een aantal 

op zichzelf geringe strafbare feiten moeten soms namelijk forse geldbedragen worden betaald. 

De idee dat meerdaadse samenloop een veiligheidsgrens vormt, is in de strafrechts-wetenschappelijke 

literatuur en in de rechtspraktijk een belangrijk argument om de huidige regeling van artikel 57 en 58 

Sr te laten voor wat die is. De enkeling, binnen de rechtspraktijk en in de Nederlandse 

strafrechtswetenschap, die van oordeel is dat zuivere cumulatie wel zou moeten worden ingevoerd, is 

overigens niet tegen de idee dat de straf moet worden begrensd, maar meent dat de rechter die grens 

per geval moet bekijken. Op basis van de gesprekken die wij hebben gevoerd, kan niet worden gezegd 

dat die opvatting brede steun geniet. De relevantie van een wijziging van de bestaande regeling wordt 

over het algemeen uitermate betrekkelijk geacht. Daarmee is niet gezegd dat binnen de rechtspraktijk, 

en de strafrechtswetenschap, de overtuiging bestaat dat onder alle omstandigheden de huidige 

veiligheidsgrens tot aanvaardbare resultaten leidt. 

De redenen op grond waarvan die veiligheidsgrens een probleem zou zijn, lijken echter niet zonder 

meer verband te houden met de regeling van meerdaadse samenloop. Zo is door ons ondervraagde 

leden van het Openbaar Ministerie aangegeven dat meer delicten met gewoonte als strafverzwarend 

bestanddeel zouden mogen worden ingevoerd. Leden van het Openbaar Ministerie hebben tevens 

gesuggereerd dat het strafmaximum bij sommige delicten (doodslag is daarvan een voorbeeld) niet 

meer helemaal voldoet. Dergelijke vraagpunten hebben wel invloed op het strafmaximum in geval van 

meerdaadse samenloop, maar raken de doelstelling van meerdaadse samenloop als zodanig niet. Zij 

houden namelijk verband met vraagpunten of en zo ja in hoeverre gewoonte en herhaling meer 

gestructureerd in het Wetboek van Strafrecht moeten worden neergelegd en of en zo ja in hoeverre de 

strafmaxima bij levens- en andere delicten zouden moeten worden verhoogd. Het ligt buiten het bestek 

van dit onderzoek om op deze vragen ook maar een begin van antwoord te formuleren. 

 

Artikel 63 Sr beoogt niet alleen een veiligheidsgrens te bieden in geval van ongelijktijdige berechting, 

maar kan ook worden beschouwd als een oproep tot zorgvuldigheid. Voorkomen moet worden dat het 

Openbaar Ministerie verschillende zaken op verschillende tijdstippen (voor verschillende gerechten) 

aanbrengt. Die roep om zorgvuldigheid stond in de negentiende eeuw al aan de basis van het huidige 

artikel 63 Sr en is ook een doel van aan dit artikel verwante bepalingen in ons omringende landen. Met 

een toegenomen complex systeem van afdoeningsmodaliteiten, heeft die roep om zorgvuldigheid niet 

aan belang ingeboet. Zeker nu het Openbaar Ministerie met behulp van de strafbeschikking zelf schuld 
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vaststelt en een sanctie kan opleggen, zou kunnen worden gesteld dat met artikel 63 Sr (dat ook op de 

strafbeschikking van toepassing is) het Openbaar Ministerie wordt opgeroepen om zo consequent en 

zo inzichtelijk mogelijk te bepalen of het zaken zelf afdoet, hoe het zaken dan vervolgens afdoet, en of 

het besluit tot dagvaarden. Die zorgvuldigheid wordt als volkomen vanzelfsprekend beschouwd, 

althans door het Openbaar Ministerie. Van de zijde van de advocatuur is er echter op gewezen dat 

projecten als ZSM nog onvoldoende transparant zijn voor de verdachte en diens raadsman.725 Gelet 

hierop en gelet op de doelstelling van artikel 63 Sr, om zoveel als mogelijk gelijktijdige afdoening van 

feiten door één verdachte gepleegd te bewerkstellingen, lijkt er voldoende rechtvaardiging voor het 

behoud van een bepaling als artikel 63 Sr gegeven. 

 

7.3 Grondslag van de regeling van meerdaadse samenloop: vergelding en preventie 

Van oorsprong is de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop gebaseerd op het strafdoel ver-

gelding. Vergelding houdt vanouds verband met schuld en proportionaliteit. De staatscommissie en de 

wetgever hanteerden als uitgangspunt dat in geval iemand meer dan één strafbaar feit pleegt de schuld 

niet verdubbelt, maar verhoogt. Tevens waren zij van oordeel dat in geval iemand wordt veroordeeld 

voor het plegen van meer dan één strafbaar feit, de straffen niet zuiver mogen cumuleren. Dat zou na-

melijk leiden tot ‘te grote hardheid’, oftewel disproportioneel hoge straffen. Beide uitgangspunten 

worden ook in ons omringende landen aan meerdaadse samenloop ten grondslag gelegd. 

Het idee dat de schuld niet verdubbelt maar verhoogt heeft in de literatuur de meeste kritiek gekregen 

en is als grondslag van meerdaadse samenloop wat op de achtergrond geraakt. Toch is dit uitgangspunt  

niet helemaal verdwenen. Uit de gesprekken die wij in het kader van dit onderzoek hebben gevoerd, 

blijkt dat een rechtvaardiging voor de beperking van de verhoging van de maximumstraffen in het 

algemeen en de beperking van de verhoging van de in een concreet geval op te leggen straf mede 

wordt gevonden in een zekere samenhang tussen de verschillende feiten. In het geval een verdachte 

wordt veroordeeld voor verscheidene winkeldiefstallen, die gedurende een korte periode zijn begaan, 

hebben door ons ondervraagde leden van de zittende magistratuur opgemerkt dat er weliswaar vanuit 

wordt  gegaan dat er sprake is van meerdaadse samenloop (en geen voortgezette handeling), maar dat 

er bij de straftoemeting rekening mee wordt  gehouden dat de schuld aan die winkeldiefstallen niet 

telkens opnieuw even groot is, maar als het ware wordt voortgezet bij elke volgende winkeldiefstal. 

Van voortzetting van schuld is in veel mindere mate sprake als de feiten niet kort op elkaar zijn 

gepleegd of onderling nogal sterk van elkaar verschillen. Uit de gesprekken en de literatuur blijkt dat 

deze manier van redeneren niet door iedereen wordt gedeeld. In plaats daarvan wordt, binnen het 

strafplafond dat volgt uit artikel 57 lid 2 Sr, zuivere cumulatie voor een beperkt aantal lichtere feiten 

die in korte tijd zijn gepleegd niet zonder meer afgewezen.  

                                                           
725 ZSM staat voor Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk. Volgens het 
Openbaar Ministerie is ZSM erop gericht veel voorkomende criminaliteit daadkrachtig, snel, passend en 
efficiënt aanpakken. Voor een uitleg en waardering van o.a. ZSM, zie Kwakman 2012. 
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In het Kader voor de strafvordering van het Openbaar Ministerie wordt bij lichte feiten niet uitgegaan 

van een verhoging van schuld, maar van een verdubbeling daarvan. Bij zwaardere feiten wordt wel 

uitgegaan van een verhoging, in plaats van een verdubbeling van schuld. Tot op zekere hoogte volgt 

de rechtsprekende macht deze lijn. Dat is althans de opvatting van veel van de door ons gesproken 

advocaten. Ook binnen het Openbaar Ministerie bestaat het beeld dat de rechter tot op zekere hoogtede 

keuze van het Openbaar Ministerie volgt. Rechters en raadsheren, die wij in het kader van dit 

onderzoek hebben gesproken, herkennen het beeld: bij een betrekkelijk klein aantal minder ernstige 

feiten wordt zuiver gecumuleerd, vertrekkend vanuit de oriëntatiepunten voor de straftoemeting (voor 

zover aanwezig) of op basis van gevalsvergelijking. Hoe ernstiger de feiten of hoe groter het aantal 

feiten waarvoor kan worden bestraft, hoe eerder de rechter de straf matigt. Daarvoor gebruiken zij de 

term kwantumkorting. Tussen de leden van de zittende magistratuur lijkt enig verschil van mening te 

bestaan of een oriëntatiepunt voor meerdaadse samenloop zou moeten worden ontwikkeld (of beter: 

moeten worden ingevoerd). Tegenstanders daarvan wijzen erop dat matiging van de straf verband 

houdt met zoveel meer factoren dan de ernst van de feiten en de hoeveelheid feiten, dat de rechter alle 

ruimte moet krijgen om binnen het strafmaximum (en met inachtneming van de ernst van de feiten en 

hoeveelheid feiten) een passende straf op te leggen. Daarbij is niet alleen vergelding van belang, maar 

ook speciale preventie (in de vorm van resocialisatie). Voorkomen moet worden, dat het bepalen van 

de straf een rekensom wordt waarvan de uitkomst al voor de zitting vaststaat. Voorstanders van een 

oriëntatiepunt wijzen erop dat daardoor de opgelegde straf wellicht duidelijker kan worden voor zowel 

de verdachte, als voor het slachtoffer en de samenleving. Het dwingt de rechter tot nog meer nadenken 

en helpt de straftoemeting verder te rationaliseren. 

 

In de literatuur, in de rechtspraktijk en in de ons omringende landen wordt algemeen aangenomen dat 

de cumulatie van straffen op enig moment moet worden getemperd. Het argument dat ‘te grote hard-

heid’ moet worden voorkomen kan daarom als de voornaamste grondslag van de wettelijke regeling 

van meerdaadse samenloop worden beschouwd. Wanneer daarvan sprake is, verschilt per land. In 

sommige landen is het mogelijk een hogere straf op te leggen dan het maximum van het zwaarste 

delict, zoals in Nederland, in andere landen bestaat die mogelijkheid niet of in zeer beperkte mate. In 

veel van de ons omringende landen is de vergeldingsgedachte nog steeds leidend als grondslag van 

meerdaadse samenloop. In Nederland (en in Engeland en Wales) wordt steeds vaker ook (speciale) 

preventie gebruikt als grondslag voor het voorkomen van te hoge straffen.726 Het is van belang erop te 

wijzen dat preventie als grondslag niet zonder meer kan worden teruggevonden in de wetsgeschie-

denis, althans voor wat betreft de grondslag van de regeling van meerdaadse samenloop bij misdrijven. 

Daarin ligt de nadruk vooral op vergelding. Dat naast vergelding ook preventie van belang is 

                                                           
726 Speciale preventie kan in dit verband ook worden aangehaald als strafdoel teneinde te hoge straffen te 
voorkomen en te streven naar maatwerk, dat wil zeggen een straf die recht doet aan de persoon en persoonlijke 
omstandigheden van de dader. 
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geworden voor meerdaadse samenloop zou kunnen worden verklaard door ontwikkelingen binnen het 

strafrechtelijk denken, met name de opkomst van de Moderne Richting, die veel minder waarde 

hechtte aan vergelding en het strafdoel (speciale) preventie voorop stelde. De opkomst van preventie 

als strafdoel heeft de rechter (en het Openbaar Ministerie en de verdediging) onmiskenbaar beïnvloed 

in zijn denken over de straf. In vroege geschriften over meerdaadse samenloop luidde de kritiek dat de 

wettelijke regeling te weinig preventief zou werken: hoe meer feiten iemand pleegt, hoe minder straf 

iemand kan krijgen. Het zou dus lonen om veel strafbare feiten te plegen. Die redenering leidde in de 

literatuur bij sommigen (in het bijzonder Hooykaas) tot de conclusie dat de regeling moet worden 

geschrapt en vervangen door een regeling van zuivere cumulatie van straffen. 

Het valt op dat hedendaagse voorstanders van zuivere cumulatie niet wijzen op het strafdoel preventie. 

De preventiegedachte wordt eerder gebruikt om de noodzaak van proportionele bestraffing kracht bij 

te zetten. Tegelijkertijd wordt vergelding gelijkgesteld aan wraak, terwijl preventie juist proportio-

naliteit veronderstelt. Zeker speciale preventie wordt aangehaald als strafdoel om te hoge straffen te 

voorkomen en te streven naar maatwerk, dat wil zeggen een straf die recht doet aan de persoon en 

persoonlijke omstandigheden van de dader. De matiging van de straf in geval van meerdaadse 

samenloop wordt vanuit dit perspectief in belangrijke mate bepaald door die persoon en persoonlijke 

omstandigheden, niet door de ernst van de gepleegde feiten of de schuld van de verdachte. Men zou 

kunnen stellen dat preventie het schuldargument (dat vergelding als grondslag heeft) heeft vervangen, 

of althans naast het schuldargument is komen te staan. Het gaat er niet om dat de schuld slechts 

verhoogt, maar dat het uit een oogpunt van speciale preventie niet wenselijk is om zuiver te cumuleren 

in het geval van meerdaadse samenloop. Gelet op de persoon en persoonlijkheid van de dader kan het 

van belang zijn om juist gematigd te straffen en te werken met voorwaardelijke straffen (met 

bijzondere voorwaarden), of andere dan vrijheidsstraffen (zoals een taakstraf en/of geldboete). Uit de 

gesprekken die wij hebben gevoerd, blijkt dat speciale preventie onder leden van de staande en 

zittende magistratuur inderdaad een flinke rol speelt bij het formuleren van de strafeis, respectievelijk 

het bepalen van de straf in gevallen van meerdaadse samenloop. In nogal wat situaties geldt dat 

speciale preventie (zie voetnoot 4) wordt gebruikt als rechtvaardiging voor matiging van de straf of 

voor het opleggen van alternatieve straffen. 

 

Dat de grondslag van meerdaadse samenloop tegenwoordig kennelijk ook in preventie is gelegen, 

maakt hem niet zonder meer helder. Vanuit het perspectief van vergelding kan duidelijk worden 

gemaakt dat het bij meerdaadse samenloop gaat om strafverhoging (de schuld verhoogt), terwijl vanuit 

het perspectief van preventie eerder kan worden gesteld dat het bij meerdaadse samenloop gaat om 

strafmatiging. Vergelding is ook meer gericht op de daad, terwijl speciale preventie meer is gericht op 

de dader. Dat laatste maakt het wel beter verklaarbaar waarom in geval van meerdaadse samenloop 

ook minder zware straffen (zoals een taakstraf) kunnen worden opgelegd, terwijl meer dan één 

strafbaar feit is gepleegd. Vanuit het perspectief van de persoon en de persoonlijke omstandigheden 
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van de dader zou het heel wel gerechtvaardigd kunnen zijn om geen hoge straf op te leggen of juist een 

alternatieve straf in plaats van een (onvoorwaardelijke) vrijheidsstraf. Uit de rechtspraktijk blijkt dat, 

al dan niet met een beroep op vergelding, ook in geval van meerdaadse samenloop moet worden 

gezocht naar de meest passende straf voor de dader. Dat betekent echter wel dat uit de omstandigheid 

dat er sprake is van meerdaadse samenloop niet zonder meer duidelijk kan worden afgeleid welke straf 

wordt opgelegd. Ook al bestaat op dit punt beleid, zoals we eerder zagen, ook vanuit het Openbaar 

Ministerie wordt duidelijk gemaakt dat het uiteindelijk om maatwerk gaat. 

 

We zouden kunnen stellen dat de grondslag van de regeling van meerdaadse samenloop is aangepast 

aan de tijd, zonder dat de wetgever heeft moeten ingrijpen. Waar vergelding wellicht de belangrijkste 

grondslag was van het Wetboek van Strafrecht, en daarmee ook van meerdaadse samenloop, heeft in 

de loop der tijd de preventiegedachte aan terrein gewonnen. De strafrechtspraktijk heeft het belang van 

preventie onderkend, zodat bij de straftoemeting ook met in achtneming van speciale preventie bij de 

straftoemeting wordt gezocht naar een passende straf. Volgens de advocatuur (en tot op zekere hoogte 

het Openbaar Ministerie en de zittende magistratuur) betekent dat vooral het trachten te voorkomen 

van al te hoge straffen, zowel bij gelijktijdige als bij ongelijktijdige berechting. Wanneer bijvoorbeeld 

artikel 63 Sr van toepassing is en de eerdere rechter heeft, al dan niet in min of meer gelijksoortige 

gevallen, een taakstraf of een (deels) voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd, dan wordt 

aangenomen dat de latere rechter daarmee rekening houdt. Dat betekent dat of opnieuw een taakstraf 

wordt opgelegd, of een voorwaardelijke gevangenisstraf, om het reclasseringstoezicht en de eerder 

opgelegde bijzondere voorwaarden niet te verstoren. Dat laatste is alleen maar belangrijker geworden 

nu voorwaardelijke straffen uitvoerbaar bij voorraad kunnen worden verklaard (artikel 14e Sr). In die 

omstandigheid kan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf meer kwaad dan goed doen. Deze keuzes 

kunnen niet zonder meer door vergelding worden verklaard en gerechtvaardigd. Vanuit de 

preventiegedachte wordt aangenomen dat het mogelijk is om, zelfs in geval van meerdaadse 

samenloop, nog beter te zoeken naar een straf die recht doet aan de ernst van de feiten, het slachtoffer, 

de omstandigheden van het geval en de persoon en persoonlijke omstandigheden van de dader. 

 

7.4 Karakter van meerdaadse samenloop: stelselkenmerken 

7.4.1. Een gevarieerd stelsel 

De regeling van meerdaadse samenloop stelt in de eerste plaats een grens aan de door de rechter 

maximaal op te leggen vrijheidsstraf, dat wil zeggen gevangenisstraf of hechtenis, in geval van twee of 

meer bewezenverklaarde en als een bepaald misdrijf gekwalificeerde feiten (artikel 57 Sr). De wet 

maakt tevens onderscheid tussen meerdaadse samenloop in geval de rechter besluit om verschillende 

strafsoorten op te leggen (bijvoorbeeld gevangenisstraf en geldboete; artikel 58 Sr), meerdaadse 

samenloop bij de bijkomende straffen (artikel 60 Sr), meerdaadse samenloop tussen misdrijven en 

overtredingen en tussen overtredingen onderling (artikel 62 Sr) en meerdaadse samenloop in geval van 
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ongelijktijdige berechting (artikel 63 Sr). Al met al blijkt dat de wetgever onderscheid maakt tussen 

verschillende situaties: iedere situatie heeft een eigen regeling. 

De wetgever koos als uitgangspunt een gematigd cumulatiestelsel. Dat stelsel is slechts van toepassing 

op meerdaadse samenloop van misdrijven en geldt alleen voor vrijheidsstraffen. Ten aanzien van 

overtredingen en (sinds 1983) de geldboeten, is een stelsel ontwikkeld waarin naast zuivere cumulatie 

(bijvoorbeeld artikel 60 en 62 Sr) ook zuivere absorptie voorkomt (artikel 59 Sr). Of ten aanzien van 

de misdrijven en vrijheidsstraffen werkelijk sprake is van een gematigd cumulatiestelsel, is in de 

literatuur onderwerp van debat gebleven. Uit de wettekst kan namelijk niet zonder meer het gematigd 

cumulatiestelsel worden afgeleid. Leest men artikel 57 lid 1 Sr, dan lijkt er sprake van een 

absorptiestelsel, omdat één straf wordt opgelegd. Het cumulatiestelsel wordt dan weer tot uitdrukking 

gebracht in artikel 57 lid 2 Sr en artikel 58 Sr, zij het gematigd, omdat het maximum van de straf (dat 

wil zeggen gevangenisstraf of hechtenis) het totaal is van de hoogste straf op de feiten gesteld, 

vermeerderd met maximaal een derde. Dat in artikel 57 lid 2 Sr en in artikel 58 Sr het gematigd 

cumulatiestelsel tot uitdrukking wordt gebracht, blijkt bij het bepalen van het maximum dat in totaal 

kan worden opgelegd dat primair de maximumstraffen van de feiten worden opgeteld. 

Ook uit de rechtspraktijk blijkt dat sprake is van een cumulatiestelsel. Bij een gering aantal lichte 

feiten (dat wel meer dan één misdrijf oplevert) worden de straffen, gelet op de richtlijnen van het 

Openbaar Ministerie (en op bepaalde misdrijven betrekking hebbende oriëntatiepunten van de zittende 

magistratuur) gesteld op elk van de feiten, tot op zekere hoogte opgeteld (gecumuleerd). Uit de 

gesprekken met leden van de zittende magistratuur, het Openbaar Ministerie en de advocatuur blijkt 

dat dit beleid in zijn algemeenheid wordt gevolgd. Matiging vindt plaats in het geval sprake is van 

meer dan een gering aantal feiten, de tijd tussen de gepleegde feiten vrij lang is en/of de totale 

(vrijheids)straf qua duur te hoog wordt bevonden, of de persoon of persoonlijke omstandigheden van 

de verdachte aanleiding geeft tot matiging van de duur van de op te leggen (vrijheids)straf. Het door 

de wetgever zo benadrukte belang om in geval van meerdaadse samenloop de maximumstraf te 

matigen, werkt ook door in het geval het strafmaximum nog niet wordt bereikt (zie ook paragraaf 7.6). 

De achtergronden hiervan komen aan bod in paragraaf 7.3 en 7.5. 

 

7.4.2 Uitsplitsing van vrijheidsstraffen in de straftoemeting? 

De keuze voor het opleggen van één straf wordt in eerste plaats gerechtvaardigd, omdat het voor de 

rechter eenvoudiger is één straf te bepalen dan meerdere. Die straf is doorgaans niet een eenvoudige 

optelsom van meerdere straffen. In de tweede plaats kan het opleggen van een straf per feit een 

strafverhogend effect hebben. De straf per feit zou wellicht als te gering worden beschouwd, waardoor 

de straf per feit wordt verhoogd, waardoor de totale straf ook hoger kan uitvallen. Of sprake is van een 

strafverhogend effect, is niet zonder meer duidelijk. In Duitsland, waar de straf per feit wordt bepaald 

alvorens een totaalstraf op te leggen, lijkt daarover niet te worden geklaagd. Het bepalen van één straf 

is volgens de rechtspraktijk eenvoudiger, omdat daarin alle relevante feiten en omstandigheden (aard 
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en ernst van de feiten, hoeveelheid feiten, persoon en persoonlijke omstandigheden  van de verdachte, 

enzovoorts) kunnen worden betrokken.  

Voorstanders stellen echter dat uitsplitsing van de straf om verschillende redenen aan te bevelen is.De 

straf per feit uitsplitsen in het vonnis kan ten eerste van belang zijn voor het slachtoffer. Dat kan een 

idee krijgen wat de dader voor ‘zijn’ feit krijgt opgelegd. Uit gesprekken met leden van het Open-baar 

Ministerie hebben wij echter begrepen dat slachtoffers vrijwel nooit vragen naar het aandeel dat ‘zijn’ 

feit heeft gehad in het bepalen van de strafeis. Slachtoffers vragen niet naar hun aandeel. Wellicht dat 

dit verandert wanneer het slachtoffer het recht krijgt op zitting zijn mening te geven over de door hem 

gewenste straf.727 Dan is het denkbaar dat het slachtoffer zich wel op ‘zijn’ delict zal rich-ten en een 

mening geeft over de straf voor ‘zijn’ feit, wat van de rechter een respons kan verlangen. 

Het uitsplitsen van de straf per feit kan ook van belang zijn in het kader van het partieel (of 

voortbouwend) appèl (artikelen 410 en 416 Sv). Wanneer de rechtbank in eerste aanleg in de 

strafmotivering uiteenzet hoeveel straf voor welk feit wordt opgelegd, biedt dat het hof enige houvast 

om, in geval van vrijspraak of veroordeling van één van de ten laste gelegde feiten, de resterende straf 

te bepalen. Hoewel voortbouwend appèl volgens respondenten niet vaak voorkomt, wordt dit thema de 

komende jaren verder geëxploreerd.728 Daardoor kan het belang van het uitsplitsen van de straf 

toenemen. 

Ten derde bestaat uitsplitsen van de straf per feit in Nederland reeds bij de overtredingen (artikel 62 

Sr) en de geldboete (artikel 57 lid 2 Sr). Hoewel het nut daarvan in de Nederlandse wetenschap en in 

de Nederlandse rechtspraktijk wordt betwist, is in diverse van de door ons onderzochte landen het 

uitsplitsen van straffen wettelijk geregeld, in het bijzonder in Finland en Spanje. Daartegen lijkt 

nauwelijks weerstand te bestaan, zolang de duur van de op te leggen straffen is gemaximeerd. 

Ten vierde kan het uitsplitsen van de straf per feit een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een 

consistenter straftoemetingsbeleid in geval van meerdaadse samenloop. Dit argument is in de literatuur 

genoemd en heeft in de rechtspraktijk tot discussie geleid in het kader van een oriëntatiepunt over 

meerdaadse samenloop. Een dergelijk oriëntatiepunt is wel voorgesteld, maar nog niet ingevoerd. 

 

7.4.3 De verhouding tussen artikel 63 Sr en recidive 

In de literatuur wordt aangenomen dat een zekere verwantschap bestaat tussen meerdaadse samenloop 

en recidive. In beide gevallen gaat het om twee of meer feiten die als meer dan één strafbaar feit 

moeten worden beschouwd. Het verschil tussen meerdaadse samenloop en recidive komt het meest 

duidelijk tot uitdrukking in de situatie waarin artikel 63 Sr van toepassing is. In dat geval mag de 

totaal op te leggen straf niet hoger zijn dan a) het maximum van de op te leggen tijdelijke vrijheids-

straf (dat wil zeggen het maximum van het zwaarste feit, vermeerderd met een derde), verminderd met 

                                                           
727 Kamerstukken II 2012/13, 33 552, nr. 2, p. 5. 
728 In de Agenda voor appelrechtspraak wordt gesproken van het aanscherpen van het voortbouwend appel. Zie 
Agenda voor de appelrechtspraak 2020, Definitief concept, Hovendag 2013, p. 11-12.  
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de eerder opgelegde straffen en b) het maximum van de vrijheidsstraf dat is gesteld op het door de 

rechter te berechten feit.729 In het geval van recidive mag de straf een derde hoger zijn dan het 

maximum van het berechte feit en wordt de eerder opgelegde straf daarvan niet afgetrokken. Dit 

verschil wordt, zoals ook uit gesprekken met rechters blijkt, gerechtvaardigd doordat het bij recidive 

altijd gaat om onherroepelijk geworden einduitspraken, terwijl dat in het geval van artikel 63 Sr niet 

het geval hoeft te zijn. Bij recidive is de verdachte reeds door een rechter op de vingers getikt en heeft 

hij die veroordeling aan zijn laars gelapt. Hij was gewaarschuwd en dat hij die waarschuwing 

kennelijk in de wind heeft geslagen door opnieuw een strafbaar feit te begaan, mag hem zwaarder 

worden aangerekend. Dat is althans een argumentatielijn, die door leden van de zittende magistratuur 

naar voren werd gebracht. In het geval artikel 63 Sr van toepassing is, is van een eerdere 

waarschuwing geen sprake. Dat een verdachte al is gewaarschuwd wanneer hij wordt aangehouden en 

overgebracht naar een plaats van verhoor en door de politie wordt verhoord, zou niet van invloed 

mogen zijn op de vraag of er sprake is van recidive. Het verschil tussen recidive en artikel 63 Sr wordt, 

in belangrijke mate op grond van voornoemde argumentatie, onderkend. 

 

Het voorgaande betekent niet dat het onderscheid tussen recidive en artikel 63 Sr in de praktijk altijd 

even duidelijk is. In de eerste plaats kan artikel 63 Sr van toepassing zijn in het geval een 

tussenliggende einduitspraak onherroepelijk is. Dat is het geval wanneer het feit dat later wordt 

berecht eerder is gepleegd dan het moment van de tussenliggende einduitspraak. In het bijzonder in 

zogeheten cold cases is het goed denkbaar dat een lange tijd tussen het plegen en het berechten van het 

feit is gelegen terwijl in de tussenliggende periode de verdachte één of meer keren tussentijds 

(onherroepelijk) is veroordeeld. De al vaker genoemde Amsterdamse zaak is daarvan een voorbeeld. 

Uit het rechtspraakonderzoek zijn we één vergelijkbare zaak tegengekomen. Wanneer wordt 

aangenomen dat het aantal cold cases in de toekomst zal toenemen, iets dat ook verschillende van de 

door ons geïnterviewde personen verwachten, kan de vraag worden opgeworpen of artikel 63 Sr dan 

altijd moet worden toegepast. 

In de tweede plaats blijkt uit gesprekken die wij in het kader van dit onderzoek hebben gevoerd, dat 

een eerdere berechting die weliswaar formeel in het kader van artikel 63 Sr moet worden betrokken, 

materieel ook als herhaling wordt beschouwd. We konden dit met name uit de mond van leden van het 

Openbaar Ministerie optekenen. Verdachte staat immers opnieuw voor de rechter voor het plegen van 

een ander feit. Artikel 63 Sr kan in die gevallen weliswaar van toepassing zijn (mits de eerdere 

berechting later plaatsvond dan het plegen van het te berechten eerste feit). In die gevallen moet de 

eerder opgelegde straf in rekening worden gebracht. Tegelijkertijd blijkt dat verdachte zich kennelijk 

gedurende een bepaalde periode aan meerdere strafbare feiten schuldig heeft gemaakt. Die 

omstandigheid wordt volgens respondenten, naast leden van het Openbaar Ministerie ook rechters, in 

                                                           
729 HR 19 februari 2013, NbSr 2013, 156. 
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het nadeel van de verdachte meegewogen. De matiging als gevolg van toepassing van artikel 63 Sr 

wordt dan te niet gedaan doordat verdachte meerdere strafbare feiten gedurende een bepaalde periode 

heeft begaan. Deze op recidive geënte argumentatie wordt gebruikt om de straf te verhogen of de 

matiging als gevolg van artikel 63 Sr te beperken, terwijl van recidive formeel geen sprake was. We 

zien hier een vervaging tussen recidive en artikel 63 Sr. De praktijk lijkt weinig moeite te hebben met 

deze redenering. Leden van het Openbaar Ministerie, noch leden van de advocatuur, noch leden van de 

rechtsprekende macht zagen hierin onoverkomelijke juridische en praktische problemen. 

 

In Frankrijk is sprake van meerdaadse samenloop in geval van twee of meer strafbare feiten die nog 

niet onherroepelijk zijn berecht. Wanneer een verdachte voor een bepaald feit onherroepelijk is 

veroordeeld, bestaat tussen dat feit en een daarna gepleegd feit geen samenlopend verband meer. In dat 

geval kan er sprake zijn van recidive. Ook in Duitsland geldt dat van samenloop sprake is zolang de 

veroordeling nog niet onherroepelijk is en de straf (onder andere) nog niet (volledig) is ten uitvoer 

gelegd. Daaruit volgt enerzijds dat recidive, dat wil zeggen de wettelijke regeling van recidive, slechts 

dan in beeld komt wanneer sprake is van het plegen van strafbare feiten na een onherroepelijk vonnis. 

Anderzijds volgt hieruit dat met slechts die tussentijdse veroordelingen rekening moet worden 

gehouden die nog niet onherroepelijk zijn. Dit vrij strikte onderscheid tussen recidive en meerdaadse 

samenloop heeft consequenties voor de verdachte: hij weet binnen welke wettelijke kaders de straf 

moet worden bepaald en weet ook welke wettelijke kaders niet van toepassing zijn. Dat maakt de 

straftoemeting inzichtelijker. De rechter weet welke argumenten hij wel en niet in de straftoemeting 

mag gebruiken en dat kan hem helpen bij het verhelderen van de achtergronden van de door hem 

opgelegde straf. 

Naar Nederlands recht wordt in dit verband geen onderscheid gemaakt tussen onherroepelijke en niet-

onherroepelijke veroordelingen. De wetgever zag in het maken van uitzonderingen op het toepassen 

van artikel 63 Sr een uitholling van doel en grondslag van meerdaadse samenloop. Wanneer het later 

berechte feit eerder is gepleegd dan het feit waarvoor de verdachte reeds onherroepelijk is veroordeeld, 

moet bij de berechting van het eerder gepleegde feit met die onherroepelijke veroordeling rekening 

worden gehouden. Hoewel er wel (zowel onder juridische auteurs als onder rechters) voorstanders zijn 

van een striktere uitleg van artikel 63 Sr, in die zin dat alleen met niet-onherroepelijk geworden 

einduitspraken rekening wordt gehouden, wil de Hoge Raad daar tot op heden niet van weten. De 

wetsgeschiedenis van artikel 63 Sr biedt voor een beperking van artikel 63 Sr weinig houvast. 

Diverse auteurs hebben ervoor gepleit het onderscheid tussen samenloop en recidive te versoepelen. 

Dat maakt redeneringen als bovenstaande mogelijk: weliswaar is er sprake van samenloop, maar er is 

ook sprake van herhaling, zodat beide argumenten in de straftoemeting worden betrokken en elkaar als 

het ware kunnen compenseren. Daarbij wordt er dan wel vanuit gegaan dat er wat moet worden 

gecompenseerd. Kennelijk heeft de toepassing van artikel 63 Sr nadelige consequenties. We komen 

daarop terug. 
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7.5 Strekking van de regeling van meerdaadse samenloop: strafverzwarend of strafverlichtend? 

In de literatuur is de vraag opgeworpen of de regeling van meerdaadse samenloop strafverzwarend, 

strafverhogend of strafverlichtend is. Gelet op artikel 10 lid 3 Sr en artikel 18 lid 2 Sr beschouwt de 

wetgever samenloop als strafverhogende omstandigheid. Uit de wetsgeschiedenis kan ook worden 

afgeleid dat de regeling strafverhogend is bedoeld. Afgezet tegen het absorptiestelsel van het Wetboek 

van Strafvordering van 1838, waarin de maximaal op te leggen straf gelijk stond aan het hoogste 

maximum, biedt het gematigd cumulatiestelsel de mogelijkheid om een hogere straf op te leggen dan 

het maximum dat op het zwaarste feit is gesteld. In sommige gevallen bestaat daardoor de 

mogelijkheid om de maximumstraf van twee feiten zuiver te cumuleren, zoals diefstal met geweld 

(artikel 312 lid 1 Sr: twaalf jaar gevangenisstraf) en verduistering (artikel 321 Sr: drie jaar 

gevangenisstraf). Bij doodslag en zware mishandeling is zuivere cumulatie niet mogelijk en is de 

maximaal op te leggen gevangenisstraf geen 23 jaar (vijftien jaar en acht jaar; zie artikel 287 Sr en 

artikel 302 lid 1 Sr), maar twintig jaar (zijnde een derde boven het maximum van het zwaarste feit). 

Bij diefstal met geweld en tweemaal verduistering is zuivere cumulatie evenmin mogelijk en ligt het 

maximum op zestien jaar gevangenisstraf (in plaats van achttien jaar gevangenisstraf). Hoewel 

cumulatie van straffen dus het uitgangspunt vormt, is die cumulatie uitdrukkelijk begrensd. Dat leidt 

tot de conclusie dat van verhoging misschien formeel sprake is, zoals we in hoofdstuk 4 op basis van 

de literatuur concludeerden, maar dat in de praktijk van de straftoemeting de regeling van meerdaadse 

samenloop strafverlichtend is. 

Zo wordt ook in de rechtspraktijk en in een deel van de literatuur tegen samenloop aangekeken. In de 

rechtspraktijk blijkt een grote meerderheid van de respondenten van mening dat de wettelijke regeling 

van meerdaadse samenloop een strafverlichtende (of strafmatigende) omstandigheid betreft. Dat geldt 

overigens niet alleen in het geval de strafmaxima in beeld komen, iets wat als gezegd zelden tot nooit 

voorkomt, maar ook in de dagelijkse praktijk van de straftoemeting bij twee of meer feiten. In de 

literatuur is wel de vraag opgeworpen in hoeverre het wenselijk is dat de strafmatiging exponentieel 

toeneemt, naarmate het aantal feiten toeneemt. In alle gevallen, of er nu twee feiten zijn gepleegd of 

tientallen, geldt dat de straf niet hoger mag zijn dan een derde boven het hoogste maximum. In 

hoofdstuk 4 zagen we dat sommige auteurs van mening zijn dat het strafmaximum hoger dient te zijn 

wanneer een straf voor meer dan twee feiten moet worden bepaald. Een en ander zou verband kunnen 

houden met de persoon van de verdachte. Het strafmaximum zou in het geval de dader een veelpleger 

is die wordt bestraft voor veel meer dan twee feiten hoger mogen uitvallen dan een derde boven het 

hoogste maximum. Daardoor zou het strafverhogende karakter van meerdaadse samenloop beter tot 

uitdrukking komen, terwijl aansluiting wordt gezocht bij de wettelijke regeling van recidive. Andere 

auteurs zien hier weinig in en wijzen op de mogelijkheid van het opleggen van een vrijheidsbenemen-

de maatregel, zoals terbeschikkingstelling of plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders. 
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Het meeste van wat hiervoor is aangegeven met betrekking tot meerdaadse samenloop geldt ook voor 

artikel 63 Sr. Wellicht meer nog dan voor de meerdaadse samenloop in het geval van gelijktijdige 

berechting, geldt ten aanzien van artikel 63 Sr dat er een sterk strafmatigende werking vanuit gaat. Als 

uitgangspunt voor toepassing van artikel 63 Sr wordt door de Hoge Raad aangenomen dat de rechter 

moet beoordelen welke straf de eerdere rechter had opgelegd als de verschillende feiten gelijktijdig 

waren berecht. Dat de uitkomst van die denkoefening kan zijn dat voor het later berechte feit geen 

straf kan worden opgelegd, wordt vrij algemeen aanvaardbaar geacht, zowel in de literatuur als in de 

rechtspraktijk. De Hoge Raad laat de rechter in het bepalen van de straf bij toepassing van artikel 63 Sr 

zoveel mogelijk vrij, zolang met de opgelegde straf het belang van de verdachte niet is geschaad.  

Advocaten gaan ervan uit dat artikel 63 Sr altijd tot strafmatiging leidt, maar zijn erkennen dat dit 

eigenlijk een ietwat oneigenlijk gebruik van artikel 63 Sr is. Leden van het Openbaar Ministerie en de 

rechtsprekende macht die wij hebben gesproken, zijn genuanceerder in hun opvattingen. Inderdaad 

kan de toepassing van artikel 63 Sr tot strafmatiging leiden. Of en in hoeverre de straf wordt gematigd 

is afhankelijk van de persoon en persoonlijkheid van de verdachte, de aard en omvang van de eerder 

en op dat moment aan de orde zijnde feiten. De praktijk leert echter dat artikel 63 Sr geregeld geen 

effect en in sommige gevallen zelfs een strafverhogend effect heeft. Dan wordt niet gekeken naar wat 

zou zijn opgelegd als de feiten tezamen zouden zijn berecht, maar wordt het later berechte feit op 

eigen merites en met in achtneming van alle andere relevante omstandigheden beoordeeld en bestraft. 

Het is niet duidelijk of dat laatste vaak voorkomt. Advocaten menen van niet, van de zijde van het 

Openbaar Ministerie en de rechtsprekende macht wordt hierover wisselend gedacht. 

 

7.6 Functie(s) van de regeling van meerdaadse samenloop: feitelijke of formele toepassing 

7.6.1. Feitelijke (in concreto) of formele (in abstracto) toepassing? 

In de literatuur en in de rechtspraktijk blijkt verschil van mening te bestaan omtrent de functie van de 

regeling van meerdaadse samenloop. Kortweg komt het verschil van inzicht neer op de vraag of de 

regeling in concreto of in abstracto moet worden toegepast.730 Toepassing in abstracto betekent dat 

binnen het strafmaximum in geval van meerdaadse samenloop, het de officier van justitie en de rechter 

volledig vrij staat de strafeis te formuleren, respectievelijk de straf te bepalen. Toepassing in concreto 

betekent dat zelfs binnen het strafmaximum in geval van meerdaadse samenloop de officier van 

justitie en de rechter gelet op de grondslag en de doelstelling van meerdaadse samenloop de strafeis, 

respectievelijk de straf, moet matigen. Het gaat hier in het bijzonder om matiging van de op te leggen 

vrijheidsstraf. In het eerste geval is de functie van de regeling van meerdaadse samenloop gelegen in 

het bepalen van een strafmaximum, dat in overeenstemming is met de grondslag en het doel van 

meerdaadse samenloop. In het tweede geval is de functie van de regeling de officier van justitie en de 

                                                           
730 We spraken in het onderzoek ook wel van een formele en feitelijke uitleg van artikel 63 Sr. In het navolgende 
gebruiken we de begrippen (formeel/feitelijk en in concreto/in abstracto) door elkaar. Voor de duidelijkheid: met 
een in abstracto of formele toepassing bedoelen we hetzelfde, idem met een in concreto of feitelijke toepassing. 
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rechter in te scherpen dat binnen het strafmaximum de straf in geval van meerdaadse samenloop moet 

worden gematigd. Ook binnen het strafmaximum mogen straffen op grond van de abstracte (formele) 

invulling van meerdaadse samenloop dus nooit zuiver cumuleren. 

In het voorgaande zagen we dat in de rechtspraktijk zowel toepassing in abstracto als in concreto 

voorkomen. Veel respondenten hebben aangegeven dat de rechtspraktijk inderdaad uitgaat van een in 

abstracto toepassing. Over de vraag of de toepassing in abstracto wenselijk is, bestaat verschil van 

mening. Sommige officieren van justitie en advocaten-generaal zien het nut van een in concreto 

toepassing van de regeling wel in. Zuivere cumulatie van straffen is niet in overeenstemming met doel 

en grondslag van de samenloopregeling en zou dus zoveel als mogelijk moeten worden vermeden. Dat 

het beleid tot op zekere hoogte uitgaat van zuivere cumulatie wordt weliswaar niet als een 

onoverkomelijk probleem gezien, de vrijheid om van het beleid af te wijken (en dus een eis te 

formuleren die uiting geeft aan een in concreto uitleg van de regeling) wordt waar nodig benut. De 

advocaten die wij in het kader van dit interview hebben gesproken geven aan dat afwijking van de 

straftoemetingsrichtlijnen meer dan geregeld voorkomt. Anderzijds hebben officieren van justitie en 

advocaten-generaal verklaard betrekkelijk weinig te voelen voor een in concreto toepassing van de 

regeling van meerdaadse samenloop. Zij stellen in beginsel de straffen zuiver te willen cumuleren, tot 

aan het strafmaximum. Zij achten zuivere cumulatie volstrekt gerechtvaardigd, want beschouwen de 

samenloopregeling slechts als één die het strafmaximum bepaalt. Aspecten van vergelding en 

preventie horen in deze opvatting niet thuis bij meerdaadse samenloop. Zij zijn reeds betrokken bij het 

bepalen van het strafmaximum. 

 

Hoe kan het verschil tussen een in concreto en in abstracto toepassing van de regeling van meerdaadse 

samenloop worden verklaard? Het lijkt erop dat het verschil is gelegen in een verschillende 

interpretatie van de uitwerking van doel en grondslag van meerdaadse samenloop. De invulling van 

het doel en de grondslag lijkt per toepassing verschillend te zijn. In een formele toepassing wordt de 

nadruk gelegd op het voorkomen van disproportionele straffen, conform grondslag en doel van de 

regeling. Een disproportionele straf is een straf die boven het strafmaximum, dat de wet aangeeft, 

uitstijgt. Een straf die binnen het strafmaximum ligt, is op grond van deze redenering niet zonder meer 

disproportioneel. De wetgever heeft immers gemeend dat op een feit een bepaalde straf maximaal kan 

worden opgelegd en heeft de strafruimte verder vergroot in geval sprake is van meerdaadse 

samenloop. De regeling van meerdaadse samenloop wordt daarmee losgeweekt van vraagstukken van 

straftoemeting in concrete gevallen. Zolang de opgelegde straf binnen het strafmaximum blijft, is op 

grond van de regeling van meerdaadse samenloop alles geoorloofd. Voor het daadwerkelijk bepalen 

van de straf in het concrete geval (binnen het strafmaximum) is meerdaadse samenloop echter 

irrelevant. 

Ook in een feitelijke redenering is het strafmaximum relevant, omdat dat de absolute bovengrens van 

de straf in een bepaald geval aangeeft. Maar voor de praktijk is die bovengrens veelal niet relevant; zij 
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wordt immers zelden bereikt. Van groter belang is dat die bovengrens niet te gemakkelijk mag worden 

bereikt door het zuiver cumuleren van straffen. De wetgever heeft zuivere cumulatie bij misdrijven 

afgewezen en daarbij geen onderscheid gemaakt tussen zuivere cumulatie van maximumstraffen en 

zuivere cumulatie van straffen binnen het wettelijk maximum. Vanuit een feitelijke toepassing 

geredeneerd wordt gezegd dat, doordat de wetgever belang hechtte aan vergelding en daaraan de 

redenering koppelde dat bij meerdaadse samenloop de schuld niet verdubbelt maar verhoogt, in die 

geest ook binnen het strafmaximum de straf moet worden bepaald. Proportionaliteit geldt dus niet 

alleen ten aanzien van het strafmaximum, maar ook voor de straf die in concreto wordt bepaald. De 

straf bij meerdaadse samenloop in een feitelijke toepassing lijkt dus extra te worden gematigd: het 

strafmaximum is door de wet beperkt, maar daarbinnen moet nogmaals worden gematigd. Die eis van 

matiging wordt niet alleen gerechtvaardigd door de vergeldingsgedachte, maar inmiddels ook door de 

preventiegedachte. 

De toepassing in concreto en in abstracto kunnen als uitersten worden beschouwd van de wijze waarop 

de straf in geval van meerdaadse samenloop wordt bepaald. In de praktijk worden beide toepassingen 

gehanteerd. Het beleid van het Openbaar Ministerie lijkt zo te zijn vormgegeven dat tot een bepaald 

aantal strafpunten de toepassing in abstracto wordt gehanteerd, terwijl boven dat aantal strafpunten de 

toepassing in concreto lijkt te worden gehanteerd. De praktijk blijkt nog gedifferentieerder. Welke 

straf wordt geëist en opgelegd, hangt af van allerlei factoren, waaronder de aard en ernst van de 

strafbare feiten, het aantal strafbare feiten, de persoon en persoonlijke omstandigheden van de dader. 

Niet duidelijk is of het effect van een andere toepassing van meerdaadse samenloop tot andere 

bestraffing leidt. Uit de door ons gevoerde gesprekken volgt niet dat het gevoel bestaat dat sprake is 

van ongelijke bestraffing als gevolg van een verschillende toepassing van de meerdaadse 

samenloopregeling. 

 

Het verschil tussen een formele of feitelijke toepassing van de regeling van meerdaadse samenloop 

lijkt niet te zijn gelegen in de opgelegde straf. Het verschil lijkt eerder te bestaan in de wijze waarop 

die uitkomst wordt bereikt, binnen of buiten het verband van de regeling van meerdaadse samenloop, 

en vooral in de vraag of de straftoemeting bij meerdaadse samenloop vraagt om een motivering door 

de rechter. Toepassing in abstracto vraagt, afgezien van het opnemen van de relevante wettelijke 

bepalingen op basis waarvan kan worden gecontroleerd of het strafmaximum niet is overschreden, niet 

om nadere motivering van de opgelegde straf. Die wordt immers niet (alleen) bepaald door de regeling 

van meerdaadse samenloop, maar door buiten die regeling gelegen factoren. Toepassing in concreto 

vraagt, naast het opnemen van de relevante wettelijke bepalingen op basis waarvan kan worden 

gecontroleerd of het strafmaximum niet is overschreden, wel om motivering van de opgelegde straf. 

De straf wordt bepaald op grond van argumenten die zijn ontleend aan grondslag en doel van 

meerdaadse samenloop. Het ligt in de rede de daaraan ontleende argumenten in het vonnis op te 

nemen. 
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In de literatuur is gepleit voor een aanscherping van de motiveringsverplichting in het kader van 

meerdaadse samenloop. Motivering helpt de transparantie en inzichtelijkheid van de opgelegde straf te 

vergroten. De rechter wordt uitgedaagd de straf goed uit te leggen aan - in willekeurige volgorde – het 

Openbaar Ministerie, de verdachte, het slachtoffer en de samenleving als geheel. Tevens wordt de 

rechter gedwongen na te denken, op te schrijven en uit te spreken waarom hij tot een bepaalde straf is 

gekomen. De vraag is of in het geval van meerdaadse samenloop een extra motiveringsverplichting 

moet gelden en zo ja, of die verplichting in de wet moet worden opgenomen. We komen hierop terug 

in paragraaf 7.7. 

 

7.6.2 Heeft een feitelijke toepassing problematische consequenties voor artikel 63 Sr? 

Het effect van een feitelijke toepassing van meerdaadse samenloop zou mogelijk groter kunnen zijn bij 

artikel 63 Sr. Respondenten die zich aangetrokken voelen tot toepassing in abstracto zijn van mening 

dat de strafmaat, strafsoort en strafmodaliteit van het eerder berechte feit niet van invloed zouden 

moeten zijn bij het bepalen van de straf voor het later berechte feit. Dat zou namelijk betekenen dat de 

rechter op de stoel van de eerdere rechter plaats moet nemen en zich moet afvragen wat die rechter had 

opgelegd als hij voor beide feiten een straf had moeten bepalen. Die vraag kan de rechter niet beant-

woorden, omdat hij de omstandigheden waaronder het eerder berechte feit is gepleegd niet kent, net zo 

min als hij wetenschap heeft van de persoon en persoonlijke omstandigheden van de verdachte ten 

tijde van het eerder berechte feit en de berechting daarvan. De rechter moet afgaan op de informatie 

waarover hij beschikt, het feit dat hij berecht en de persoon en persoonlijkheid van de verdachte die 

door hem wordt berecht. Bij het bepalen van de straf zijn het strafmaximum en de eerder opgelegde 

straf leidend. 

Andere respondenten, in het bijzonder advocaten, stellen dat de strafmaat, strafsoort en strafmodaliteit 

van het eerder berechte feit meer dan een bandbreedte geeft (de straf kan immers niet hoger zijn dan 

het strafmaximum vermeerderd met een derde, minus de eerder opgelegde straf), maar ook richting 

geeft bij het bepalen van de straf (strafsoort, strafmaat en strafmodaliteit) voor het later berechte feit. 

Is eerder een taakstraf opgelegd, dan zou het niet in de rede liggen dat de volgende rechter voor een 

eerder gepleegd feit een onvoorwaardelijke gevangenisstraf oplegt. Voor het bepalen van de straf moet 

de rechter bezien wat de eerdere rechter zou hebben opgelegd als beide feiten gelijktijdig zouden zijn 

berecht. Daaruit zou moeten volgen dat voor het later berechte feit dan vaak weinig meer overblijft 

dan een schuldigverklaring zonder straf. Volgens respondenten komt dat voor. Andere respondenten 

wijzen er echter op dat het meenemen van de straf die door de eerdere rechter is opgelegd, niet zonder 

meer betekent dat dus geen straf kan worden opgelegd, of dat de eerdere strafsoort of strafmodaliteit 

door de latere wordt gevolgd. Dat hangt af van allerlei omstandigheden, zoals de aard, ernst en 

omvang van en de verhouding tussen de eerder en later berechte feiten, de vraag of verdachte zich in 

een resocialisatietraject bevindt en er blijk van heeft gegeven zijn leven te hebben gebeterd of juist 
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blijk geeft van het omgekeerde. Ook een in concreto toepassing van artikel 63 Sr hoeft dus niet zonder 

meer te leiden tot lagere straffen, tot een andere strafsoort of tot een andere strafmodaliteit. 

 

7.7 Conclusie en aanbevelingen 

7.7.1 Conclusie 

De wettelijke regeling van meerdaadse samenloop is sinds de invoering op 1 september 1886, hoewel 

op onderdelen gewijzigd, in de kern onveranderd gebleven. Op basis van dit onderzoek kan worden 

geconcludeerd dat de behoefte aan een integrale wijziging van de wettelijke regeling in de Neder-

landse strafrechtswetenschappelijke literatuur en de rechtspraktijk zeer betrekkelijk is. Samengevat 

kan met betrekking tot doel, grondslag, karakter, strekking en functie het volgende worden gesteld: 

• Met betrekking tot het doel van de regeling bestaat consensus dat zij beoogt disproportionele 

bestraffing bij meerdere feiten te voorkomen. Hoewel uit de deelonderzoeken blijkt dat over 

de uitwerking van het doel verschillend kan worden gedacht, bestaat over het doel zelf geen 

verschil van mening. Zuivere cumulatie wordt niet in den brede omarmd. Met artikel 63 Sr 

wordt tevens beoogd ongelijktijdige berechting zoveel mogelijk te voorkomen. 

• De grondslag van de regeling is verschoven van – wat de misdrijven betreft – een enkel op 

vergelding gegrondveste regeling, naar een regeling die ook op (speciale) preventie is ge-

stoeld. Met speciale preventie wordt beoogd ook bij meerdaadse samenloop een op maat ge-

sneden straf mogelijk te maken, rekening houdend met meer dan alleen het aantal gepleegde 

strafbare feiten. Het strafdoel speciale preventie vormt een verklaring waarom zelfs in het 

geval meerdere strafbare feiten zijn gepleegd, de straf niet automatisch zwaarder wordt, maar 

in die gevallen ook voor andere (lichtere) strafsoorten of –modaliteiten kan worden gekozen. 

• De regeling heeft een gevarieerd karakter. Die variatie blijkt in zijn algemeenheid te worden 

omarmd. Enkele van de meest voorkomende bepalingen roepen wel vragen op. Ten eerste is 

de vraag of bij meerdaadse samenloop van misdrijven (artikel 57 Sr) in het vonnis duidelijker 

de straf per feit tot uitdrukking zou mogen worden gebracht. Ten tweede wordt ten aanzien 

van artikel 62 Sr invoering van het stelsel van gematigde cumulatie bepleit. Ten derde staan 

literatuur en rechtspraktijk niet zonder meer positief tegenover een beperking van het 

toepassingsbereik van artikel 63 Sr in de normale gevallen. In bijzondere gevallen, zoals de 

casus die heeft geleid tot het vonnis van de Amsterdamse rechtbank, is wel gepleit voor een 

wetswijziging (zie hierna). 

• De strekking van de regeling is strafverminderend. Hoewel samenloop in de wet een strafver-

hogende regeling wordt genoemd en daarvoor – gelet op de literatuur op dit punt – wel 

argumenten bestaan, wordt in de rechtspraktijk het strafverminderende effect van de wettelijke 

regeling van benadrukt. Vooral artikel 63 Sr heeft een dergelijk effect. De meningen zijn 

verdeeld hoe dat effect moet worden gewaardeerd. Vooral van de zijde van het Openbaar 

Ministerie bestaat de nodige kritiek op het in strafverminderende zin meewegen van de 
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omstandigheid dat verschillende feiten niet gelijktijdig zijn berecht, ook als die gelijktijdige 

berechting niet mogelijk was. 

• Bij de bespreking van de functie van de regeling van meerdaadse samenloop zagen we dat de 

regeling op twee manieren kan worden toegepast: feitelijk (in concreto) of formeel (in abstrac-

to). Binnen de strafrechtswetenschap en strafrechtspraktijk bestaat verschil van mening hoe de 

regeling moet worden gebruikt. Het heeft er veel van weg dat de regeling meestal in concreto 

wordt toegepast, tenzij het gaat om een betrekkelijk gering aantal lichte feiten. In dat geval 

wordt een formele toepassing (in het beleid en de rechtspraktijk) voorgestaan. Overigens blijkt 

het effect van een formele of feitelijke toepassing niet dermate groot dat op basis daarvan door 

de verdachte hoger beroep wordt aangetekend. Voor de uiteindelijk opgelegde straf maakt de 

ene of andere toepassing kennelijk weinig uit. 

 

7.7.2 Aanbevelingen 

Hoewel wij ons realiseren dat de vraagstelling ons ertoe kan brengen het rapport op dit punt af te 

sluiten, menen wij dat de conclusies aanleiding geven op een aantal punten nog wat verder in te gaan. 

We doen dat in termen van aanbevelingen. Deze aanbevelingen hebben betrekking op: 1) artikel 57 Sr 

en de vraag of de straf bij meerdaadse samenloop van misdrijven zou kunnen worden uitgesplitst, 2) 

artikel 62 Sr en de vraag of ook ten aanzien van overtredingen voor het stelsel van gematigde 

cumulatie moet worden gekozen en 3) artikel 63 Sr, waar we ingaan op de vraag of een andere 

invulling van de huidige regeling gewenst is en of de regeling in verband met de afdoening van cold 

cases aanvulling behoeft. 

 

Ad 1) In paragraaf 7.4.2 bespraken we enkele uit het onderzoek naar voren gekomen argumenten voor 

het uitsplitsen van de straf in geval van meerdaadse samenloop van misdrijven. Genoemd werden de 

ontwikkelingen ten aanzien van de rol van het slachtoffer en de mogelijkheid voor slachtoffers om 

zich in de toekomst tijdens het onderzoek ter terechtzitting uit te spreken over de op te leggen straf, de 

intensivering van het voortbouwend appèl, het (kennelijk) onbetwiste bestaan van een dergelijke 

regeling in ons omringende landen en de bijdrage die uitsplitsing van de straf zou kunnen leveren aan 

de ontwikkeling van een consistenter straftoemetingsbeleid in geval van meerdaadse samenloop. Al 

met al lijken redenen te bestaan het uitsplitsen van de straf te overwegen. 

Een regeling waarin bij wet de uitsplitsing van de straf bij meerdaadse samenloop van misdrijven moet 

worden geregeld, is niet noodzakelijk. Artikel 57 lid 1 Sr bepaalt dat één straf wordt opgelegd, maar 

bepaalt niet dat in het vonnis maar één straf mag worden vermeld. Artikel 57 lid 2 Sr maakt enkel 

duidelijk hoe het maximum van die ene straf wordt bepaald. Artikel 57 lid 2 Sr sluit evenmin uit dat in 

het vonnis meer dan één straf wordt genoemd. Ook de wetsgeschiedenis sluit het noemen van meer 

straffen in het vonnis niet uit. In de rechtspraktijk blijkt dat in de strafmotivering wel eens meer 

straffen worden genoemd, terwijl in het dictum één straf wordt vermeld. Het is weliswaar niet de 
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bedoeling van de wetgever geweest in geval van meer misdrijven meer straffen in het vonnis op te 

nemen, omdat dat bij overtredingen (en geldboeten) uitdrukkelijk is geregeld en zuivere cumulatie van 

vrijheidsstraffen als te problematisch wordt beschouwd, maar dat betreft het noemen van meer vrij-

heidsstraffen in het dictum. Het verschil tussen misdrijven en overtredingen en tussen vrijheidsstraffen 

en geldboeten hoeft geen betrekking te hebben op de strafmotivering. Het staat de rechter vrij om in 

zijn vonnis per misdrijf (of groepen van misdrijven) aan te geven welke straf hij daarvoor oplegt, om 

vervolgens in het dictum de uiteindelijke straf te bepalen. Net als in het Duitse recht hoeft dit niet te 

betekenen dat de straf in het dictum een eenvoudige optelsom is van de in de strafmotivering genoem-

de straffen. Bij het bepalen van de uiteindelijke straf kunnen altijd meer algemene omstandigheden een 

rol spelen die in strafverlichtende of strafverzwarende zin kunnen worden meegenomen. Zolang in het 

dictum één straf tot uitdrukking wordt gebracht, kan in de strafmotivering meer per feit worden 

aangegeven aan welke straf per feit door de rechter wordt gedacht. Een en ander heeft in appèl als 

positief gevolg dat het bepalen van de straf op grond van artikel 423 lid 4 Sv731 op meer is gestoeld 

dan, wat nu het geval is, een schatting.732 Het schatten van een straf lijkt toch wat minder van deze tijd 

te zijn. 

 

Aanbeveling 1 - In de strafmotivering zou de rechter, in geval van meerdaadse samenloop, in 

bepaalde gevallen de straf per feit (of per groep van feiten) kunnen uitsplitsen. 

 

Het voorgaande heeft tot gevolg dat de rechter in zijn beslissing nadrukkelijker tot uitdrukking laat 

brengen hoe hij de verschillende feiten bestraft. Die extra motivering kan worden gerechtvaardigd met 

een beroep op de functies van motivering: explicatie of ‘het, ook voor leken, begrijpelijk maken van 

de uiteindelijke strafkeuze’ richting de veroordeelde, het slachtoffer en de samenleving, controle of de 

mogelijkheid dat de hogere rechter de juridische juistheid van de beslissing kan beoordelen en reflectie 

of inscherping of de zelfcontrole door de rechter die de beslissing neemt.733 Deze verschillende 

functies kunnen ook worden gebruikt als argumenten voor een meer uitgesplitste strafmotivering. Zij 

maken voor de veroordeelde, het slachtoffer en de samenleving duidelijk hoeveel straf ongeveer per 

feit is opgelegd, maken het voor de appelrechter eenvoudiger om – in geval deze artikel 423 lid 4 Sv 

moet toepassen – de straf te bepalen en scherpt bij de rechter die de beslissing moet nemen in hoe hij 

tot de straf is gekomen. Die verschillende functies maken ook duidelijk dat het niet altijd nodig is om 

in de strafmotivering de straf uit te splitsen. Het belang ervan kan groter zijn in zaken waar het 

slachtoffer gebruik heeft gemaakt van zijn spreekrecht, zeker wanneer het slachtoffer het recht krijgt 

zich uit te laten over de straf. Het belang kan ook groter zijn wanneer voor de verschillende feiten geen 

                                                           
731 Artikel 423 lid 4 Sv luidt: ‘Indien bij samenloop van meerdere feiten ééne hoofdstraf is uitgesproken, en het 
hooger beroep slechts ingesteld is ten aanzien van een of meer dier feiten, wordt, in geval van vernietiging ten 
aanzien van de straf, bij het arrest de straf voor het andere feit of de andere feiten bepaald.’ 
732 Zie Melai/Groenhuijsen e.a., aant. 36 bij art. 423. 
733 Zie Schuyt 2009, p. 68-74. 
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richtlijnen of oriëntatiepunten bestaan die als basis hebben gediend voor het bepalen van de straf of 

waarbij (naar boven of naar beneden) wordt afgeweken van wat in vergelijkbare zaken wordt 

opgelegd. Het belang kan ook groter zijn wanneer de verschillende feiten ook zeer duidelijk van elkaar 

verschillen (zoals zeden-, en daarmee niet in verband staande vermogensdelicten), of in het geval het 

debat op zitting vooral over een bepaald feit ging (of een groep van feiten) en kan worden verwacht 

dat voor dat feit, ongeacht de uitkomst, waarschijnlijk toch appèl zal worden ingesteld. Onze 

aanbeveling komt er op neer dat de rechter in enkele, specifieke gevallen de straf meer zou kunnen 

uitsplitsten. Voor overige gevallen is het uitsplitsen aan te bevelen, maar kunnen wij ons voorstellen 

dat daarvan omwille van de schaarse tijd die voorhanden is om een uitspraak in strafzaken samen te 

stellen wordt afgezien. 

 

We hebben erop gewezen dat het wettelijk stelsel niet in de weg staat aan het uitsplitsen van de straf 

bij meerdaadse samenloop in de strafmotivering. Het lijkt eerder op de weg van het Openbaar 

Ministerie en de zittende magistratuur te liggen om hun beleid ten aanzien van meerdaadse samenloop 

verder in te richten. Het Openbaar Ministerie zou in het Kader voor de strafvordering of, indien ervoor 

wordt gekozen het uitsplitsen van de straf slechts bij bepaalde delicten in te voeren, in op bepaalde 

strafbare feiten betrekking hebbende strafvorderingsrichtlijnen nadrukkelijker tot uitdrukking kunnen 

brengen dat een officier van justitie of advocaat-generaal bij het formuleren van zijn strafeis de naar 

zijn mening passende straf zoveel als mogelijk uitsplitst per het naar zijn oordeel te bewijzen strafbaar 

feit. Ook de zittende magistratuur kan een oriëntatiepunt voor meerdaadse samenloop ontwikkelen. 

Het voorstel voor een oriëntatiepunt meerdaadse samenloop, dat enige jaren geleden binnen de 

rechtspraak is ontwikkeld,734 vormt een interessante aanzet daartoe. 

 

Ad 2) Zowel in de Nederlandse literatuur als in de rechtspraktijk wordt getwijfeld aan het nut van zui-

vere cumulatie bij overtredingen. De door de wetgever gegeven argumenten worden niet zonder meer 

overtuigend geacht. Nederland staat niet alleen met een dergelijke regeling; in Frankrijk vindt zuivere 

cumulatie van geldboeten plaats bij overtredingen. In Finland wordt wel een grens gesteld aan de 

maximaal op te leggen geldboete, die wordt bepaald door de inkomsten van de veroordeelde. Ook in 

het bestuursrecht is gekozen voor zuivere cumulatie van bestuursrechtelijke sancties. In het 

bestuursrecht geldt daarbij wel het, ook voor samenloop geldende, evenredigheidsbeginsel dat de 

scherpe kanten van zuivere cumulatie moet afhalen. In het strafrecht geldt een dergelijk beginsel wel 

voor meerdaadse samenloop van misdrijven (evenredigheid in de zin van proportionaliteit is immers 

het doel van de regeling van meerdaadse samenloop), maar zij is minder zichtbaar bij overtredingen. 

Voor geldboeten geldt wel het draagkrachtbeginsel (artikel 24 Sr), terwijl de vervangende hechtenis 

                                                           
734 Zie Lensing 2011, p. 8-9. 
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aan een maximum is gebonden (artikel 24c lid 3 jo. 62 lid 2 Sr). In zoverre kan men stellen dat langs 

verschillende wegen naar proportionele straffen wordt gestreefd. 

Respondenten onderkennen die mogelijkheden maar zien toch praktische en meer inhoudelijke 

bezwaren met betrekking tot artikel 62 Sr. Het is praktisch niet altijd doenlijk om elk feit apart te 

bestraffen. Dit zou enigszins kunnen worden beheerst door het aantal feiten op een dagvaarding tot een 

maximum te beperken. Datzelfde kan worden gedaan met ad informandum gevoegde feiten. In het 

landelijk strafprocesreglement staat dat voor de (economische) politierechter (inclusief de 

kinderrechter) en voor de meervoudige kamer per dagvaarding niet meer dan vijf feiten, exclusief ad 

informandum gevoegde zaken, worden opgenomen (7.1.4 en 8.1.4).735 In overleg met de rechtbank 

kunnen meer feiten op een dagvaarding worden gezet (7.1.5 en 8.1.5). Het is voorstelbaar dat deze 

afspraken worden uitgebreid naar kantonstrafzaken (voor de kantonrechter worden immers de meeste 

overtredingen vervolgd; artikel 382 Sv). Meer inhoudelijk wordt de zorg geuit dat de straffen die voor 

overtredingen kunnen worden opgelegd erg hoog kunnen uitvallen. Dat houdt echter niet alleen 

verband met de regeling van zuivere cumulatie, maar ook met de hoogte van de geldboetes in 

richtlijnen en oriëntatiepunten en het kennelijke gebrek aan bereidheid daarvan af te wijken. Het 

gelijkschakelen van de regeling van meerdaadse samenloop bij overtredingen met de regeling van 

meerdaadse samenloop bij misdrijven zou volgens sommigen excessief hoge geldboeten helpen 

voorkomen.  

Het is echter de vraag of dat het geval is. Ook bij misdrijven worden, zeker bij lichte feiten waarvoor 

richtlijnen of oriëntatiepunten bestaan, de straffen veelal zuiver gecumuleerd. Matiging vindt bij lichte 

feiten lang niet altijd (bij het tweede feit) plaats. Daarnaast kunnen excessief hoge geldboeten worden 

voorkomen met behulp van het draagkrachtbeginsel. Dat was ook één van de argumenten van de 

wetgever bij de invoering van zuivere cumulatie van geldboeten (paragraaf 2.5.3.3). Eén en ander 

vraagt dus niet om een wijziging van de wet, maar – ook bij bulkzaken – om enige vorm van 

maatwerk van de zijde van de rechter. Ook dat kost weliswaar tijd, maar wijziging van de bestaande 

wettelijke regeling hoeft niet zonder meer te leiden tot het opheffen van de gesignaleerde 

problematiek. Het lijkt aan de rechtspraktijk om te zoeken naar maatwerk, waarbij het doel van de 

regeling van meerdaadse samenloop via het draagkrachtbeginsel wat meer in acht kan worden 

genomen.  

 

Het concept-oriëntatiepunt dat over meerdaadse samenloop is ontwikkeld ontbeert een verwijzing naar 

de geldboete, maar concentreert zich op de vrijheidsstraffen en de taakstraf, terwijl proportionaliteit bij 

het bepalen van de straf als kernwaarde of kerndoel voorop wordt gesteld. Bij uitwerking van dit 

                                                           
735 Landelijk strafprocesreglement voor de rechtbanken en het Openbaar Ministerie, Stcrt. 2010, 20926. 
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oriëntatiepunt ligt het, gelet op het voorgaande, in de rede daarin ook naar de geldboete te verwijzen 

en deze nauwgezetter te verbinden met het draagkrachtbeginsel.736 

 

Aanbeveling 2 – Bij het bepalen van de hoogte van de verschillende geldboeten bij meerdaadse 

samenloop van overtredingen zal de rechter ook de speciale betekenis van het draagkrachtbeginsel in 

acht moeten nemen. 

 

Ad 3) Over artikel 63 Sr is de laatste jaren nogal wat discussie ontstaan. Dat blijkt onder andere uit de 

rechtspraak van de Hoge Raad van de laatste jaren en de wetenschappelijke commentaren daarop. Uit 

het rechtsvergelijkende onderzoek blijkt dat de Nederlandse regeling van meerdaadse samenloop bij 

ongelijktijdige berechting een wat ruimer bereik heeft dan in enkele van de ons omringende landen. 

Het onderzoek naar de jurisprudentie van de Hoge Raad, de strafrechtswetenschappelijke 

commentaren op artikel 63 Sr en de rechtspraktijk wijst ook op een zekere spanning met de afdoening 

van zogeheten cold cases. De Amsterdamse zaak heeft de regeling uit artikel 63 Sr in geval van  cold 

cases op scherp gesteld. Beide onderwerpen, het algemene bereik van artikel 63 Sr en de betekenis van 

artikel 63 Sr in relatie tot cold cases, zijn met elkaar verwant, maar worden in het navolgende 

gescheiden van elkaar behandeld. 

 

Artikel 63 Sr heeft twee doelen: het voorkomen van disproportionele bestraffing en het bevorderen 

van gelijktijdige berechting. Gelet op de jurisprudentie van de Hoge Raad, is dat laatste doel niet het 

meest belangrijke. Immers, anders dan in verschillende ons omringende landen, kan artikel 63 Sr ook 

van toepassing zijn als gelijktijdige berechting niet mogelijk was. Dat is bijvoorbeeld in hoger beroep 

het geval wanneer iemand in eerste aanleg is veroordeeld voor feit X, tegen dat vonnis in hoger beroep 

gaat, tussen dat vonnis en de behandeling van het hoger beroep feit Y begaat en daarvoor wordt 

veroordeeld voordat het hoger beroep van feit X plaatsvindt. Het hof moet dan met de veroordeling 

voor feit Y rekening houden, ook al hadden feit X en Y nooit tezamen kunnen worden berecht. Artikel 

63 Sr is, in tegenstelling tot het Duitse en Franse recht, ook van toepassing wanneer de opgelegde straf 

voor het eerder berechte feit reeds is ondergaan, verjaard of kwijtgescholden. In dat geval is sprake 

van een onherroepelijke veroordeling waarmee in het kader van artikel 63 Sr toch rekening moet 

worden gehouden. Uit het voorgaande blijkt dat het voorkomen van disproportionele bestraffing het 

belangrijkste doel van artikel 63 Sr is. Tevens is het bevorderen van gelijktijdige berechting een doel 

van artikel 63 Sr. Dat geldt niet alleen in Nederland, maar ook in ons omringende landen. Daarbij 

moet echter wel worden opgemerkt dat dit doel ten opzichte van het eerste doel minder belangrijk lijkt.  

                                                           
736 In de uitwerking zou onderscheid kunnen worden gemaakt tussen natuurlijke personen en rechtspersonen. 
Ook is voorstelbaar dat, gelijk blijkt uit het Kader voor de strafvordering, de proportionaliteitseis bij 
economische en milieudelicten niet aan zuivere cumulatie in de weg hoeft te staan.  
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Het voorgaande betekent niet dat het bevorderen van gelijktijdige berechting als doel onbelangrijk is. 

In zaken die gelijktijdig hadden kunnen worden berecht, scherpt artikel 63 Sr in dat moet worden 

voorkomen dat zaken onnodig op verschillende tijdstippen door verschillende rechters en bij al dan 

niet verschillende gerechten worden berecht. In de rechtspraktijk wordt dit doel ook onderkend, zoals 

onder andere blijkt uit de sepotgronden (in het bijzonder sepotgrond 51) en uit gesprekken die wij in 

het kader van dit onderzoek hebben gevoerd. Dit doel dient niet alleen het belang van een verdachte, 

die niet onnodig vaak op zitting zou moeten verschijnen (in ieder geval niet als de verschillende zaken 

in één keer hadden kunnen worden afgedaan), maar ook het belang van een efficiënt strafproces. Voor 

het bepalen van een passende straf, zeker wanneer wordt gedacht in termen van (deels) 

voorwaardelijke straffen en het bepalen van de bijzondere voorwaarden (artikel 14c Sr), kan het van 

belang zijn dat de rechter (en andere procesdeelnemers, zoals de officier van justitie, de raadsman en 

de reclasseringswerker) op de hoogte is van de feiten die verdachte in de afgelopen periode heeft 

begaan. Kennis daarvan kan richting geven aan het ‘traject’ dat met een verdachte zou moeten worden 

ingeslagen. 

Daaruit volgt dat niet alleen efficiëntie van het strafproces kan worden bevorderd (het is tamelijk 

inefficiënt als verschillende rechters en officieren van justitie zich telkens opnieuw moeten verdiepen 

in de persoonlijke omstandigheden van de dader en zich moeten afvragen wat met de verdachte moet 

gebeuren, zoals het tamelijk inefficiënt is als een reclasseringsmedewerker voor dezelfde verdachte 

meer dan eens rapport moet uitbrengen en meermalen wordt opgeroepen om op zitting over verdachte 

te verklaren), maar wellicht ook het resocialisatietraject met grotere voortvarendheid kan worden 

aangevangen als in één keer alles wordt afgedaan en een reactie wordt vormgegeven die recht doet aan 

de ernst van de feiten en de persoon van de verdachte. Juist voor situaties waarin gelijktijdige 

berechting mogelijk was, kan artikel 63 Sr een aanmoediging zijn om gelijktijdige berechting te 

bevorderen. 

 

Is artikel 63 Sr te ruim geformuleerd nu ook zaken die niet gelijktijdig hadden kunnen worden berecht 

onder het bereik van deze bepaling vallen? Wanneer vanuit de doelstelling van artikel 63 Sr, het 

voorkomen van disproportionele bestraffing, wordt gedacht is dat niet zonder meer het geval. Anders 

dan in andere rechtsstelsels lijkt niet het tijdstip van de eerdere veroordeling en het later berechte feit 

noch de onherroepelijkheid van de eerdere veroordeling van doorslaggevend belang voor het 

toepassen van de regels van meerdaadse samenloop bij ongelijktijdige berechting, maar het zoveel als 

mogelijk voorkomen van disproportioneel lange straffen. Daarop werd ook tijdens de totstandkoming 

van artikel 63 Sr de nadruk gelegd en de wetgever is bij de verschillende wijzigingen van artikel 63 Sr 

van dat standpunt niet afgeweken. Door ook de strafbeschikking onder het bereik van artikel 63 Sr te 

laten vallen, heeft de wetgever het belang van het voorkomen van disproportionele bestraffing zelfs 

extra benadrukt. Daaruit volgt niet dat de rechtspraktijk in de toepassing van artikel 63 Sr geen 

onderscheid mag maken tussen zaken die gelijktijdig en zaken die niet gelijktijdig hadden kunnen 
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worden berecht. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad valt namelijk niet af te leiden dat hiertussen 

geen onderscheid zou mogen worden gemaakt. Het gaat de Hoge Raad vooral om de maximaal op te 

leggen gevangenis-straf wanneer artikel 63 Sr van toepassing is en om te voorkomen dat de verdachte 

in zijn belang wordt geschaad.737 Zolang het strafmaximum niet is bereikt, en zolang rekening wordt 

gehouden met het belang van de verdachte (in het bijzonder het belang dat hij niet disproportioneel 

zwaar wordt bestraft) staat het de rechter vrij in een bepaald geval een straf te bepalen. Zo ontstaat 

ruimte om bijvoorbeeld onderscheid te maken tussen gevallen die wel en gevallen die niet gelijktijdig 

konden worden berecht. Uit interviews blijkt dat een dergelijk onderscheid reeds wordt gemaakt. Er 

zou meer rekening worden gehouden met de eerder opgelegde straf wanneer de feiten gelijktijdig 

hadden kunnen worden berecht, terwijl het effect van het toepassen van artikel 63 Sr zeer beperkt is 

wanneer de feiten niet gelijktijdig hadden kunnen worden berecht. In het eerste geval past de rechter 

artikel 63 Sr in concreto toe, in het tweede geval in abstracto. De Hoge Raad lijkt dit onderscheid te 

fiatteren, zolang de verdachte niet in zijn belang is geschaad en de uiteindelijk opgelegde straf niet 

disproportioneel zwaar is. 

Het voorgaande duidt op verschillende uitwerkingen in de toepassing van artikel 63 Sr. Uit het 

onderzoek naar feitenrechtspraak over de jaren 2008, 2010 en 2012 valt op dat artikel 63 Sr veelvuldig 

van toepassing is, maar dat die toepassing nauwelijks wordt gemotiveerd. Uit de interviews blijkt dat 

de politierechter toepassing van artikel 63 Sr meer toelicht in zijn mondeling vonnis, maar in 

schriftelijke vonnissen van meervoudige kamers zien we die toelichting zelden. De wet vereist geen 

motivering, maar de verschillende wijzen waarop artikel 63 Sr kennelijk kan worden toegepast roept 

de vraag op of ook hier nadere toelichting op het toepassen van artikel 63 Sr wenselijk is. Onder 

verwijzing naar de functies van motivering (explicatie, controle en inscherping) valt er, juist in die 

gevallen waarin het effect van het toepassen van artikel 63 Sr zeer beperkt is, wel wat voor te zeggen 

dat de rechter toelichting geeft waarom hij artikel 63 Sr op een bepaalde wijze heeft toegepast. Daarbij 

zal de rechter zich vooral moeten afvragen in hoeverre door zijn beslissing de belangen van de 

verdachte zijn geschaad. In gevallen waarin de belangen van de verdachte in behoorlijke mate op het 

spel staan, bijvoorbeeld in het geval een volledig onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt opgelegd 

terwijl bij de eerdere berechting een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf met bijzondere 

voorwaarden is opgelegd, ligt motivering voor de hand. In gevallen waarin die belangen geringer zijn, 

kan bijvoorbeeld worden volstaan met het benoemen van de eerdere veroordelingen waarmee rekening 

is gehouden of kan zelfs het noemen van artikel 63 Sr bij de toepasselijke wetsbepalingen voldoende 

zijn. 

Ook voor het Openbaar Ministerie kan het onder omstandigheden in de rede liggen toe te lichten 

waarom artikel 63 Sr volgens hem van toepassing is. Uit de interviews blijkt dat de rechter nogal eens 

zonder nadere motivering de eis van het Openbaar Ministerie volgt als door het lid van dat orgaan 

                                                           
737 Zie o.a. HR 19 februari 2013, NbSr 2013, 156; HR 25 februari 1992, NJ 1992, 570. 
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wordt aangegeven dat bij de eis rekening is gehouden met artikel 63 Sr. In gevallen waarin de 

belangen van de verdachte op het spel staan, ligt het in de rede dat het Openbaar Ministerie aangeeft 

hoe het artikel 63 Sr heeft toegepast en waarom het, in het licht van de eerdere bestraffing, tot een 

bepaalde eis is gekomen. 

 

Aanbeveling 3 – Het huidige artikel 63 Sr hoeft in beginsel niet te worden gewijzigd, maar de 

toepassing ervan zal uitdrukkelijk door het Openbaar Ministerie en de rechter moeten worden 

toegelicht in het geval de belangen van de verdachte in behoorlijke mate op het spel staan. 

 

Uit de gesprekken met leden van de zittende en staande magistratuur en de strafadvocatuur is naar 

voren gekomen dat een zekere spanning kan ontstaan met artikel 63 Sr bij de berechting van cold 

cases.738 Nogal wat respondenten heeft aangegeven dat de regeling van meerdaadse samenloop niet 

hoeft te worden gewijzigd, maar dat wel denkbaar is dat artikel 63 Sr wordt aangevuld met een 

onderdeel waarin deze bepaling beperkt of helemaal niet van toepassing is bij de berechting van cold 

cases. Ook in de Nederlandse literatuur is aangegeven dat cold cases van invloed kunnen zijn op 

artikel 63 Sr. 

Voor het aanvullen van artikel 63 Sr kan pleiten dat het huidige strafrecht meer dan ooit belang is gaan 

hechten aan het kunnen blijven opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Waar tijdens de 

totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht nog kon worden verklaard dat een zekere grens aan 

het recht om te vervolgen moet worden gelegd, omdat ‘na een lang tijdsverloop met de herinnering aan 

het gebeurde de noodzakelijkheid der bestraffing en tevens de mogelijkheid van bewijs vervalt’,739 zo 

kan nu worden gezegd dat het verval van de noodzakelijkheid der bestraffing alsmede de 

onmogelijkheid van bewijs steeds relatiever zijn geworden. Het verleden laat niet meer los en hoeft 

ook niet meer los te laten als gevolg van nieuwe onderzoekstechnieken en –middelen die het aan de 

dag brengen van de waarheid van een lang geleden gepleegd feit steeds beter mogelijk maakt.740 

Tevens verlangen slachtoffers en nabestaanden dat de overheid zich blijft inspannen de waarheid van 

een ernstig strafbaar feit boven tafel te krijgen en de dader te bestraffen. De overheid heeft daarop 

gereageerd door het in het leven roepen van cold case teams bij de politie, aangestuurd door speciale 

cold case officieren van justitie. Voor een cold case team is het van belang dat hij het onderzoek kan 

blijven doen, zonder dat de verjaringstermijnen daaraan in de weg staan. De verjaringstermijnen zijn 

                                                           
738 In par. 1.2.1 omschreven we een cold case als volgt: een zaak die in eerder opsporingsonderzoek naar een 
zeer ernstig strafbaar feit (waarop naar de wettelijke omschrijving twaalf jaar of meer gevangenisstraf staat 
gesteld) niet kon worden opgelost, maar door een gegeven dat ten tijde van het eerdere opsporingsonderzoek nog 
niet bekend was tot een veroordeling en het opleggen van een vrijheidsstraf kan leiden. 
739 Smidt 1881, p. 481. 
740 Dat het verleden ons niet meer loslaat, blijkt in zekere zin ook door de voorgenomen invoering van, in 
sommige gevallen zelfs levenslang, toezicht van veroordeelden na ommekomst van de straf of maatregel. Zie 
Kamerstukken II 2011/12, 33 000 VI, nr. 89; Kamerstukken II 2012/13, 33 400 VI, nr. 2, p. 58.  
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mede vanwege de toegenomen aandacht voor oude, onopgeloste zaken in belangrijke mate uit het 

wetboek verdwenen.741  

Voor een officier van justitie die een oude zaak voor de rechter wil brengen, zijn echter niet alleen de 

verjaringstermijnen van belang. In bijzondere gevallen kan door toepassing van artikel 63 Sr een cold 

case niet meer worden bestraft, of met een relatief lage straf worden bestraft, indien de verdachte 

tussen het plegen van het delict en de berechting daarvan is veroordeeld voor andere feiten. Dit 

speelde niet alleen in de Amsterdamse zaak, maar, zo bleek uit  het jurisprudentieonderzoek en de 

interviews in tenminste nog een andere zaak. Een respondent verklaarde zich in cold cases een enkele 

keer door artikel 63 Sr belemmerd te hebben gevoeld, omdat de maximaal te eisen straf volgens deze 

respondent geen recht deed aan de ernst van het feit. Weliswaar vormt het tijdsverloop volgens 

rechters een strafverminderende omstandigheid, zij onderkennen in interviews met de onderzoekers 

ook dat in cold cases wat meer ruimte zou mogen bestaan om een passende straf op te leggen. 

Bij het voorgaande kan nog worden gevoegd de mogelijkheid om oude zaken opnieuw af te doen 

wanneer aan een vrijspraak kan worden getwijfeld. Ook de Wet herziening ten nadele wijst op het 

toegenomen belang van het kunnen afdoen van oudere (afgedane) zaken.742 Al met al lijkt in het 

strafrecht sprake te zijn van een ontwikkeling waarin de overheid zich inspant om ook oudere zaken 

zoveel als mogelijk af te doen en waarin in de rechtspraktijk (en de literatuur) het besef groeit dat 

artikel 63 Sr aan een goede berechting van cold cases in de weg zou kunnen komen te staan. In dat 

licht bezien zou aanvulling van artikel 63 Sr denkbaar kunnen zijn. 

 

Een beperkte toepassing van de regels van meerdaadse samenloop bij ongelijktijdige berechting 

bestaat ook in Duitsland en Oostenrijk. In die landen is sprake van cesuurwerking. De met artikel 63 

Sr verwante regeling is slechts van toepassing op de eerstvolgende berechting. De belangrijkste reden 

van een beperkte toepassing van deze regeling is dubbele begunstiging van de verdachte te 

voorkomen. In het licht van het bewerkstelligen van proportionele bestraffing is het kennelijk niet 

nodig om de regels van meerdaadse samenloop in alle gevallen van ongelijktijdige berechting van 

toepassing te verklaren. Hiervoor zagen we dat over proportionaliteit anders wordt gedacht in gevallen 

wanneer zaken gelijktijdig hadden kunnen worden berecht en zaken waarin dat feitelijk niet mogelijk 

was. Hoewel in beide gevallen artikel 63 Sr van toepassing is, voelt de rechter zich vrij om in de 

uitwerking andere keuzes te maken. Hoewel die keuzes niet zonder meer tot heel andere straffen 

leiden, kan worden aangenomen dat de Hoge Raad die keuzevrijheid van de feitenrechter respecteert, 

zolang de verdachte niet in zijn belangen is geschaad. De vraag is of de verdachte zodanig in zijn 

belangen is geschaad als in gevallen waarin gelijktijdige berechting onmogelijk was artikel 63 Sr niet 

of slechts in zeer beperkte mate van toepassing is. In het licht van de ernst van de feiten (cold cases 

gaan meestal over zeer ernstige gewelds-, zeden- en/of levensdelicten), de omstandigheid dat 

                                                           
741 Wet van 7 juni 2006, Stb. 330; Wet van 12 juni 2009, Stb. 245; Wet van 15 november 2012, Stb. 572. 
742 Wet van 18 april 2013, Stb. 138. 
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gelijktijdige berechting bij (sommige) cold cases feitelijk niet mogelijk was, de belangen van 

slachtoffers en nabestaanden (die in dergelijke zaken een veelal niet onbelangrijke rol spelen) en met 

in achtneming van het strafmaximum dat op de feiten is gesteld, het strafmaximum van artikel 10 lid 4 

Sr (voor zover voor de feiten levenslange gevangenisstraf niet mogelijk is of wel mogelijk is, maar 

niet aan de orde) en het verbod van terugwerkende kracht,743 zou het aanvullen van de regeling 

denkbaar kunnen zijn zonder dat dit de belangen van de verdachte te veel zou schaden. De 

rechtsongelijkheid die ontstaat door artikel 63 Sr niet of beperkt van toepassing te verklaren in geval 

van cold cases, zou door het voorgaande kunnen worden gerechtvaardigd. 

 

Aanbeveling 4 – Er zou kunnen worden overwogen om aan artikel 63 Sr een tweede lid toe te voegen 

waarin staat dat artikel 63 Sr niet of in zeer beperkte mate van toepassing kan worden verklaard in 

geval van berechting van een cold case. 

 

Wij zouden ons kunnen voorstellen dat de rechter artikel 63 Sr buiten toepassing kan verklaren indien 

er sprake is van: een gegeven dat tijdens het opsporingsonderzoek of gedurende de fase van vervolging 

aan de officier van justitie of de rechter niet bekend was en dat op zichzelf of in verband met feiten of 

omstandigheden het ernstige vermoeden had doen ontstaan dat, indien het gegeven bekend zou zijn 

geweest, het onderzoek van de zaak zou hebben geleid tot het opleggen van vrijheidsstraf. 

 

Hiermee sluiten wij, anders dan bijvoorbeeld Machielse in zijn vordering tot cassatie in het belang der 

wet,744 niet aan bij het Duitse recht waarin de samenloopregeling bij ongelijktijdige berechting wordt 

beperkt tot de eerstvolgende berechting. Nadeel daarvan is dat de cesuur afhankelijk is van de 

toevalligheid welk feit als eerstvolgende is berecht en welke straf daarbij is opgelegd. Als verdachte 

dan tot een forse vrijheidsstraf is veroordeeld, dan blijft er alsnog – relatief – weinig over (tenzij 

levenslange gevangenisstraf kan worden opgelegd). Dat vormt een argument om in geval van cold 

cases artikel 63 Sr helemaal buiten toepassing te verklaren. Een ander nadeel van de Duitse regeling is 

dat zij het mogelijk maakt een gevangenisstraf op te leggen die hoger is dan het absolute tijdelijke 

maximum. Voor de Nederlandse situatie zou er sprake zijn van een stelselbreuk wanneer in dit 

bijzondere geval de straf het absoluut tijdelijke maximum van dertig jaar gevangenisstraf zou mogen 

overstijgen. Het buiten toepassing verklaren van artikel 63 Sr zou om redenen van stelselmatigheid 

niet mogen leiden tot een hogere straf dan het tijdelijke maximum van dertig jaar gevangenisstraf, 

tenzij levenslange gevangenisstraf wordt opgelegd (in welk geval artikel 59 Sr artikel 63 Sr buiten 

                                                           
743 Vgl. EHRM 7 februari 2012, nr. 20134/05 (Alimuçaj/Albanië), EHRC 2012/102, m.nt. G.K. Schoep, waarin 
onder verwijzing naar het vereiste van redelijke voorzienbaarheid het hof oordeelde dat artikel 7 EVRM was 
geschonden in een geval waarin tijdens een berechting het absorptiestelsel werd vervangen door een stelsel van 
gematigde cumulatie en de gevangenisstraf werd verhoogd van vijf naar twintig jaar. 
744 HR 19 februari 2013, NbSr 2013, 156. 
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toepassing laat). In de wet zou uitdrukkelijk moeten worden opgenomen dat de totale straf niet het 

tijdelijke maximum van dertig jaar gevangenisstraf te boven mag gaan. 

De voorgestelde tekst sluit aan bij de nieuwe omschrijving van artikel 457 lid 1 Sv.745 Dat maakt 

duide-lijk dat de uitzondering slechts van toepassing is op cold cases die niet eerder konden worden 

opgelost vanwege een gegeven dat op zichzelf of in verband met feiten of omstandigheden moet 

worden bezien. Juist in die situatie is een uitzondering op artikel 63 Sr denkbaar, omdat dan geen 

inbreuk wordt gemaakt op het tweede doel van artikel 63 Sr, namelijk het zoveel als mogelijk 

gelijktijdig berechten van strafbare feiten. In zaken die gelijktijdig berecht konden worden, ligt het niet 

voor de hand een vergelijkbare uitzondering op het toepassen van artikel 63 Sr te maken. Met de term 

gegeven wordt in ieder geval een nieuwe feitelijke omstandigheid bedoeld, maar kan ook een 

gewijzigd deskundigeninzicht (van een zekere kwaliteit en inhoud) zijn,746 waarmee nieuwe DNA-

technieken zouden kunnen worden bedoeld. Dit sluit aan bij de omschrijving van de term gegeven in 

artikel 457 lid 1 Sv. Hetzelfde geldt voor ‘ernstig vermoeden’. De term feiten of omstandigheden 

vinden we terug in artikel 27 lid 1 Sv en maakt duidelijk dat er nog geen sprake hoeft te zijn van 

bewijsmiddelen, als bedoeld in artikel 339 Sv. Van belang is dat de rechter de mogelijkheid wordt 

gegeven om artikel 63 Sr buiten toepassing te verklaren. De door ons geïnterviewde rechters hebben 

aangegeven dat zij zoveel mogelijk in staat willen worden gesteld bij de toepassing van artikel 63 Sr 

alle relevante feiten en omstandigheden te betrekken. Het is denkbaar, bijvoorbeeld gelet op de 

verwantschap tussen de gedragingen, dat de rechter van oordeel is dat met tussentijdse berechting(en) 

rekening moet worden gehouden. Wij kunnen ons voorstellen de keuze de huidige regeling van artikel 

63 Sr al dan niet toe te passen aan de rechter moet zijn voorbehouden. 

 

Het ligt in de rede dat de officier van justitie of advocaat-generaal die van oordeel is dat van de 

uitzondering op artikel 63 Sr gebruik moet worden gemaakt, daartoe een vordering indient bij de 

rechter. Ambtshalve toepassing van de uitzondering door de rechter moet gelet op de structuur van het 

Wetboek van Strafvordering hem niet onmogelijk worden gemaakt, maar het ligt in de rede dat de 

rechter over de toepassing van de uitzondering op artikel 63 Sr beslist op vordering van de officier van 

justitie. Gelet op de mogelijke gevolgen voor de verdachte, namelijk een zeer langdurige vrijheids-

beroving ligt het voor de hand dat de officier van justitie het willen toepassen van de uitzondering op 

artikel 63 Sr vroegtijdig mededeelt, bijvoorbeeld tijdens de raadkamer gevangenhouding (zoals bij 

                                                           
745 Artikel 457 lid 1 Sv luidt sinds de invoering van de Wet van 18 juni 2012, Stb. 275 en voor zover relevant: 
‘Op aanvraag van de procureur-generaal of van de gewezen verdachte te wiens aanzien een vonnis of arrest 
onherroepelijk is geworden, kan de Hoge Raad ten voordele van de gewezen verdachte een uitspraak van de 
rechter in Nederland houdende een veroordeling herzien: (…) c. indien er sprake is van een gegeven dat bij het 
onderzoek op de terechtzitting aan de rechter niet bekend was en dat op zichzelf of in verband met de vroeger 
geleverde bewijzen met de uitspraak niet bestaanbaar schijnt, zodanig dat het ernstige vermoeden ontstaat dat 
indien dit gegeven bekend zou zijn geweest, het onderzoek van de zaak zou hebben geleid, hetzij tot een 
vrijspraak van de gewezen verdachte, hetzij tot een ontslag van alle rechtsvervolging, hetzij tot de niet-
ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie, hetzij tot de toepassing van een minder zware strafbepaling.’ 
746 Zie Kamerstukken II 2008/09, 32 045, nr. 3, p. 9; Kamerstukken II 2009/10, 32 045, nr. 6, p. 3. 
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terbeschikkingstelling en de maatregel plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders geschiedt). 

Nadere regels omtrent het indienen van de vordering, de inhoud van de vordering en dergelijke zouden 

in een aanwijzing van het College van procureurs-generaal kunnen worden neergelegd. 

De rechter die ambtshalve of op vordering van de officier van justitie of advocaat-generaal oordeelt 

dat artikel 63 Sr buiten toepassing moet worden gelaten, moet dat oordeel motiveren. Op zichzelf kan 

op basis van de huidige wettelijke motiveringsregeling in artikel 359 Sv die motiveringsverplichting 

worden afgeleid (bijvoorbeeld artikel 359 lid 5 en 6 en de tweede zin van artikel 359 lid 2 Sv). Maar 

gelet op de inhoud van de uitzondering op artikel 63 Sr en de consequenties die het toepassen daarvan 

kan hebben (namelijk zeer langdurige vrijheidsberoving) ligt het voor de hand voor de toepassing van 

de uitzondering op artikel 63 Sr een aparte motiveringsverplichting in de wet op te nemen. 
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Samenvatting 
 

 

Aanleiding voor het onderhavige onderzoek betreft een vonnis van de rechtbank Amsterdam uit 2011 

die de verdachte tot tien jaar gevangenisstraf veroordeelde wegens enkele ernstige strafbare feiten die 

hij in 1996 had gepleegd. Deze feiten waren in 2010 aan het licht gekomen vanwege nieuwe DNA-

technieken. Het vonnis leidde tot veel discussie, omdat de opgelegde straf hoger zou zijn dan op grond 

van de toepasselijke wettelijke regeling van meerdaadse samenloop was toegestaan. In een reactie op 

dit vonnis stelde de minister van Veiligheid en Justitie dat de bestaande regeling op punten van 

doeltreffendheid, inzichtelijkheid en consistentie vragen oproept. Om die reden heeft hij opdracht 

gegeven onderzoek te laten uitvoeren naar de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop. 

 

Centraal in dit onderzoek staat de beantwoording van de volgende vraag:  

Is de regeling van de artikelen 57 tot en met 63 van het Wetboek van Strafrecht (de regeling van 

meerdaadse samenloop) nog wel toereikend, gelet op de huidige opvattingen (binnen de dogmatiek, 

jurisprudentie en praktijk) over de toepassing van meerdaadse samenloop bij de straftoemeting en de 

situatie die wordt veroorzaakt door (technologische) ontwikkelingen op het gebied van (al dan niet) 

forensisch bewijs.  

De technologische ontwikkelingen vormen, in het licht van het vonnis van de rechtbank Amsterdam, 

de aanleiding en context waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd, maar zijn niet zelf onderzocht. 

 

In het onderzoek is niet alleen gekozen voor een beschrijving van het gevonden materiaal, maar ook 

voor het samenbrengen van bevindingen op een niveau dat de leerstelligheid en praktijk overstijgt. 

Gelet op de grote hoeveelheid aan informatie, de omvang en de diversiteit van argumenten, alsmede de 

verscheidenheid van actoren die aan dit onderzoek een bijdrage hebben geleverd, is ervoor gekozen 

met het onderzoek – voor zover mogelijk – inzicht te verschaffen in doel, grondslag, karakter, 

strekking en functie van de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop.  

Onder doel wordt verstaan de reden of redenen die aan (onderdelen van) de regeling ten grondslag 

hebben gelegen.  

Met grondslag bedoelen wij het geheel van strafrechtelijke uitgangspunten die aan de basis van de 

regeling liggen.  

Het karakter van de regeling verwijst naar de aard van de wettelijke regeling, in het bijzonder in 

hoeverre sprake is van een uniform of divers samengestelde regeling.  

Bij strekking gaat het vooral om de vraag welk gevolg toepassing van de regeling heeft voor de op te 

leggen straf.  

De functie van de regeling wijst op de werking ervan in de praktijk.  
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In deze samenvatting van dit rapport wordt telkens, voor zover mogelijk naar doel, grondslag, 

karakter, strekking en functie verwezen. 

 

In hoofdstuk 2 wordt de historische ontwikkeling van de Nederlandse wettelijke regeling van meer-

daadse samenloop beschreven. Een samenloopregeling bestond al in het Wetboek van Strafvordering 

van 1838. Met de invoering van het Wetboek van Strafrecht in 1886 werd de samenloopregeling naar 

dat wetboek verplaatst. Het in het Wetboek van Strafvordering van 1838 gekozen absorptiestelsel (er 

wordt één straf uitgesproken voor alle strafbare feiten, waarvan het maximum niet hoger is dan het 

hoogste maximum op één der feiten gesteld) werd ten aanzien van de misdrijven vervangen door een 

stelsel van gematigde cumulatie (artikel 57 lid 2 en 58 Sr). Er is sprake van een cumulatiestelsel omdat 

elk feit wordt bestraft. Van onbeperkte of zuivere cumulatie is echter geen sprake omdat het maximum 

is begrensd tot het hoogste strafmaximum, op één der feiten gesteld, vermeerderd met maximaal een 

derde. Hoe dacht de wetgever over doel, grondslag, karakter en strekking van de regeling? 

Het doel van de regeling is volgens de wetgever het garanderen van proportionele bestraffing. Dit gold 

voor zowel de vrijheidsstraffen als voor de vermogensstraffen. Uitgangspunt van de wetgever was dat 

de schuld niet verdubbelt maar verhoogt per nieuw gepleegd feit.  

De grondslag van de regeling van meerdaadse samenloop bij misdrijven is primair vergelding. Dat is 

anders bij overtredingen waar vanwege het ontbreken van schuld in de delictsomschrijving (de leer 

van het materiële feit) voor preventie als grondslag werd gekozen. 

In plaats van gematigde cumulatie werd bij overtredingen voor het stelsel van zuivere cumulatie 

gekozen (artikel 62 Sr). De cumulatie van de vervangende vrijheidsstraffen werd echter ook bij 

overtredingen aan een bepaald maximum gebonden. Hieruit blijkt dat de wetgever voor een stelsel 

heeft gekozen met een gevarieerd karakter. Ook bij levenslange gevangenisstraf en bij de bijkomende 

straffen werd gekozen voor een van gematigde cumulatie afwijkend stelsel, variërend van absorptie tot 

zuivere cumulatie (artikel 59 en 60 Sr).  

De wetgever was van oordeel dat de regeling van meerdaadse samenloop een strafverhogende 

strekking heeft. De op te leggen straf kan worden verhoogd (bij overtredingen zelfs verdubbeld), maar 

die verhoging is bij misdrijven gemaximeerd.  

 

Van belang is dat de wetgever de rechter niet verplicht tot het verhogen van de straf; de regeling biedt 

de rechter die mogelijkheid en bindt hem (bij misdrijven en bij de vervangende vrijheidsstraffen) aan 

een bepaalde grens. Voor het overige is de rechter vrij in het bepalen van de straf. Die relatieve 

vrijheid is kenmerkend voor het gehele Wetboek van Strafrecht. 

 

De regels van meerdaadse samenloop zijn bij de wet bepaalde gevallen ook van toepassing in geval 

van ongelijktijdige berechting van feiten (artikel 63 Sr). Het doel van deze regeling is tweeërlei.  
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Allereerst moet, net als bij de meerdaadse samenloop in geval van gelijktijdige berechting, ook bij 

ongelijktijdige berechting disproportionele bestraffing worden voorkomen. 

Tevens beoogt artikel 63 Sr ongelijktijdige berechting zoveel als mogelijk te voorkomen. Feiten die in 

ieder geval gelijktijdig konden worden berecht, moeten zoveel als mogelijk gelijktijdig worden 

berecht. In het geval dat niet mogelijk was, dient de samenloopregeling toch van toepassing te zijn. 

 

In de loop van de geschiedenis is de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop op verschillende 

punten gewijzigd. Een belangrijke wijziging is de invoering van het stelsel van zuivere cumulatie van 

geldboeten bij misdrijven met de invoering van de Wet vermogensstraffen in 1983. De eis van 

proportionele bestraffing werd in deze wet niet verlaten, maar in zekere zin verplaatst naar artikel 24 

Sr (het draagkrachtbeginsel), dat ook in geval van meerdaadse samenloop van toepassing is.  

De verschillende wijzigingen van artikel 63 Sr sinds 1886 beoogden geen wijziging in doel, grondslag, 

strekking en karakter van de regeling, maar waren bedoeld om de inhoud van artikel 63 Sr te 

verduidelijken en van toepassing te verklaren op de strafbeschikking (artikel 257a e.v. Sv).  

Aan het eind van hoofdstuk 2 worden enkele recente initiatiefwetsvoorstellen besproken. Daarin 

worden deels ingrijpende wijzigingen van de bestaande wettelijke regeling voorgesteld. De Tweede 

Kamer is (nog) niet aan een inhoudelijke behandeling van deze voorstellen toegekomen. 

 

In hoofdstuk 3 is de rechtspraak van de Hoge Raad met betrekking tot meerdaadse samenloop 

geanalyseerd. De meeste rechtspraak van de Hoge Raad betreft de regelingen van de artikelen 57 en 63 

Sr.  

Het arrest Oude Kijk in ’t Jatstraat heeft geleid tot een stroom van rechtspraak van de Hoge Raad 

waarin de verhouding tussen eendaadse samenloop (artikel 55 Sr) en meerdaadse samenloop (artkel 57 

Sr) zich ten voordele van de laatste heeft ontwikkeld. Wanneer de strekking van de verschillende door 

de verdachte gepleegde strafbare feiten van elkaar verschilt is (in beginsel) sprake van meerdaadse 

samenloop. Daardoor is de strafruimte voor de rechter vergroot, hetgeen als nadeel voor de verdachte 

wordt uitgelegd. Bij eendaadse samenloop geldt namelijk voor zowel misdrijven als overtredingen het 

absorptiestelsel en is de maximaal op te leggen straf lager dan bij meerdaadse samenloop. Lange tijd 

hield de Hoge Raad vast aan een nogal strikte uitleg van zijn in het arrest Oude Kijk in ’t Jatstraat 

geïntroduceerde leer. De laatste jaren zien we dat de feiten relevanter worden voor de vraag of er 

sprake is van eendaadse of meerdaadse samenloop, ten voordele van de eendaadse samenloop. 

Ook de verhouding tussen voortgezette handeling (artikel 56 Sr) en meerdaadse samenloop is al vroeg 

in de twintigste eeuw ten voordele van de laatste gewijzigd. Ook daardoor is de strafruimte voor de 

rechter vergroot, want ook bij voortgezette handeling is gekozen voor het absorptiestelsel. 

 

De Hoge Raad heeft ook verschillende aspecten van artikel 63 Sr moeten verhelderen.  
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In de eerste plaats is het voor toepassing van artikel 63 Sr volgens de Hoge Raad niet nodig dat de 

feiten gelijktijdig hadden kunnen worden berecht. Artikel 63 Sr is ook van toepassing indien tussen het 

plegen van het feit en de berechting daarvan dezelfde persoon is veroordeeld voor een ander feit. 

Daaruit volgt ook dat het niet nodig is dat de eerder opgelegde straf in gezag van gewijsde is gegaan. 

Het bereik van artikel 63 Sr is daardoor flink verruimd. De Hoge Raad benadrukt de eerste doelstelling 

van artikel 63 Sr (het voorkomen van disproportionele bestraffing). De tweede doelstelling (het 

voorkomen van ongelijktijdige berechting) heeft aan belang ingeboet. 

In de tweede plaats heeft de Hoge Raad zich over de strekking van artikel 63 Sr uitgelaten. In de 

rechtspraktijk ontstond discussie over de vraag of artikel 63 Sr een strafverhogende, of juist een straf-

verminderende werking heeft. Volgens de Hoge Raad heeft artikel 63 Sr niet vanzelfsprekend een 

strafverminderende werking. Door de toepassing van artikel 63 Sr kan de straf worden gematigd, maar 

een verdachte kan daaraan geen recht ontlenen. De toepassing van artikel 63 Sr kan, zolang het 

strafmaximum niet wordt bereikt, ook een strafverhogende werking hebben. Strafmatiging staat echter 

ook bij de Hoge Raad voorop. De rechter die artikel 63 Sr toepast, moet namelijk ook rekening houden 

met de door (de) eerdere rechter(s) opgelegde straf(fen). Daarnaast mag de rechter in geen geval hoger 

straffen dan het maximum van de vrijheidsstraf dat is gesteld op de door de rechter (die artikel 63 Sr 

toepast) te berechten feiten. Daaruit volgt dat wanneer een feit wordt berecht waarop geen levenslange 

gevangenisstraf is gesteld, terwijl op het eerder berechte feit die straf wel is gesteld, de rechter die 

artikel 63 Sr moet toepassen niet alsnog levenslange gevangenisstraf mag opleggen. 

In de derde plaats is de vraag hoe artikel 63 Sr moet worden toegepast. Er zijn twee wijzen van 

toepassing van artikel 63 Sr omschreven: een toepassing in concreto (of feitelijke toepassing) en een 

toepassing in abstracto (of formele toepassing). De toepassing in concreto komt erop neer dat zelfs al 

is het strafmaximum nog niet in zicht, de toepassing van artikel 63 Sr moet leiden tot een matiging van 

de straf. Daaronder valt het moeten kiezen voor een andere strafsoort, strafmodaliteit of in het uiterste 

geval het schuldig verklaren zonder straf (een eerder opgelegde maatregel is voor artikel 63 Sr niet van 

belang). De toepassing in abstracto komt erop neer dat het de rechter vrij staat de straf te bepalen, 

zolang het strafmaximum (conform artikel 63 Sr) nog niet in zich komt. Dat betekent dat van artikel 

63 Sr in beginsel geen invloed uitgaat op de strafmaat, -soort en -modaliteit in een concreet geval.  

De Hoge Raad heeft in deze discussie niet uitdrukkelijk voor een bepaalde toepassing gekozen. Wel 

heeft hij bepaald dat bij de toepassing van artikel 63 Sr ook moet worden gekeken of met de door de 

rechter op te leggen straf de belangen van de verdachte worden geschaad. Dat betekent dat de 

verdachte niet in een meer ‘ongunstige positie [mag] verkeren dan wanneer beide zaken gevoegd 

zouden zijn behandeld’. 

 

In hoofdstuk 4 is de Nederlandse strafrechtswetenschappelijke literatuur over meerdaadse samenloop 

geanalyseerd. Hoewel door sommige auteurs het nut van een regeling over meerdaadse samenloop in 

twijfel wordt getrokken, omdat de rechter zich bij het bepalen van de straf voor meer dan één feit zal 
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weten te beheersen, zien de meeste auteurs het belang van een dergelijke regeling. Gelet op het 

legaliteitsbeginsel is het aan de wetgever om tenminste de contouren van een zo samenhangend 

mogelijk wettelijke regeling neer te leggen, maar er wordt onderkend dat in de uitwerking van de 

regeling het Openbaar Ministerie en de zittende magistratuur een rol hebben te vervullen.  

Ook is een ontwikkeling met betrekking tot het doel van meerdaadse samenloop zichtbaar. Het op 

vergelding gestoelde argument dat de schuld niet verdubbelt maar verhoogt, is tegenwoordig minder 

prominent aanwezig. Het doel van de regeling van meerdaadse samenloop (inclusief artikel 63 Sr) is 

primair om te voorkomen dat straffen disproportioneel hoog worden.  

Tevens is de grondslag van de regeling bij misdrijven gewijzigd. Hoewel de vergeldingsgedachte niet 

is verdwenen, getuige de proportionaliteitseis, wordt meer plaats ingeruimd voor preventie. Daarmee 

wordt in oudere en hedendaagse literatuur onder andere beoogd ruimte te creëren voor het al dan niet 

verhogen van de maximaal op te leggen straf bij meerdaadse samenloop. 

 

De vraag in hoeverre ook preventie als grondslag van meerdaadse samenloop bij misdrijven zou 

mogen dienen, wordt mede gesteld vanwege de in de literatuur onderkende verwantschap tussen 

meerdaadse samenloop en recidive. In beide gevallen pleegt de dader immers meer dan één strafbaar 

feit. Het verschil tussen recidive en meerdaadse samenloop is dat er bij recidive sprake is van een 

onherroepelijke veroordeling voordat het te berechten feit is gepleegd. Van die onherroepelijke 

veroordeling gaat een waarschuwende werking uit, die bij meerdaadse samenloop ontbreekt.  

Daarnaast is bij recidive weinig discussie over de strafverhogende strekking ervan, terwijl daarover bij 

meerdaadse samenloop meer verschil van mening bestaat. De door de wetgever als evident 

veronderstelde strafverhogende strekking van meerdaadse samenloop (zie artikel 10 lid 3 Sr), is in de 

literatuur betwist. Nogal wat auteurs vinden de regeling strafverminderend. Bij meerdaadse samenloop 

is sprake van ‘kwantumkorting’; meerdere feiten leiden niet tot een zuivere cumulatie van straffen, 

maar tot een voor het totaal gematigde straf. In die omstandigheid is de verwantschap tussen 

meerdaadse samenloop en recidive veel minder sterk. Auteurs die ook meerdaadse samenloop een 

strafverhogende regeling vinden, zien een nauwere verwantschap. Zij pleiten ervoor die verwantschap 

verder te versterken door aan meerdaadse samenloop preventie als grondslag te onderkennen, zonder 

overigens de proportionele vergelding als grondslag van meerdaadse samenloop daarbij te verlaten. 

 

Het gevarieerde stelsel van meerdaadse samenloop is onderwerp van discussie geweest. Is meer 

variatie gewenst of dienen bijvoorbeeld de onderscheidingen tussen strafsoort en tussen misdrijven en 

overtredingen komen te vervallen? In de literatuur zijn verschillende voorstellen tot verandering 

gedaan, zoals het variëren tussen tweedaadse en meerdaadse samenloop en tussen typen daders 

(waarbij voor de zogeheten veelplegers het strafmaximum zou mogen worden verhoogd).  

Ook is de vraag opgeworpen of de rechter elk misdrijf afzonderlijk zou moeten bestraffen, zoals nu 

onder andere bij de overtredingen het geval is, of dat juist de regeling voor de misdrijven leidend zou 
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moeten zijn en ook op de overtredingen zou moeten worden toegepast. In dat verband is ook geopperd 

om het stelsel van gematigde cumulatie van toepassing te verklaren op de geldboete en de taakstraf. 

Artikel 63 Sr is vooral de laatste jaren weer in de belangstelling komen te staan. Grofweg drie 

onderwerpen zijn in de literatuur aan de orde gekomen: 1) de doelstelling van artikel 63 Sr, 2) de vraag 

welke tussentijdse veroordelingen in rekening moeten worden gebracht, en 3) in hoeverre artikel 63 Sr 

in abstracto of in concreto moet worden toegepast.  

Ad 1) Ook in de literatuur wordt opgemerkt dat de tweede doelstelling aan belang heeft ingeboet. Dit 

volgt uit de ruime uitleg van artikel 63 Sr. Die wordt niet door iedereen omarmd.  

Ad 2) De vraag welke tussentijdse veroordelingen wel en niet bij de toepassing van artikel 63 Sr 

moeten worden meegenomen, heeft tot enige discussie geleid. Die discussie is naar aanleiding van 

diverse uitspraken van de Hoge Raad weer actueel. Sommige auteurs pleiten ervoor niet alle 

tussentijdse veroordelingen mee te nemen bij de toepassing van artikel 63 Sr en bijvoorbeeld een op 

het Duitse recht geënte cesuurregeling te erkennen, of slechts met die tussentijdse veroordelingen 

rekening te houden die nog niet zijn ten uitvoer gelegd, verjaard of kwijtgescholden. 

Ad 3) De vraag of artikel 63 Sr in abstracto of in concreto moet worden toegepast, wordt verschillend 

beantwoord. Sommige auteurs zien in artikel 63 Sr slechts een ‘strafmaximumbegrenzer’ en menen dat 

het de rechter vrij staat om binnen het strafmaximum een passende straf te bepalen. Andere auteurs 

zien meer in de in concreto toepassing. Zij koppelen daaraan een motiveringsverplichting.  

Toepassing van artikel 63 Sr zou, ook al geldt daarvoor sinds 1993 geen wettelijke verplichting meer, 

in bepaalde omstandigheden door de rechter beter moeten worden gemotiveerd. In die motivering zou 

hij kunnen aangeven op grond waarvan hij de straf heeft gematigd en op welke wijze hij rekening 

heeft gehouden met de eerdere veroordeling(en). 

 

Aan het eind van hoofdstuk 4 is stilgestaan bij artikel 13 Sr. Die bepaling hoort niet tot de samenloop-

regeling, maar lijkt een vorm van samenloop. Artikel 13 Sr bepaalt dat na een derde van de ondergane 

gevangenisstraf in bepaalde gevallen kan worden besloten de veroordeelde de straf te laten ondergaan 

in een justitiële inrichting voor terbeschikkinggestelden. In dat geval wordt de gevangenisstraf 

omgezet in terbeschikkingstelling. Indien de veroordeelde tot zowel gevangenisstraf als terbeschik-

kingstelling is veroordeeld, lijkt het erop dat de gevangenisstraf door terbeschikkingstelling wordt 

geabsorbeerd. In theorie lijkt daarvan echter geen sprake, omdat de veroordeelde weer kan worden 

teruggeplaatst in een penitentiaire inrichting om het restant van de gevangenisstraf uit te zitten. 

Onduidelijk is echter of de tijd die in een tbs-kliniek is doorgebracht van de gevangenisstraf wordt 

afgetrokken. Is dat het geval, dan is er wel sprake van absorptie. 

 

In hoofdstuk 5 is de rechtspraktijk onderzocht. Dit onderzoek bestaat uit twee delen.  

In de eerste plaats is onderzoek gedaan naar feitenrechtspraak in de jaren 2008, 2010 en 2012. 

Onderzocht is in hoeveel gevallen (van op rechtspraak.nl gepubliceerde feitenrechtspraak) artikel 63 
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Sr van toepassing was en in welke gevallen de toepassing van artikel 63 Sr is gemotiveerd. Uit dit 

onderzoek blijkt dat in het overgrote deel van de gevallen de toepassing van artikel 63 Sr niet wordt 

gemotiveerd. In de gevallen waarin de toepassing van artikel 63 Sr wordt gemotiveerd blijkt dat 

feitenrechter zich een enkele keer belemmerd voelde door de regeling van artikel 63 Sr. Die gevoelde 

belemmering houdt verband met het strafmaximum (de toepassing van artikel 63 Sr leidde in de te 

berechten zaak tot een maximaal op te leggen straf die niet in overeenstemming werd geacht met de 

ernst van de berechte feiten), maar bleek ook verband te houden met de door een eerdere rechter 

opgelegde voorwaarden of maatregel, die de rechter die artikel 63 Sr moest toepassen naar zijn oordeel 

niet kon of wilde doorkruisen. 

 

In de tweede plaats zijn gesprekken gevoerd met leden van de rechtsprekende macht, het Openbaar 

Ministerie en de strafadvocatuur. Het doel van dit deelonderzoek is om een gedegen beeld te 

verkrijgen van de ervaringen en meningen van de verschillende beroepsgroepen binnen de 

rechtspraktijk zonder dat een exacte kwantitatieve representativiteit wordt nagestreefd.  

Uit de gesprekken komt naar voren dat meerdaadse samenloop vaak aan de orde is, maar niet zo heel 

vaak op zitting wordt besproken. Anders is dat met artikel 63 Sr. Die bepaling is niet alleen vaak aan 

de orde, zij leidt in de rechtszaal ook nogal eens tot discussie over de hoogte van de op te leggen straf, 

en soms ook over de strafsoort en strafmodaliteit. Om artikel 63 Sr goed toe te kunnen passen is een 

up-to-date justitiële documentatie essentieel.  

De vraag in hoeverre artikel 63 Sr (en de regeling van meerdaadse samenloop in zijn algemeenheid) 

daadwerkelijk effect heeft op de straf hangt af of de regeling in abstracto of in concreto wordt 

gebruikt. De in concreto toepassing wordt bij gebruik van artikel 63 Sr vaker genoemd. Een in 

abstracto toepassing lijkt te worden gehanteerd wanneer voor een bepaald feit een richtlijn of 

oriëntatiepunt bestaat. In dat geval vindt in beginsel cumulatie plaats van de in de richtlijn of het 

oriëntatiepunt genoemde straf voor één feit.  

Over de wenselijkheid daarvan verschillen de meningen. Dat kan onder andere worden verklaard door 

het verschil in doel van de regeling: het garanderen proportionele bestraffing of het zijn van 

strafmaximumbegrenzer. In het eerste geval is men van oordeel dat ook binnen het strafmaximum 

matiging van de straf plaats moet vinden (kwantumkorting), in het tweede geval mag de straf 

cumuleren zolang het strafmaximum niet wordt bereikt.  

In het eerste geval wordt vooral speciale preventie (in de zin van resocialisatie) als grondslag 

genoemd. Preventie heeft hier voor meerdaadse samenloop de betekenis van begrenzer van de in een 

concreet  geval op te leggen straf. Eén en ander maakt duidelijk dat de strekking van meerdaadse 

samenloop strafmatiging is. Vanuit een meer in abstracto benadering is dat niet vanzelfsprekend. 
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De bestaande regeling van meerdaadse samenloop wordt nauwelijks als belemmerend ervaren. De 

noodzaak de regeling te veranderen wordt door een kleine minderheid van respondenten genoemd. Dat 

neemt niet weg dat enkele ontwikkelingen zijn besproken die kunnen nopen tot bezinning.  

In de eerste plaats worden cold cases genoemd als reden om artikel 63 Sr te wijzigen. Dergelijke zaken 

zijn zo bijzonder, dat de bestaande regeling van artikel 63 Sr aan een goede berechting daarvan in de 

weg kan staan. De Amsterdamse zaak wordt niet zonder meer als een unicum beschouwd.  

In de tweede plaats, zij het minder uitgesproken, wordt ook de toenemende rol van het slachtoffer in 

het strafproces genoemd als reden voor een eventuele aanpassing van de bestaande wettelijke regeling. 

Niet alleen zal het slachtoffer (of nabestaande) niet snel genoegen nemen met een lage straf door de 

toepassing van artikel 63 Sr, meer in het algemeen is maar de vraag of een slachtoffer dat de 

mogelijkheid krijgt om tijdens het onderzoek ter terechtzitting iets te zeggen over de op te leggen straf, 

een regeling accepteert die leidt tot een kwantumkorting omdat er meerdere feiten zijn gepleegd. 

In de derde plaats wordt het voortbouwend appèl als reden genoemd om in het vonnis de straf per 

gepleegd misdrijf beter zichtbaar te maken. Hoewel tegen het uitsplitsen van de straf de nodige 

bezwaren worden genoemd (praktisch moeilijk realiseerbaar (ook vanwege de werkdruk), gevaar van 

strafverhoging en ten onrechte de indruk wekken dat het opleggen van een straf een eenvoudige 

rekensom is), wordt ook gesteld dat het voor het slachtoffer, de samenleving, de verdachte en voor de 

rechter in appèl van waarde kan zijn de straf uit te splitsen. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit 

uitsplitsen van de straf per gepleegd misdrijf in lang niet alle gevallen als noodzakelijk wordt geacht. 

 

In hoofdstuk 6 is de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop in enkele ons omringende landen 

onderzocht. Na een QuickScan is gekozen voor onderzoek naar de regeling in Duitsland, Engeland en 

Wales, Finland, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje. Er is onderzoek gedaan naar de wettelijke regeling en 

het commentaar daarop. De praktijk (functie) van de wettelijke regeling valt buiten het bereik van dit 

onderzoek. Een regeling van meerdaadse samenloop bestaat in alle van de onderzochte landen.  

Er zijn tussen de verschillende landen duidelijke verschillen waarneembaar. Ook zijn er verschillen 

met de Nederlandse regeling. Zo is in Duitsland gekozen voor een absorptiestelsel (net als in 

Oostenrijk), in Frankrijk en Finland voor een cumulatiestelsel (die onderling weer van elkaar 

verschillen), terwijl in Engeland en Wales samenloop niet in de straftoemeting maar in de 

tenuitvoerlegging van de straf aan de orde is. Spanje kent een stelsel van zuivere cumulatie, maar de 

wet bepaalt dat de ten uitvoer te leggen straf aan een bepaald maximum is gebonden. 

Tegelijkertijd valt op dat, ondanks deze variatie in stelsel, doel en grondslag van de regeling niet veel 

van elkaar (en van de Nederlandse regeling) verschillen. In alle landen wordt met een regeling van 

meerdaadse samenloop beoogd disproportioneel hoge straffen te voorkomen en dienen (met name) 

vergelding en (in mindere mate) preventie als grondslag van de regeling.  

Ook het karakter van de regeling is in veel landen minstens zo gevarieerd als in Nederland. Er wordt 

bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen typen delicten (Frankrijk), of naar gelang het strafmaximum 
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dat op de feiten is gesteld (Finland). Bij het bepalen van de straf bij meerdaadse samenloop worden in 

Engeland en Wales en in Duitsland motiveringseisen gesteld. In Finland en Frankrijk bepaalt de wet 

welke factoren bij het bepalen van de straf (in geval van meerdaadse samenloop) moeten worden 

betrokken.  

Hoewel in de verschillende stelsels, net als in Nederland, de rechter de nodige vrijheid heeft gekregen 

bij het bepalen van de straf, is het strafplafond in verschillende landen verhoudingsgewijs lager dan in 

Nederland. In Frankrijk en Oostenrijk mag niet hoger worden gestraft dan het hoogste maximum. In 

Finland is gekozen voor een gedifferentieerd stelsel. In Engeland en Wales en Spanje geldt in principe 

zuivere cumulatie, elk feit wordt bestraft, maar daar wordt de te executeren straf ofwel door de rechter 

(Engeland en Wales) ofwel door de wet (Spanje) beperkt, zij het dat de strafruimte hier hoger lijkt te 

liggen dan in Nederland.  

In hoeverre de regeling strafverhogend of strafverminderend is, verschilt per land. In Oostenrijk en 

Finland geldt de regeling in ieder geval als strafverminderend. Over het strafplafond en over de 

strafverminderende strekking bestaat enige discussie. Vooral recidivisten en veelplegers zouden profijt 

hebben van een beperkt strafplafond. Daarnaast zou het risico bestaan dan delicten onbestraft blijven.  

 

Een toepassing van de samenloopregeling in het geval van ongelijktijdige berechting bestaat in de 

meeste landen. De Duitse en Oostenrijkse regeling beperken de toepassing ervan teneinde ‘dubbele 

begunstiging’ te voorkomen en passen de regeling alleen toe als gelijktijdige berechting daadwerkelijk 

mogelijk was. Ook Spanje kent die laatste beperking. In Frankrijk is de samenloopregeling in geval 

van ongelijktijdige berechting slechts van toepassing zolang het eerdere vonnis niet onherroepelijk is 

geworden.  

Of er sprake is van een toepassing in abstracto of in concreto is niet altijd even duidelijk. In Oostenrijk 

lijkt voor een in concreto toepassing te zijn gekozen, net als in Frankrijk en Duitsland omdat de rechter 

moet bepalen welke straf hij had opgelegd als de feiten gelijktijdig waren berecht. De rechter kan 

bepalen de straffen te vermengen (Frankrijk) of de eerder opgelegde straf ongedaan maken en een 

nieuwe straf opleggen (Duitsland). 

 

In hoofdstuk 7 geven we onze bevindingen ten aanzien van doel, grondslag, karakter, strekking en 

functie van meerdaadse samenloop weer. Daarnaast worden vier aanbevelingen gegeven.  

1) In de strafmotivering zou de rechter, in geval van meerdaadse samenloop, in bepaalde gevallen de 

straf per feit (of groep van feiten) kunnen uitsplitsen. Uitsplitsen is niet altijd nodig, maar kan in 

bepaalde gevallen wenselijk zijn. Het Openbaar Ministerie en de zittende magistratuur kunnen in hun 

beleid het uitsplitsen van straffen (in de strafeis, respectievelijk het vonnis) nader vorm geven.  

2) Bij het bepalen van de hoogte van de verschillende geldboeten bij meerdaadse samenloop van 

overtredingen en misdrijven zal de rechter ook het draagkrachtbeginsel in acht moeten nemen. De 

indruk lijkt te bestaan dat, mede door het beleid, geldboeten al te snel worden gecumuleerd zonder de 
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draagkracht van de verdachte in acht te nemen. Dat staat op gespannen voet met het te dien aangaande 

in artikel 24 Sr opgenomen beginsel dat ook in geval van meerdaadse samenloop van toepassing is. 

3) Het huidige artikel 63 Sr hoeft in beginsel niet te worden gewijzigd, maar de toepassing ervan zal 

uitdrukkelijk door het Openbaar Ministerie en de rechter moeten worden toegelicht in het geval de 

belangen van de verdachte in behoorlijke mate op het spel staan. Een keuze voor een in concreto of in 

abstracto toepassing wordt in dit rapport niet gemaakt. Dat laten wij aan de rechtspraktijk over. Wel 

zal, de rechtspraak van de Hoge Raad in acht nemend, de rechter nadrukkelijker moeten stilstaan bij de 

straf die hij oplegt in het geval de belangen van de verdachte in behoorlijke mate op het spel staan. In 

die gevallen kan niet worden volstaan met het enkel noemen van de eerdere veroordelingen, laat staan 

met het enkel noemen van artikel 63 Sr in de relevante wettelijke bepalingen. 

4) Er zou kunnen worden overwogen om aan artikel 63 Sr een tweede lid toe te voegen waarin staat 

dat artikel 63 Sr niet of in zeer beperkte mate van toepassing kan worden verklaard in geval van 

berechting van een cold case. De laatste jaren zien we op wetgevingsterrein een toenemende activiteit 

om strafbare feiten uit het verleden langer te kunnen opsporen en vervolgen (afschaffing van 

verjaringstermijnen) en om vaker en in meer gevallen en onder bepaalde omstandigheden afgesloten 

strafzaken weer te heropenen (introductie van de regeling van herziening ten nadele).  

Artikel 63 Sr is aan die ontwikkelingen nog niet aangepast. In geval van cold cases, een zaak die in 

eerder opsporingsonderzoek naar een zeer ernstig strafbaar feit (waarop naar de wettelijke 

omschrijving twaalf jaar of meer gevangenisstraf staat gesteld) niet kon worden opgelost, maar door 

een gegeven dat ten tijde van het eerdere opsporingsonderzoek nog niet bekend was tot een 

veroordeling en het opleggen van een vrijheidsstraf kan leiden, kan artikel 63 Sr een belemmering 

vormen voor het opleggen van een passende straf.  

Mede gelet op hierboven genoemde wetgevende activiteiten, maar ook gelet op opvattingen vanuit de 

rechtspraktijk, is aanvulling van artikel 63 Sr voor het specifieke geval van cold cases denkbaar. In het 

geval daartoe wordt overgegaan, ligt het invoegen van een speciale wettelijke motiveringsverplichting 

voor de hand. 
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Summary 

 
The reason for this research is a judgement passed by the district court of Amsterdam in 2011. The 

court sentenced a suspect to ten years imprisonment for several serious offences which he had 

committed in 1996. The offences came to light in 2010 through new DNA techniques. The judgement 

started a debate as the imposed sentence was higher than the sentence permitted by the applicable 

statutory regulation on the concurrence of offences. The Minister for Security and Justice stated, in a 

reaction to the judgement, that the current regulation raised questions on subjects such as 

effectiveness, transparency and consistency. For that reason, the Minister ordered that research be 

carried-out on the statutory regulation on the concurrence of offences.  

 

Central to this research is the following question: Is the regulation of articles 57-63 of the Dutch 

Criminal Code (the regulation on the concurrence of offences) still adequate, with regard to present 

views (on legal dogmatics, jurisprudence and practice) on the application of concurrence of offences 

in sentencing and the circumstances surrounding (technological) developments in the field of forensic 

evidence? 

The technological developments, in view of the judgement by the district court of Amsterdam, are the 

reason and the context within which this research is done, but are not the subject of the investigation.  

 

In this research we have not just chosen for a description of the data found, but also for bringing the 

findings together to a level which exceeds legal dogmatics and practice. Considering the huge amount 

of  information, the extent and diversity of arguments, and the variety of participants who have 

contributed to this research, we have chosen to provide – as much as possible – an understanding of  

the purpose, foundation, character, intention and function of the statutory regulation on the 

concurrence of offences.  

With purpose we refer to the reason or reasons which formed the foundations of the regulation or parts 

of it.  

With foundation we mean the basic principles of criminal law, which form the basis for the regulation.  

The character of the regulation refers to the nature of the statutory regulation, in particular to what 

extent the composition of the regulation is uniform or diverse.  

The intention describes the consequences that the application of the regulation has on the sentence that 

is to be imposed.  

The function of the regulation points to the functioning of the regulation in practice.  

In this summary the purpose, foundation, character, intention and function will be referred to as much 

as possible. 
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Chapter 2 describes the historical development of the Dutch statutory regulation on the concurrence of 

offences. The Code of Criminal Procedure from 1838 already contained a regulation on the 

concurrence of offences. The regulation was moved to the Criminal Code, when the criminal code of 

1886 was introduced. There was a choice made for an absorption system in the Code of Criminal 

Procedure from 1838 (one sentence will be pronounced for all criminal offences, the sentence is not 

higher than the highest statutory maximum ordered for one of the offences). This absorption system 

was replaced by a system of moderate accumulation in 1886 (article 57 paragraph 2 and article 58 of 

the Dutch Criminal Code). It is an accumulation system because every offence is punished separately. 

But there is no unlimited or absolute accumulation possible, because the maximum accumulation is 

limited by the highest statutory maximum laid down for one of the offences, increased by maximum 

one third of the maximum sentence. What did the legislator think about the purpose, foundation, 

character and intention of the regulation? 

The legislator is of the opinion that the purpose of the regulation is to guarantee proportional 

sentencing, for imprisonment as well as for financial penalties. The legislator’s idea was that guilt was 

not doubled but raised with each newly committed offence.  

The foundation of the regulation on the concurrence of crimes is primarily retribution. This is different 

for minor offences in which case prevention is chosen for as a foundation, because of the principle of 

strict liability. 

The legislator has chosen for unlimited accumulation instead of limited accumulation in cases of 

concurrence of minor offences (art. 62). However, the accumulation of alternative detention is also 

limited for minor offences. As it turns out, the legislator has not chosen for a uniform system. The 

system is very varied. The legislator has chosen to deviate from the system of limited accumulation for 

life imprisonment and additional sentences, varying from absorption to total accumulation (art. 59 and 

60).  

Nevertheless, the legislator was of the opinion that the intention of the statutory regulation on the 

concurrence of offences was to increase the sentence: the applicable sentence can be increased (even 

doubled for minor offences), but the increase for serious offences is limited by the law.  

 

What is important is that the legislator does not force the judge to increase the sentence; the regulation 

gives the judge the possibility of increasing the sentences and binds him (for serious offences and 

alternative detention) to a maximum. The judge is otherwise free in the application of the sentence. 

This relative freedom is characteristic for the whole Dutch Criminal Code.  

 

If established by the law, the regulation on the concurrence of offences is also applicable in cases of 

non-simultaneous trials (art. 63). The purpose of this regulation is dual.  
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First of all preventing disproportional sentencing is important for concurrence of offences in cases of 

non-simultaneous trials, as well as in cases of simultaneous trials.  

Besides this, article 63 aims to prevent non-simultaneous trials as much as possible. Offences which 

can be judged simultaneously must be judged simultaneously as much as possible. Nevertheless, when 

a simultaneous trial is not possible, the regulation on the concurrence of offences must still be applied.  

 

In the course of history various parts of the statutory regulation on the concurrence of offences have 

been changed. An important change was the implementation of absolute accumulation of fines for 

serious offences, by implementation of the Law for Financial Penalties in 1983. The requirement for 

proportional sentencing was not abandoned, but moved to article 24 of the Criminal Code (the ability-

to-pay principle), which is also applicable in cases of concurrence of offences.  

The changes to article 63 of the Criminal Code did not have the intention to change the purpose, 

foundation, intention or character of the regulation, but were intended to clarify article 63 and to make 

it applicable on the punitive order (article 257a e.v. Code of Criminal Procedure).  

At the end of chapter 2 some recent initiatives on amending the law are discussed. The amendments 

propose fundamental changes to the existing regulation. The parliament has not (yet) discussed the 

amendments with respect to the content. 

 

In chapter 3, the jurisprudence of the Dutch Supreme Court with respect to the concurrence of 

offences is analysed. Most of the jurisprudence of the Supreme Court affects the regulation of articles 

57 and 63 of the criminal code.  

The judgement ‘Oude Kijk in ‘t Jatstraat’ has led to a flow of jurisprudence by the Supreme Court, in 

which the balance between concursus idealis (art. 55) and concursus realis (art. 57) is developed to 

the  advantage of the latter. We mean concursus realis when the intent of several committed offences 

differ. The sentencing possibility for the judge increases, which can be seen as a disadvantage for the 

defendant. For concursus idealis the absorption system is applicable, the maximum sentence is lower 

than in a case of concursus realis. For a long time, the Supreme Court clung to the strict interpretation 

of the doctrine introduced in the judgement ‘Oude Kijk in ‘t Jatstraat’. In recent years, the facts of a 

case have become more relevant for the answer to the question whether there is concursus idealis or 

realis, to the advantage of concursus idealis. 

Moreover, early in the twentieth century, the balance between the continued act (art. 56) and 

concursus realis has changed to the advantage of the latter. That has also increased the sentencing 

possibility for the judge, as the legislator has chosen an absorption system for the continued act also.  

 

The Supreme Court had to clarify several aspects of article 63.  

In the first place, according to the Supreme Court it is not essential that several offences could have 

been judged simultaneously for Article 63. This Article is also applicable when the person is judged 
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for another offence in the period between the moment he committed the crime and the moment he was 

judged for that crime. It is not necessary that the earlier imposed sentence is final and conclusive. The 

reach of article 63 is considerably broadened by this. The Supreme Court puts the emphasis on the first 

aim of article 63 (preventing disproportional sentencing). The second aim (preventing non-

simultaneous trials) has become less important.  

In the second place, the Supreme Court has given its opinion on the intention of article 63. A 

discussion arose in legal practice around the question whether article 63 was increasing or decreasing 

the sentences. The Supreme Court explained that article 63 does not automatically have a decreasing 

effect. The result of applying article 63 can be that the sentence will be reduced, but a defendant 

cannot claim a right to it. The application of article 63 can result in an increased sentence, as long as 

the maximum sentence is not reached. The main thing is that the sentence will be reduced. The judge, 

who applies article 63, has to consider earlier sentences which were imposed by other judges. Besides, 

the judge who is imposing article 63 cannot sentence higher than the maximum imprisonment laid 

down for the committed offence. From that it follows that when an offence is judged for which no life 

imprisonment is laid down, while on an earlier offence it was, the judge who is applying article 63 

may not impose a life imprisonment. 

In the third place, the Supreme Court has to decide how article 63 should be applied. Two ways are 

described: the application in concreto (or application in a particular case) and the application in 

abstracto (or application in theory).  The application in concreto amounts to the situation that even 

when the sentence does not reach the maximum, application of article 63 has to lead to a reduced 

sentence. Included under this is the choice for another type of sentence, sentence modality or, in the 

worst case, to pronounce the defendant guilty without punishment (an earlier pronounced criminal 

measure is not relevant for the application of article 63). Application in abstracto means the judge is 

free to determine the sentence, as long as the maximum sentence (as stated in article 63) is not 

reached. This means that in a concrete case, that in principle, article 63 has no influence on the 

duration of the sentence, the type of the sentence and the modality of the sentence. The Supreme Court 

has not chosen clearly for either type of application. It has determined, in application of article 63, that 

the judge has to pass a sentence that does not prejudice the rights of the defendant. This means that the 

defendant cannot come into a more adverse situation, than he would when the trial of both offences 

took place simultaneously.  

 

In chapter 4, literature on concurrence of offences written by Dutch criminal law scientists is analysed. 

Although some authors cast doubt on the benefit of the regulation on the concurrence of offences, for 

the reason that the judge will be influenced by more than one offence in pronouncing the sentence, 

most authors are of the opinion that the regulation is important. With regard to the principle of 

legality, the legislator has to stipulate the outlines, as much as possible, for a coherent statutory 

regulation, but it is realized that the prosecution and the judges have a role in fulfilling the regulation.  
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A development with respect to the purpose and the foundation of the concurrence of offences is also 

visible. The argument, based on retribution, that guilt is not doubled but increased, is less prominent 

nowadays. The purpose of the regulation on the concurrence of offences (including article 63) is 

primarily to prevent disproportional sentencing.  

Moreover, the foundation of the regulation for concurrence of crimes has changed.  Although the 

notion of retribution has not disappeared, judging by the principle of proportionality, there is more 

room available for prevention. The intended purpose was initially to discuss the desirability of 

increasing the maximum sentence for concurrence. These days, there also is debate on extending the 

maximum sentence for concurrence of offences, with regard to prevention. 

 

The question as to what extent prevention could serve as a foundation for concurrence of crimes is also 

questioned because of the connection, recognized in the literature, between concurrence of offences 

and recidivism. In both cases, the defendant commits more than one offence. The difference between 

recidivism and concurrence is that in a case of recidivism there is an irrevocable conviction before the 

defendant commits another offence. The irrevocable conviction works as a warning, something that is 

missing from the concurrence of offences. 

Besides, there is little discussion about the sentence increasing intention of the regulation for 

recidivism, while there is a lot of debate on the sentence increasing intention of concurrence. The 

legislator presumes concurrence has a sentence increasing intent (see art. 10 sub 3), but this is disputed 

in the literature. Quite a lot of authors think concurrence has a sentence decreasing effect. In cases of 

concurrence of offences, it is a matter of ‘bulk discount’; more offences do not bring about an 

accumulation of sentences, but bring a total moderate sentence. In these circumstances, the connection 

between concurrence and recidivism is minor.  Authors who are of the opinion that concurrence is a 

regulation which increases the sentence, see a closer connection between concurrence and recidivism. 

These authors plead for a strengthening of the connection by distinguishing prevention as the 

foundation of concurrence, without abandoning the proportional retribution as a foundation.  

 

The varied system of concurrence has been the subject of discussion. Is more diversification required 

or must, for example, the differences between sentence type and between crimes and minor offences 

be terminated? Several proposals for change are given in the literature, such as variation between 

concurrence of two offences and concurrence of more than two offences, or variation between types of 

offenders (whereby the maximum sentence for habitual offenders will be increased).  

The question has also been raised whether judges have to sentence each offence separately, as is done 

for minor offences, or that the regulation for crimes should be the guiding lead and also be applied to 

minor offences. With regard to that debate is has been proposed to apply the system of moderate 

accumulation for fines and community service. 
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In recent years, article 63 has received a lot of attention. Roughly speaking there are three subjects 

under discussion in the literature: 1) the purpose of article 63, 2) the question which intervening 

convictions have to be taken into account, and 3) to what extent article 63 has to be applied in 

concreto or in abstracto.  

Ad 1) It is also recognized in the literature that the second purpose of concurrence has devalued in 

importance. This comes from the broad interpretation of article 63 and is not embraced by everyone.  

Ad 2) The question which intervening convictions have to be charged and which not, has led to some 

debate. This debate is a topical subject as a result of several judgements made by the Supreme Court. 

Some authors plead not to charge all intervening convictions when applying article 63, and to 

acknowledge a censure regulation like the German Criminal Code does, or plead to charge just the 

intervening convictions which are not yet executed, out of date or remitted. 

Ad 3) The question whether article 63 must be applied in concreto or in abstracto, is answered in 

various ways. Some authors see article 63 as a ‘sentence maximum limiter’ and means that the judge is 

free to determine the sentence within the maximum. Other authors see more benefits from an 

application in concreto and attach an obligation to motivate its use.  

Application of article 63 should in these cases be motivated more by the judge, despite the fact that 

there is no statutory obligation to motivate since 1993. In his motivation, the judge can indicate the 

grounds for moderating the sentence and the way he has taken previous conviction(s) into account.  

 

At the end of chapter 4 Article 13 of the Dutch Criminal Code is discussed. This regulation is not a 

part of the regulation of concurrence, but looks like a type of concurrence. Article 13 prescribes that in 

some cases when one-third of the imposed sentence is served, that in some cases it can be decided that 

the convicted defendant can serve the rest of the sentence in a judicial institution for forensic 

psychiatric treatment. In that case, the imprisonment will be converted into an involuntary 

commitment. If the defendant is convicted to imprisonment and involuntary commitment, it looks like 

the imprisonment is absorbed by the involuntary commitment. In theory, this does not happen, as the 

convicted defendant can be returned to prison to serve the rest of his sentence. However, it is unclear 

whether the time spent in the institution for forensic psychiatric treatment will be subtracted from the 

time the convict has to serve in prison. If that is the case, then there is absorption.  

 

In chapter 5 the practice of the law is analysed. This research consists of two parts.  

In the first place the judgements of district courts and higher courts in 2008, 2010 and 2012 are 

analysed. The amount of cases (of judgements published on rechtspraak.nl) where article 63 was 

declared as applicable are analyzed and also in which cases the application of article 63 was 

motivated. Results show that article 63 is not motivated in the vast majority of judgements. When 

application of article 63 is motivated, it turned out that the judge felt limited by the regulation of 

concurrence in some cases. The limitation was connected with the maximum sentence (in some cases, 
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the application of article 63 led to a maximum sentence which was not in accordance with the gravity 

of the offences), but seemed to be connected to earlier imposed measures or conditions by another 

judge, which the judge who applied article 63 could not thwart. 

 

In the second place, interviews have been carried-out with members of the judiciary, the prosecution 

and the criminal law bar. The purpose of this part of the research is to get a thorough description of the 

experiences and opinions of several professional groups within the legal practice system without 

aiming for an exact quantitative representation.  

From the interviews it transpired that in many cases there is concurrence of offences, but this 

concurrence is not often debated during trial. This is different when article 63 is applied. This article is 

under discussion in a lot of cases and often brings debate on the duration of the imposed sentence, and 

sometimes on the type of sentence and the modality. To apply article 63 in a right way, up to date 

judicial documentation is essential.  

The question to what extent article 63 (and the regulation on the concurrence of offences in general) 

has an actual effect on the sentence depends on whether the application of article 63 is done in 

concreto or in abstracto. The application in concreto is mentioned most often. The application in 

abstracto seems to be used when there is a guideline or point of reference for the judged offence. In 

that case, there is in principle an accumulation of the sentences which are pronounced in the guideline 

or point of reference.  

There are different opinions on the desirability of this. That can be explained by the difference in 

purpose of the regulation: guaranteeing proportional sentencing or being a ‘sentence maximum 

limiter’. In the first case, one is of the opinion that also inside the maximum sentence there has to be a 

moderation of the sentence (bulk discount), and in the second case, the sentence can accumulate as 

long as the maximum sentence is not reached.  

We see in the first case that prevention (in the sense of rehabilitation) is particularly pronounced as the 

foundation for concurrence. Prevention has the meaning of limitation of the sentence in a concrete 

case. All this makes it clear that the intent of concurrence is moderation of the sentence. This is not 

obvious when approached in a more abstract way. 

 

The existing regulation of concurrence is hardly seen as an obstruction. The need to change the 

regulation was mentioned by only a small minority of respondents. That does not alter the fact that 

some developments were mentioned that call for awareness.  

In the first place, cold cases were given as a reason to change article 63. Such cases are so special, that 

the existing regulation of article 63 hinders a good judgement. The case of the district court of 

Amsterdam is not seen as a unique case.  

In the second place, although less explicit, the increasing role of the victim in criminal procedures is 

mentioned as a reason to adapt the current statutory regulation. The victim (or the surviving relative) 
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will not just accept a decreased sentence caused by the application of article 63, and more in general, 

the question whether the victim who has the opportunity to recommend a sentence during the court 

hearing, accepts a regulation which leads to a bulk discount because the defendant has committed 

more than one crime is questionable. 

In the third place, the continued appeal is mentioned as a reason to make the sentence for each offence 

in a judgement clearer. Although there are objections to splitting the sentence {practical difficulties in 

realizing (also because of work pressure), a danger for increased sentences and mistakenly looking at 

imposing a sentence as a simple sum}, the split-up of sentences is also supported as being useful for 

the victim, society, the defendant and for the judge in appeal. It must be noted that splitting the 

sentence for all committed offences is not necessary in all cases.  

 

In chapter 6 the statutory regulation in some of the neighbouring countries are analysed. From a 

QuickScan we choose to do research on the regulation in Germany, England and Wales, Finland, 

France, Austria and Spain. Research was done on the statutory regulations and criticism of the 

regulations. The practice (function) of the statutory regulation is beyond the scope of this research. A 

regulation on concurrence exists in all the analysed countries.  

There are clear differences between the countries, as well as differences with the Dutch regulation. In 

Germany they have chosen for an absorption system (same as in Austria), and in France, Finland and 

Spain they have chosen for an accumulation system (which strongly differ from each other), while in 

England and Wales concurrence does not come up in imposing the sentence, but during the execution 

of the sentence. In Spain there is a system of pure accumulation, but the law regulates that the sentence 

enforced is subject to a maximum.  

At the same time, it was noted that, despite the differences, the purpose and foundation of the 

regulations do not differ much from each other (and do not differ from the Dutch regulation). In all 

countries the aim is to prevent disproportional sentencing and serve (in particular) retribution and (to a 

lesser extent) prevention as a foundation for the regulation.   

Moreover, the character of the regulation is just as varied in many of the countries as it is in the 

Netherlands. For example, there is a distinction made between several types of crimes (France), or a 

distinction is based on the maximum sentence which is laid down for an offence (Finland). In England, 

Wales and Germany judges are required to motivate the sentence they impose in cases of concurrence 

of offences. Also in Finland and France the law prescribes which factors have to be taken into account 

when sentencing (in cases of concurrence).  

Even though the judge, in several systems, including the Netherlands, has a lot of freedom in 

determining the sentence, the sentencing maximum is in many countries comparatively lower than in 

the Netherlands. In France and Austria, it is not permitted to sentence higher than the highest 

maximum sentence. Finland has chosen for a differentiated system. England, Wales and Spain apply 

the system of absolute accumulation, every offence is sentenced, but the execution of the sentence is 
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limited by the judge (Engeland and Wales) or by the law (Spain), while the sentencing range seems to 

be higher than in the Netherlands.  

To what extent the regulation has an increasing or decreasing effect, is different for every country. In 

Austria and Finland the regulation has a decreasing effect on the sentence. There is some debate on the 

sentencing maximum and the decreasing intention of the regulation. Particularly recidivists and 

habitual offenders would benefit from a limited sentencing maximum. Besides, there is a risk that 

offences are not punished.  

 

An application of concurrence in cases of non-simultaneous trials exists in most of the countries. The 

German and Austrian regulations limit the application thereof, to prevent ‘double favour’ and only 

apply the regulation if a simultaneous trial was practically possible. Spain has this limitation also. In 

France, the regulation for concurrence in cases of non-simultaneous trials is applied only when the 

earlier judgement is not yet irrevocable.  

Whether there is an application of the regulation in abstracto or in concreto is not always clear. In 

Austria they seem to have chosen for an application of the regulation in concreto, like in France and 

Germany where the judge has to decide which sentence he would have imposed when the offences 

were tried simultaneously. The judge can decide to mix the sentences (France) or to overrule the 

earlier imposed sentences and to sentence once again (Germany). 

 

In chapter 7, we give our conclusions with regard to the purpose, foundation, character, intention and 

function of the concurrence of offences. Besides, we give four recommendations.  

1) In cases of the concurrence of offences, the judge, in his sentencing motivation, should split-up the 

sentence in some cases for each offence (or group of offences). Splitting the sentence is not always 

necessary, but can in some cases be desirable. The prosecution and the judiciary can further give 

structure to the splitting of sentences in their policies (in the demand for a sentence, judgement). 

2) By stipulating the amount of a fine in cases of concurrence of minor offences and crimes, the judge 

has to take the ability-to-pay principle into account. The present impression is that, as a consequence 

of policies, fines are often accumulated, without having regard to the financial resources of the 

defendant. This is at odds with the established principle in article 24 of the Dutch Criminal Code, 

which also has to be applied in cases of concurrence.  

3) In principle, the current article 63 does not have to be changed, but the application of the article 

must be explained explicitly by the prosecution and the judge when the interests of the defendant, to a 

large extent, are at stake. A choice for the application of article 63 in abstracto or in concreto is not 

made in this research. We leave this choice to legal practice. However, the judge must, in accordance 

with the jurisprudence of the Supreme Court, clearly expand on the sentence he imposes, in cases 

where the interests of the defendant are at stake. In such cases, it is not sufficient to only mention 

earlier convictions, or only to cite article 63 in the relevant statutory regulations.  
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4) Consideration could be given to adding a second paragraph to article 63, which would prescribe that 

for cold cases there is no application or limited application of article 63. In recent years, we see in the 

field of the legislator an increasing tendency to track down offenders for longer periods and prosecute 

them for offences which were committed in the past (abolition of prescriptive periods), just as we see 

more often and in more cases that under special circumstances closed cases are reopened (introduction 

of the regulation of revision to the disadvantage of the defendant).  

Article 63 of the criminal code has not yet been adapted to these new developments. Article 63 can be 

a hindrance for imposing a just sentence in cases of cold cases, very serious offences (where a 

maximum sentence of more than twelve years imprisonment is laid down) which could not be solved 

in earlier criminal investigations, but through new information, which was not available at the time of 

the earlier investigation, that can lead to imposing imprisonment. 

With respect to the earlier mentioned developments, but also taking into consideration the opinion of 

the legal practice, a supplement to article 63 is conceivable. In the event that this is chosen for, the 

insertion of an obligatory special legislative motivation is obvious.  
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Bijlage 1 

 

Onderzoeksmethodiek tweede deelonderzoek 
 

 

QuickScan feitenrechtspraak 

Selectie 

Het eerste deel van het tweede deelonderzoek betrof onderzoek naar feitenrechtspraak. We hebben een 

QuickScan uitgevoerd op feitenrechtspraak in Nederland. Daarvoor is gebruik gemaakt van het 

uitsprakenregister van de Rechtspraak.747 In dit uitsprakenregister is gezocht naar uitspraken 

strafkamers van rechtbanken en gerechtshoven in de jaren 2008, 2010 en 2012 waarin de zoekterm 

‘63’ voorkomt. Voor deze zoekterm is gekozen omdat in een vonnis of arrest altijd de toepasselijke 

wetsartikelen moeten worden opgenomen en dat, indien artikel 63 Sr van toepassing is in een 

strafzaak, het getal ‘63’dus altijd in het vonnis of arrest is terug te vinden.748 De spreiding van het 

onderzoek over meerdere jaren zorgt ervoor dat een beter beeld geschetst kan worden van de 

toepassing van artikel 63 Sr, dan wanneer slechts naar één jaar gekeken zou worden. Tegelijkertijd 

creëert het de mogelijkheid om te bezien of de uitspraak van Rechtbank Amsterdam van 14 oktober 

2011749 een verandering teweeg heeft gebracht in de mate van motivering van artikel 63 Sr in de 

feitenrechtspraak, doordat jaren voor en na de deze uitspraak zijn opgenomen in het onderzoek. De 

uitspraken zijn in de zoekopdracht gesorteerd op datum van uitspraak en niet op datum van publicatie 

op de website. Publicatie laat soms enige tijd op zich wachten en op deze wijze heeft een latere 

publicatie dan het jaar van uitspraak geen invloed op het wel of niet terugvinden van de uitspraak in 

het onderzoek. 

 

Het getal ‘63’ speelde in een deel van de zaken die op deze zoekterm gevonden werden een andere rol 

dan de verwijzing naar het artikel betreffende de ongelijktijdige berechting in meerdaadse samenloop; 

onder andere in de vorm van voetnoten, jaartallen en geldbedragen. Deze uitspraken, zogenoemde 

mismatches, zijn vanzelfsprekend niet in dit onderzoek opgenomen. Ook de zaken waarin artikel 63 Sr 

wel door de verdediging of door het openbaar ministerie is aangedragen, maar waarin het artikel door 

de rechtbank of het gerechtshof niet is toegepast, of waarin sprake was van vrijspraak, ontslag van alle 

rechtsvervolging of niet-ontvankelijkheid in hoger beroep, zijn buiten het onderzoek gehouden.  

 

Methodiek  

                                                           
747 Te vinden via: http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx  
748 In dit onderzoek zijn derhalve de zaken waarin artikel 63 Sr abusievelijk niet is opgenomen – voor zover deze 
er zijn - niet meegenomen. 
749 Rb. Amsterdam 14 oktober 2011, NJ 2012, 468.  

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx
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De uitspraken, die binnen de onderzoekselectie vielen, zijn doorzocht op de zoekterm ‘63’. Waar 

daartoe aanleiding werd gezien in de zoekresultaten, bijvoorbeeld omdat er meerdere ‘hits’ waren op 

de zoekterm, werd de strafmotivering doorgelezen om de rol van artikel 63 Sr in de straftoemeting te 

analyseren, teneinde meer inzicht te krijgen in de rol van artikel 63 Sr. In een groot aantal strafzaken 

werd artikel 63 Sr louter onder het kopje ‘toepasselijke wetsartikelen’ genoemd. In die zaken was 

verder niets terug te vinden over de rol van artikel 63 Sr bij het bepalen van de straf. In die zaken was 

het derhalve ook niet van belang om, afgezien van het steekproefsgewijs controlere, de strafmotivering 

uitgebreid door te nemen. In zaken waarin wel meer werd ingegaan op artikel 63 Sr, is een 

onderscheid gemaakt in de mate van motivering in vier categorieën (zie paragraaf 5.2.3.1).  

De zaken waarin sprake was van geen motivering of een standaardmotivering betreffende artikel 63 

Sr, de eerste en tweede categorie, zijn opgenomen in schema’s waarin de volgende informatie over 

deze vonnissen en arresten is vastgelegd: 

1. De rechtbank / het gerechtshof dat de uitspraak gedaan heeft 

2. De LJN-registratiecode 

3. De (eventuele) standaardmotivering of overige bijzonderheden. 

De zaken waarin sprake was van een motvering in de categorie semi-inhoudelijk of inhoudelijk, de 

derde en vierde categorie, zijn opgenomen in schema’s waarin de volgende informatie over deze 

vonnissen en arresten is vastgelegd: 

1. De rechtbank / het gerechtshof dat de uitspraak gedaan heeft 

2. De datum van uitspraak 

3. De LJN-registratiecode 

4. De rechters / de raadsheren 

5. De officier van justitie / de advocaat-generaal750 

6. De parketnummers751  

7. De overtreden wetsartikelen 

8. De opgelegde sanctie 

9. De motivering betreffende de samenloop. 

Deze motiveringen zijn bestudeerd en, daar waar zij blijk gaven van belemmeringen of bijzonderheden 

omtrent de toepassing van artikel 63 Sr, besproken in paragraaf over de onderzoeksresultaten. 

 

(Mogelijke) beperkingen 

                                                           
750 Voor zover de officier van justitie en/of de advocaat-generaal bij naam genoemd zijn. De reden hiervoor is 
dat deze officieren en advocaten-generaal mogelijk terug kunnen komen als respondenten in de interviews. 
Mocht dit zo zijn, dan zou een eventuele strafzaak uit de jurisprudentieanalyse bij het interview betrokken 
kunnen worden. 
751 De redden hiervoor is dat deze informatie bruikbaar is om te kijken of zaken die door rechtbanken behandeld 
zijn, wellicht later in hoger beroep wederom tot belemmeringen/problemen/bijzonderheden betreffende artikel 
63 Sr leiden.  
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Hoewel de QuickScan veel informatie over de toepassing van artikel 63 Sr heeft gegeven, zijn er ook 

enige beperkingen aan dit onderzoek die onder de aandacht dienen te worden gebracht.  

Een eerste kanttekening is het feit dat, op een enkele uitzondering na, alle zaken die voor dit 

onderzoek zijn geanalyseerd, zaken zijn die werden behandeld door meervoudige strafkamers. Uit de 

interviews met de rechtspraktijk, komt echter naar voren dat met name politierechters ingaan op de 

toepassing van artikel 63 Sr, zeker wanneer dit door de officier van justitie of de verdediging naar 

voren wordt gebracht. Deze zaken worden over het algemeen niet gepubliceerd. Tevens moet worden 

opgemerkt dat de uitspraken die in de QuickScan zijn meegenomen in het overgrote deel (zeer 

waarschijnlijk) niet zijn gepubliceerd vanwege het feit dat artikel 63 Sr van toepassing is. De verdeling 

in uitspraken per jaar die zijn meegenomen in het onderzoek, hoeft derhalve niets te zeggen over het 

aantal uitspraken die met toepassing van artikel 63 Sr zijn gedaan. Daartegenover staat de 

mogelijkheid dat strafzaken waarin meer problemen en/of belemmeringen waren betreffende artikel 63 

Sr mogelijk niet zijn gepubliceerd terwijl ze wel in de onderzoeksperiode zijn afgedaan. 

Voorts is er veel verschil in de mate van motivering. Zo zijn er PROMIS-vonnissen waarin de 

motivering veel uitgebreider is, dan verkorte vonnissen. Het is hierdoor mogelijk dat belemmeringen 

die wel door een rechtbank of hof is ondervonden, niet in het vonnis zijn opgenomen. In het verlengde 

hiervan ligt feit dat nooit volledig duidelijk wordt hoe rechters en/of raadsheren in een specifieke 

strafzaak toepassing hebben gegeven aan artikel 63 Sr. Het is mogelijk dat binnen de muren van de 

raadkamer stevig is gediscussieerd over de rol van artikel 63 Sr in de strafmaat en/of over de inperking 

van de straftoemetingsruimte in verband met eerder afgedane feiten, waarover vervolgens niets is 

terug te vinden in de uitspraak. Het ligt echter – gelet op de gesprekken met rechters en raadsheren – 

niet in de lijn onzer verwachting dat dit vaak het geval is geweest in de onderzochte zaken.  

Tot slot is in deze QuickScan alleen gekeken naar artikel 63 Sr en niet ook naar de overige artikelen 

van de regeling van meerdaadse samenloop. In het kader van dit onderzoek en het te verwachten 

resultaat van dit onderdeel van het onderzoek voerde het echter te ver om ook voor de andere 

artikelen, artikelen 57-62 Sr, een QuickScan over drie jaren bij twee verschillende gerechtelijke 

instanties uit te voeren; alleen al voor artikel 57 Sr zou dit leiden tot ruim 5.483 extra gepubliceerde 

uitspraken om te bestuderen. Wederom op basis van de interviews, is echter de verwachting dat ook in 

zaken waarin artikel 57 Sr van toepassing is, de samenloopregeling niet tot veel problemen en/of 

beperkingen zal hebben geleid.  

 

Interviews met advocaten, officieren van justitie en advocaten-generaal752 

Selectie 

                                                           
752 Het doel van dit deelonderzoek is om een gedegen beeld te verkrijgen van de ervaringen en meningen van de 
verschillende beroepsgroepen binnen de rechtspraktijk zonder dat een exacte kwantitatieve representativiteit 
wordt nagestreefd. Een goede manier om dit doel met een relatief beperkt aantal respondenten te bereiken biedt 
de zogenaamde purposive steekproef die hier dan ook is toegepast. Respondenten zijn geselecteerd op hun 
ervaring en deskundigheid. 
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De selectie van respondenten voor dit onderzoek verliep op twee verschillende manieren. De 

advocaten waren, omdat zij als particuliere dienstverlener werkzaam zijn, het meest vrij te benaderen. 

Om ervoor te zorgen dat alleen advocaten benaderd zouden worden die werkzaam zijn in het 

strafrecht, en we graag twee advocaten van één kantoor wilden spreken in verband met de tijd en het 

interviewdesign, hebben we er, met instemming van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van 

Strafrechtadvocaten (NVSA), voor gekozen om kantoren te benaderen waarvan minimaal twee 

advocaten aangesloten zijn bij de NVSA. In de arrondissementshoofdplaatsen waarin niet aan het 

selectiecriterium kon worden voldaan, zijn kantoren benaderd waar in ieder geval één NVSA-lid 

werkzaam is en waarin in ieder geval meerdere advocaten zich in het strafrecht hebben 

gespecialiseerd. In totaal hebben we op tien verschillende advocatenkantoren interviews gehouden.  

 

De officieren van justitie en advocaten-generaal die geparticipeerd hebben in het onderzoek, zijn, met 

toestemming van het Parket-generaal, benaderd door contact op te nemen met de hoofdofficieren van 

justitie en de hoofdadvocaten-generaal. Zij hebben vervolgens officieren van justitie en advocaten-

generaal benaderd die de tijd en ervaring in huis hebben op het terrein van het onderhavige onderzoek. 

De respondenten die ons werden toegewezen, waren onder andere werkzaam zijn in de expertises 

zware criminaliteit, cold cases, TGO en fraudezaken. Tevens hebben wij diverse kwaliteitsofficieren 

gesproken. Ook de gesprekken met respondenten die de, op het oog, lichtere vormen van criminaliteit 

in hun portefeuille hebben, of die als generalist werkzaam zijn binnen hun parket, hebben veel 

informatie opgeleverd. 

 

In totaal is in twintig gesprekken gesproken met 37 personen: veertien advocaten, zeventien officieren 

van justitie en zes advocaten-generaal. 

 

Methodiek 

Alle respondenten die deelnamen aan het onderzoek, zijn ondervraagd over hun ervaringen met de 

regeling van meerdaadse samenloop in hun praktijk. Het betrof semigestructureerde interviews. Dat 

betekent dat er wel een vragenlijst is die de grondslag vormde voor de interviews, maar dat er tevens 

voldoende ruimte was voor eigen inbreng en ervaringen van de respondenten.753 De interviews werden 

gehouden met twee interviewers, zodat de één zich kon richten op het gesprek en het interview kon 

leiden en de ander in de gaten kon houden of alle vragen beantwoord werden of dat mogelijk 

onderwerpen onbesproken bleven. Waar nodig werd in dergelijke gevallen het interview weer richting 

de vragenlijst gestuurd, op een wijze waarmee zo min mogelijk inbreuk werd gedaan op de dynamiek 

van het gesprek. Alle interviews werden, met toestemming van de respondenten, opgenomen, zodat 

tijdens de gesprekken de aandacht gefocust kon blijven op de respondenten en de vragen.  

                                                           
753 K. Beyens & H. Tournel, ‘Mijnwerkers of ontdekkingsreizigers? Het kwalitatieve interview’, in: T. Decorte & 
D. Zaitch (red.) Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie. Leuven: Acco 2009, p. 203. 
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De advocaten zijn, waar mogelijk, geïnterviewd in tweetallen. Op deze manier ontstonden er 

gesprekken tussen de interviewers en de geïnterviewden, waarbij de geïnterviewden ook uit elkaars 

ervaringen met de regeling konden putten om eigen ervaringen naar boven te halen en ook met elkaar 

in discussie konden treden over hun zienswijze betreffende de meerdaadse samenloop. Ook de 

officieren van justitie zijn op deze manier geïnterviewd. In de arrondissementen met een eerstelijns en 

tweedelijns parket, Amsterdam, Arnhem, Den Bosch en Den Haag, zijn de officieren van justitie met 

de advocaten-generaal geïnterviewd. Op deze manier werd het mogelijk om eventuele verschillen 

tussen strafzaken in eerste aanleg en strafzaken in hoger beroep te ontdekken en te bevragen.  

 

Na afloop zijn de interviews globaal getranscribeerd. Dat houdt in dat de antwoorden van de 

respondenten zijn uitgewerkt, maar dat spreekgewoontes zoals stopwoordjes, en versprekingen daarin 

niet zijn meegenomen. De resultaten van de interviews zijn vervolgens handmatig gecodeerd. De 

resultaten dus per vraag samengebracht en niet per respondentgroep. Op deze manier konden de 

antwoorden van de verschillende respondentgroepen vrij eenvoudig worden vergeleken. 

 

(Mogelijke) beperkingen  

Hoewel er een, voor dit onderzoek, redelijk aantal interviews heeft plaats gevonden met een redelijk 

aantal respondenten, is het niet mogelijk om op basis van deze interviews generaliserende uitspraken 

te doen over de ervaringen met de regeling van meerdaadse samenloop binnen de respondentgroepen. 

Dit was ook niet het doel van dit onderzoek, maar dient desalniettemin wel genoemd te worden en in 

ogenschouw genomen te worden bij het beoordelen van de onderzoeksresultaten.  

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de respondenten sociaal wenselijke antwoorden zouden kunnen 

geven op de interviewvragen. Gezien de onderzoeksresultaten en gezien de wijze waarop kritiek werd 

geuit door de respondenten op allerlei facetten van de regeling, is er geen aanleiding om aan te nemen 

dat een zekere sociale wenselijkheid bij het beantwoorden van vragen een rol heeft gespeeld. 

Omdat de strafrechtspraktijk een dynamische praktijk is, bleek het niet in alle gevallen mogelijk om 

interviews te houden alle respondenten met wie vooraf de afspraak was gemaakt. Het oorspronkelijk 

beoogde aantal respondenten was 48, te weten: 20 advocaten, 20 officieren van justitie en acht 

advocaten-generaal. Ondanks telkens de ruim van te voren gemaakte afspraken, waren onvoorziene 

omstandigheden, zoals een raadkamer, een piketmelding en dergelijke, het gevolg dat niet alle 

respondenten op het afgesproken tijdstip konden worden ondervraagd. In deze situaties is telkens 

gesproken met de respondent die wel aanwezig was.  
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Interviews met rechters en raadsheren754 

Selectie 

Voor de selectie van rechters en raadsheren voor dit onderzoek, zijn de onderzoekers bijgestaan door 

De Raad voor de rechtspraak. Na goedkeuring van het onderzoek is vanuit de Raad voor de 

rechtspraak contact gezocht met de gerechtelijke ressorts om de vraag naar respondenten uit te zetten. 

Naast raadsheren zijn op deze wijze rechters benaderd die in de arrondissementen binnen deze ressorts 

werkzaam zijn. Er zijn in totaal een viertal gesprekken gevoerd met twee rechters en zes raadsheren. 

Gezien de werkdruk, de herziening van de gerechtelijke kaart en (interne) verhuizingen, bleek het niet 

mogelijk om met meer respondenten van gedachten te wisselen. 

Het geringe aantal geïnterviewde personen vormde de reden om met de Raad voor de rechtspraak in 

contact te treden en te bezien hoe meer rechters over het onderwerp kunnen worden bevraagd. 

Besloten is strafrechters via email te benaderen met enkele vragen, die reeds tijdens de gesprekken 

waren gesteld. Deze email werd via de Raad voor de rechtspraak verspreid. Zeven rechters op deze 

mail gereageerd. Hun reacties zijn in de rapportage opgenomen. 

 

Methodiek 

In eerste instantie was het de bedoeling om rechters en raadsheren in de vorm van 

rondetafelgesprekken te ondervragen over hun ervaringen met de meerdaadse samenloop in de 

praktijk. Toen echter bleek dat het niet mogelijk was om voldoende rechters en raadsheren hiervoor bij 

elkaar te brengen, is teruggevallen op semigestructureerde interviews. De onderzoeksmethodiek is 

hierdoor grotendeels gelijk aan de methode die gebruikt is in de interviews met officieren van justitie 

en advocaten-generaal, zodat hier niet verder op in hoeft te worden gegaan.  

Waar wel een duidelijk verschil bestaat, is in de vragenlijsten die voor de gesprekken is gebruikt. De 

interviewvragen die zijn voorbereid voor de rechters en raadsheren waren aanzienlijk minder in aantal 

en tevens is met de rechters en raadsheren uitgebreider ingegaan op de uitspraak van de Rechtbank 

Amsterdam. Er is meer aandacht besteed aan de behandeling van casusposities waarin aan de rechters 

en raadsheren werd gevraagd te benoemen wat zij van de uitspraak vonden en te beoordelen of zij dit 

op soortgelijke wijze of op een andere wijze zouden hebben gedaan. Tevens is, nu de gesprekken met 

de rechters en raadsheren plaatsvonden nadat de interviews met advocaten, officieren van justitie en 

advocaten-generaal waren afgerond, in de gesprekken meermalen teruggegrepen naar uitspraken uit de 

eerdere interviews. Op deze manier konden de vermoedens van de andere actoren over de wijze 

waarop rechters en raadsheren de regeling van meerdaadse samenloop toepassen, worden getoetst. 

                                                           
754 Het doel van dit deelonderzoek is om een gedegen beeld te verkrijgen van de ervaringen en meningen van de 
verschillende beroepsgroepen binnen de rechtspraktijk zonder dat een exacte kwantitatieve representativiteit 
wordt nagestreefd. Een goede manier om dit doel met een relatief beperkt aantal respondenten te bereiken biedt 
de zogenaamde purposive steekproef die hier dan ook is toegepast. Respondenten zijn geselecteerd op hun 
ervaring en deskundigheid. 
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De verwerking van de onderzoeksresultaten is op gelijke wijze geschied als de onderzoeksresultaten 

van de interviews met de andere procesactoren. 

 

(Mogelijke) beperkingen  

De grootste beperking die werd ondervonden in de gesprekken met rechters en raadsheren, was dat de 

opkomst voor de gesprekken laag was, waardoor de oorspronkelijke gewenste gespreksvorm – de 

rondetafelgesprekken – niet kon worden uitgevoerd. Het aantal deelnemers aan deze gesprekken zou te 

laag zijn om het doel dat de onderzoekers hiermee hadden te bereiken. Er is derhalve gekozen voor het 

ombuigen van dit onderzoeksdesign tot semigestructureerde interviews. Ook in dit design, bleef de het 

aantal participerende rechters en raadsheren achter ten opzichte van de respondenten in de overige 

interviews. Hoewel de onderzoekers hebben getracht om zoveel mogelijk respondenten voor deze 

gesprekken te werven, bleek het onmogelijk om meer personen aan te gesprek te laten deelnemen. 

Nu ook met de rechters en raadsheren semigestructureerde interviews zijn gehouden, gelden ook in dit 

onderzoek de mogelijke beperkingen bij de bespreking van de interviews met advocaten, officieren 

van justitie en advocaten-generaal aan de orde zijn gekomen. Dit betekent dat ook hier gewaakt moet 

worden voor het doen van generaliserende uitspraken. Echter, met deze beperking is in de analyse van 

de onderzoeksresultaten rekening gehouden. Ook de mogelijkheid dat er sociaal wenselijk wordt 

geantwoord is niet uit het oog verloren, maar, nu er geen aanwijzingen in de resultaten zijn gevonden 

dat hier sprake van zou zijn, is er geen reden om aan te nemen dat dit de interviewresultaten heeft 

beïnvloed. Dat geldt ook voor de reacties die de onderzoekers per mail hebben verkregen. 
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Bijlage 2 
 
 
Vragen advocaten-interviews 
 
OPZET 
a. Inleiding: uitleg van het onderzoek & voorstelling van de doelstelling van het interview: niet te concreet 

aangeven wat de bedoeling van het onderzoek is.  
b. Openingsvragen: zorgen dat de respondent went aan de interviewsituatie en zich betrokken voelt bij het 

onderzoek; vragen naar achtergrond; hoeveel ervaring met strafrecht; hoeveel ervaring met het onderwerp 
c. Inleidingsvraag: respondent op weg helpen naar het thema dat je wilt onderzoeken en vragen naar de 

algemene opinie van het onderzoeksonderwerp. Dit moet een gemakkelijke vraag zijn, zodat respondent los 
komt. 

d. Specifieke vragen / vignetten: zeer gedetailleerd in gaan op de probleemstelling. 
e. Besluitende vragen: korte samenvatting geven en vragen of dit klopt; vragen of hij/zij nog iets toe wil 

voegen. 

 
Inleiding:  
 
Zoals u wellicht in de e-mail die wij naar u gestuurd hebben heeft kunnen lezen, heeft de 
minister van Veiligheid en Justitie de opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek 
naar de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop. Het doel van dit onderzoek is te 
onderzoeken of de regeling van meerdaadse samenloop, zoals deze op dit moment in 
Nederland geldt, toereikend is. Om hier een goed beeld van te kunnen schetsen, wordt naast 
de interviews die we onder andere met u, maar ook met leden van het Openbaar Ministerie en 
de rechtsprekende macht houden, gekeken naar de wetsgeschiedenis, de literatuur en de 
regelingen in enkele andere landen. In dit interview willen wij graag zoveel mogelijk te weten 
komen over uw praktijkervaring met de regeling van meerdaadse samenloop. Het gaat hierbij 
om de artikelen 57 tot en met 63 Sr, waarvan u de tekst bijgevoegd vindt. 
 
Het gesprek zal naar verwachting ongeveer één (1) uur in beslag nemen. 
 
Gaat u ermee akkoord als wij geluidsopnames maken van hetgeen wij bespreken? 
 
Uw reacties zullen in de rapportage niet tot individuele uitspraken herleidbaar zijn. Over de 
uitkomsten zult te zijner tijd worden geïnformeerd indien u daar prijs op stelt. 
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Achtergrondvragen 
• Hoelang bent u al werkzaam als advocaat? 
• Hoeveel/hoelang is uw ervaring in de strafrechtadvocatuur? 
• Wat zijn uw specialismes binnen het strafrecht? 
• Heeft u zich voorbereid op dit interview? 

o Zo ja, wat heeft u gelezen/bestudeerd? 
 
Meerdaadse samenloop 
 
Gebruik van de regeling door de advocaat 
 

1. Heeft u in de praktijk te maken met situaties waarbij meerdaadse samenloop (artikel 
57-63 Sr) van toepassing is of aan de orde kan zijn? 

a. Zo ja, kunt u aangeven hoe vaak? 
 

2. Welke van de artikelen van de meerdaadse samenloopregeling (artikel 57-63 Sr) komt 
u in uw praktijk het meest tegen? 
 

3. Wijst u in uw pleidooien op situaties waarin naar uw mening sprake is van meerdaadse 
samenloop?  

a. Zo ja, kunt u aangeven hoe vaak u dat doet? 
 

4. Wijst u in uw pleidooien op situaties waarin naar uw mening artikel 63 Sr van 
toepassing is?  

a. Zo ja, doet u dat vaker in hoger beroep dan in eerste aanleg? 
b. Zo ja, doet u dit uit eigen beweging of in reactie op een requisitoir van het 

OM?  
 

5. Bespreekt u op kantoor wel eens zaken met het oog op aspecten van meerdaadse 
samenloop?  

a. Zo ja, wat zijn dan de aspecten van de regeling die aandacht krijgen? 
 

6. Heeft een cliënt van u wel eens voordeel gehad van toepassing van de regeling van 
artikel 63 Sr?  

a. Zo ja, kunt u aangeven waaruit dat voordeel bestond? 
 

7. Heeft u (voor uw cliënt) problemen ondervonden in de praktijk door de meerdaadse 
samenloopregeling?  

a. Zo ja, kunt u de problematiek schetsen? 
 

8. Kunt u gevallen schetsen waarin u in hoger beroep bent gegaan vanwege een volgens 
u verkeerde toepassing van de meerdaadse samenloopregeling, in het bijzonder artikel 
63 Sr? 
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9. De Justitiële Documentatie van verdachten is soms niet volledig up-to-date. Hierdoor 
kan het zijn dat in zaken waarin artikel 63 Sr wel van toepassing is, dit niet blijkt uit 
de Justitiële Documentatie.  

a. Merkt u dat de Justitiële Documentatie niet compleet is?  
b. Zo ja, komt dat volgens u geregeld voor?  
c. Checkt u standaard voor de zitting dat de Justitiële Documentatie compleet is? 
d. Wat doet u als u merkt dat de Justitiële Documentatie niet compleet is? 

 
Doel van de regeling 
 

10. Wat is volgens u het doel van de huidige regeling van meerdaadse samenloop in het 
Nederlandse strafrecht? 
 

11. In Nederland hanteren we een beperkt cumulatiestelsel voor wat betreft het opleggen 
van gevangenisstraffen. De maximaal op te leggen gevangenisstraf mag niet hoger zijn 
dan de maximumstraf voor het zwaarste delict plus een derde. Het doel van de 
wetgever bij de keuze voor een beperkt cumulatiestelsel was om een ‘te grote 
hardheid’ of, met andere woorden te hoge straffen, te voorkomen. Kunt u zich vinden 
in dit doel van de regeling? 

a. Zo ja, waarom? 
b. Zo nee, waarom niet? 

 
12. Heeft de wettelijke regeling naar uw mening een strafverhogende of een 

strafverminderende strekking? 
a. In het geval u de regeling strafverhogende strekking toedicht, hoe beoordeelt u 

de maximering van de strafverhoging tot een derde? 
b. In geval u de regeling strafverminderende strekking toedicht, hoe beoordeelt u 

de wettelijke strafmatiging (hoogste gevangenisstraf plus een derde)? 
 

13. Wat vindt u van de regeling van meerdaadse samenloop bezien vanuit het belang van 
uw cliënten? 

a. Is naar uw mening de strekking van de regeling in overeenstemming met het 
belang van uw cliënten? 

 
14. Leidt toepassing van de regeling van meerdaadse samenloop naar uw mening tot een 

voor uw cliënt begrijpelijke straftoemeting?  
a. Zo nee, waarom niet? 
b. (in welke gevallen voor cliënt in het bijzonder onbegrijpelijk?) 

 
15. Ziet u een relatie tussen artikel 63 Sr en recidive? 

a. Zo ja, hoe zou u die relatie willen omschrijven? 
b. Is de relatie volgens u duidelijk? 
c. Zo nee, hoe zou die relatie volgens u kunnen worden verhelderd? 
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Gebruik van de regeling door de officier van justitie/de advocaat-generaal 
 

16. In de literatuur wordt gesproken van twee visies op de toepassing de regeling van 
meerdaadse samenloop. De straftoemeting kan bezien worden in abstracto. Hierbij 
wordt het strafplafond bepaald door de wet, maar kan de overgebleven 
straftoemetingsruimte volledig worden benut. De andere zienswijze is de 
straftoemeting in concreto, waarbij, naast het wettelijk strafplafond ook voor het 
concrete geval de straftoemeting aan het doel van meerdaadse samenloop is gebonden. 
Welke visie denkt u dat door het OM wordt aangehangen? 

 
17. Houdt het OM volgens u rekening met de samenloopregeling in de strafeis? 

a. Zo ja, hoe en wanneer doen zij dat; strafverhogend of strafverminderend? 
b. Zo nee, kunt u daar iets over zeggen? 

 
18. Merkt u, bijvoorbeeld in de motivering van een strafeis, dat de officier van 

justitie/advocaat-generaal moeite heeft gehad met het formuleren van de strafeis 
vanwege de samenloopregeling? Zo ja, hoe heeft u dat gemerkt? 
 

19. Het OM maakt bij het bepalen van zijn strafeis gebruik van de BOS/Polarisrichtlijnen 
en van de ‘Aanwijzing kader voor strafvordering’. In deze aanwijzing is bepaald dat, 
indien er meerdere feiten in één strafdossier zitten, per feit het aantal strafpunten 
wordt uitgerekend en dat deze punten vervolgens bij elkaar opgeteld dienen te worden. 
Deze strafpunten worden omgezet in sanctiepunten die uiteindelijk leiden tot de 
strafeis, waarbij na 180 strafpunten de strafeis wordt gematigd. Kunt u zich vinden in 
deze wijze van totstandkoming van de strafeis? 
 

Gebruik van de regeling door rechters 
 

20. Denkt u dat het doel van de meerdaadse samenloopregeling, het tegengaan van te hoge 
straffen, in de hedendaagse rechtspraak door rechters wordt onderschreven? 
 

21. Hoe denkt u dat rechters rekening houden met de meerdaadse samenloopregeling in 
het bepalen van een straf? 
 

22. Merkt u, bijvoorbeeld in de motivering van een straf, dat rechters moeite hebben 
gehad met het bepalen van een straf vanwege de samenloopregeling? Zo ja, hoe heeft 
u dat gemerkt? 

 
23. In de literatuur wordt gesproken van twee visies op de toepassing de regeling van 

meerdaadse samenloop. De toepassing ervan kan bezien worden in abstracto. Hierbij 
wordt het strafplafond bepaald door de wet, maar kan de overgebleven 
straftoemetingsruimte volledig benut worden. Een andere zienswijze is de 
straftoemeting in concreto, waarbij, naast het wettelijk strafplafond ook gebondenheid 
bestaat aan een plafond voor het concrete geval, door de regeling van de meerdaadse 
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samenloop. Aan welke visie voelt u zich in de praktijk gebonden? Welke visie denkt u 
dat door rechters in Nederland wordt toegepast?  
 

24. De aanleiding van dit onderzoek is een vonnis van de rechtbank Amsterdam van 14 
oktober 2011. In deze zaak stond een verdachte terecht voor meerdere verkrachtingen, 
afpersingen, aanrandingen en een gijzeling die hij in 1996 had gepleegd. De feiten 
konden als gevolg van nieuwe DNA technieken pas jaren later worden opgehelderd. 
Verdachte was tussen 1996 en 2011 verschillende malen veroordeeld tot in totaal 15 
jaar en 9 maanden gevangenisstraf voor andere feiten dan de onderhavige. Als gevolg 
van artikel 63 Sr zou de maximaal op te leggen gevangenisstraf worden beperkt tot 4 
jaar en 3 maanden.  

a. Wat zou u als advocaat zijnde in deze zaak ten aanzien van de 
samenloopregeling hebben bepleit? 

De rechtbank besloot in deze zaak artikel 63 Sr niet toe te passen en, in plaats van de 
maximaal op te leggen gevangenisstraf van 4 jaar en 3 maanden, een gevangenisstraf 
op te leggen voor de duur van 10 jaar.  

b. Zou u tegen het vonnis van de rechtbank in beroep zijn gegaan? 
 

25. Technologische ontwikkelingen op het gebied van bewijsvergaring maken het steeds 
beter mogelijk om jaren na een misdrijf het misdrijf alsnog op te lossen, bijvoorbeeld 
door DNA-onderzoek. Verwacht u dat de regeling, en dan met name artikel 63 Sr, 
hierdoor vaker tot situaties zal leiden, zoals in Amsterdam, of denkt u dat dit slechts 
een eenmalige gebeurtenis is geweest?  

 
Voorstellen 
 

1. Heeft u het idee dat de huidige regeling van meerdaadse samenloop in het Nederlandse 
strafrecht functioneert? 

a. Zo ja, functioneert de gehele regeling? 
b. Zo nee, welk onderdeel/onderdelen van de regeling functioneren niet? 

i. Wat zijn daarbinnen de pijnpunten? 
ii. Is gelet daarop voor u aanleiding om de wet aan te passen? 

iii. Zo ja, in welke richting zou dit volgens u moeten worden aangepast? 
 

2. Eerder kwam al aan bod dat artikel 57 Sr in geval van gevangenisstraf een beperkt 
cumulatiestelsel kent. Vindt u dat de wet de rechter in geval van meerdaadse 
samenloop ruimere bevoegdheden zou moeten toekennen bij het bepalen van 
gevangenisstraf? 

a. Zo ja, waarom? 
a. Zo ja, hoe staat u tegenover een stelsel van zuivere cumulatie van 

gevangenisstraffen? 
b. Zo nee, waarom niet?  

a. Zo nee, vindt u dan ook dat de bestaande regeling zou moeten 
worden uitgebreid waardoor gematigde cumulatie ook geldt bij de 
overtredingen en bij de geldboeten en de taakstraffen? 
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3. Vindt u dat de wet de rechter in geval van meerdaadse samenloop in geval van 

ongelijktijdige berechting (artikel 63 Sr) ruimere bevoegdheden zou moeten toekennen 
bij het bepalen van gevangenisstraf? 

b. Zo ja, waarom? 
i. Zo ja, bent u voor afschaffing van artikel 63 Sr? Zo ja waarom/Zo nee, 

waarom niet? 
ii. Zo ja, bent u voor versoepeling van de regeling van artikel 63 Sr? 

iii. Zo ja, hoe artikel 63 Sr volgens u vorm moeten krijgen? 
c. Zo nee, waarom niet? 

 
Afsluitend 

• Samenvatting van hetgeen besproken is. 
• Heeft u nog opmerkingen of vragen? 
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Advocaten-generaal en officieren van Justitie: interviews 
 
OPZET 
f. Inleiding: voorstelling van de doelstelling van het interview. 
g. Openingsvragen: zorgen dat de respondent went aan de interviewsituatie en zich betrokken voelt bij het 

onderzoek; vragen naar achtergrond; hoe lang al in deze positie; hoeveel ervaring met strafrecht; hoeveel 
ervaring met het onderwerp 

h. Inleidingsvraag: respondent op weg helpen naar het thema dat je wilt onderzoeken en vragen naar de 
algemene opinie van het onderzoeksonderwerp. Dit moet een  gemakkelijke vraag zijn, zodat respondent los 
komt. 

i. Specifieke vragen / vignetten: zeer gedetailleerd in gaan op de probleemstelling. 
j. Besluitende vragen: korte samenvatting geven en vragen of dit klopt; vragen of hij/zij nog iets toe wil 

voegen. 

 
Inleiding 
 
Zoals u wellicht in de e-mail/brief die wij naar uw parket gestuurd hebben heeft kunnen lezen, 
heeft de minister van Veiligheid en Justitie de opdracht gegeven tot het uitvoeren van een 
onderzoek naar de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop. Het doel van dit onderzoek 
is te onderzoeken of de regeling van meerdaadse samenloop, zoals deze op dit moment in 
Nederland geldt, toereikend is. Om hier een goed beeld van te kunnen schetsen, wordt naast 
de interviews die we onder andere met u, maar ook met advocaten en leden van de 
rechtsprekende macht houden, gekeken naar de wetsgeschiedenis, de literatuur en de 
regelingen in enkele andere landen. In dit interview willen wij graag zoveel mogelijk te weten 
komen over uw praktijkervaring met de regeling van meerdaadse samenloop. Het gaat hierbij 
om de artikelen 57 tot en met 63 Sr, waarvan u de tekst bijgevoegd vindt. 
 
Het gesprek zal naar verwachting ongeveer één (1) uur in beslag nemen. 
 
Gaat u ermee akkoord als wij geluidsopnames maken van hetgeen wij bespreken? 
 
Uw reacties zullen in de rapportage niet tot individuele uitspraken herleidbaar zijn. Over de 
uitkomsten zult te zijner tijd worden geïnformeerd indien u daar prijs op stelt. 
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Achtergrond 
 

• Hoe lang bent u al werkzaam als advocaat-generaal/officier van justitie? 
• Heeft u op andere wijze binnen het strafrecht gewerkt voordat u advocaat-

generaal/officier van justitie werd? 
• Wat is uw specialisme binnen uw functie als advocaat-generaal/officier van justitie? 
• Heeft u zich voorbereid op dit interview? 

o Wat heeft u gelezen/bestudeerd? 
 
Meerdaadse samenloop 
 
Gebruik van de (wettelijke) regeling 
 

26. Heeft u in de praktijk vaak te maken met zaken waarbij meerdaadse samenloop van 
toepassing is of aan de orde is of kan zijn?  

a. Welke artikelen (van artikel 57 tot en met 63 Sr) komen het meest voor? 
 

27. Gaat u in een concrete strafzaak ten behoeve van de onderbouwing van uw eis na of er 
sprake is van meerdaadse samenloop? 

a. Zo ja, hoe doet u dat dan? 
b. Houdt u ook bij ad informandum gevoegde zaken rekening met meerdaadse 

samenloop? 
 

28. Stel: u krijgt als advocaat-generaal/officier een strafzaak voor u met een verdachte die 
wordt verdacht van het plegen van 10 eenvoudige diefstallen. Naar uw mening zijn er 
gronden om de verdachte een straf voor deze 10 eenvoudige diefstallen op te leggen. 
Ervan uitgaande dat er sprake is van meerdaadse samenloop, welk kader is voor het 
bepalen van de straf in dit concrete geval het belangrijkst? 

a. Het wettelijk kader van artikel 57 e.v. Sr? 
b. Het door het Openbaar Ministerie ontwikkelde beleid? 
c. Beide? Zo ja, hoe verhouden het wettelijk kader en het beleid zich volgens u 

tot elkaar? 
 

29. In de ‘Aanwijzing kader voor strafvordering’ staat dat in geval van meerdere feiten in 
één strafdossier per feit het aantal strafpunten wordt uitgerekend dat vervolgens bij 
elkaar wordt opgeteld. Er is tot 180 strafpunten dus sprake van zuivere cumulatie. Het 
wettelijk kader gaat uit van het zwaarste delict vermeerderd met een derde, beperkte 
cumulatie dus.  

a. Bent u van mening dat er sprake is van een afwijking van het beleid ten 
opzichte van de wet? 

b. Zo nee, waarom niet? 
c. Zo ja, welke regeling vindt u beter? 
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30. Zou de wet volgens u in de richting van het beleid van OM moeten worden gewijzigd? 
a. Zo ja, waarom? 
b. Zo nee, waarom niet? 

 
31. Heeft de wettelijke regeling naar uw mening een strafverhogende of een 

strafverminderende strekking? 
a. In het geval u de regeling strafverhogende strekking toedicht, hoe beoordeelt u 

de maximering van de strafverhoging tot een derde? 
b. In geval u de regeling strafverminderende strekking toedicht, hoe beoordeelt u 

de wettelijke strafmatiging (hoogste gevangenisstraf plus een derde)? 
 

32. Zijn er zaken geweest waarin u werd belemmerd in de strafeis door de 
samenloopregeling?  

a. Hoe en waarom werd u belemmerd?  
b. Hoe heeft u uw strafeis in deze zaak/zaken vormgegeven?  

 
33. Wordt meerdaadse samenloop met collega advocaten-generaal/officieren van justitie 

besproken tijdens werkoverleggen en dergelijke?  
a. Zo ja, kunt u vertellen wat er dan zoal over de regeling gezegd wordt?  

Welk onderdeel van de regeling staat het meest ter discussie? 
34. Wordt meerdaadse samenloop met collega advocaten-generaal/officieren van justitie 

besproken tijdens werkoverleggen en dergelijke in gevallen wanneer het 
strafmaximum in het zicht komt? 
 

35. Benoemt u in uw strafeis of er volgens u sprake is van meerdaadse samenloop? 

a. Zo ja, gaat u in uw strafeis in op de straf die u voor de afzonderlijke delicten 
had willen eisen? 

b. Zo nee, bent u van mening dat het wenselijk zou zijn om meer aandacht te 
besteden aan meerdaadse samenloop in uw strafeis? 

i. Zo nee, waarom niet? 

ii. Zo ja, hoe zou volgens u meerdaadse samenloop beter in uw strafeis 
naar voren kunnen worden gebracht? 

 
36. Komt het in hoger beroep vaak voor dat er sprake is van een tussentijdse veroordeling 

na de uitspraak in eerste aanleg? 

a. Zo ja, maakt dit het formuleren van een strafeis moeilijker, of werd u hierin 
niet ‘extra’ belemmerd? 
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37. De Justitiële Documentatie van verdachten is soms niet volledig up-to-date. Hierdoor 
kan het zijn dat in zaken waarin artikel 63 Sr wel van toepassing is, dit niet blijkt uit 
de Justitiële Documentatie.  

a. Merkt u dat de Justitiële Documentatie niet compleet is?  
b. Zo ja, komt dat volgens u (in hoger beroep) geregeld voor? 
c. Checkt u standaard voor de zitting (in hoger beroep) dat de Justitiële 

Documentatie compleet is? 
 
38. Slachtoffers kunnen op de hoogte worden gehouden van de vorderingen in de 

strafzaak. Officieren van justitie voeren ook voorafgaand aan het onderzoek ter 
terechtzitting gesprekken met slachtoffers. Gaat u, in het geval in een strafzaak sprake 
is van meerdere slachtoffers van verschillende feiten (en sprake kan zijn van 
meerdaadse samenloop), in op de regeling van meerdaadse samenloop en de mogelijke 
consequenties voor de straf? 

a. Zo ja, hebben slachtoffers hierop gereageerd? Zo ja, hoe? 

b. Zo nee, waarom niet? 

c. Hebben slachtoffer zich achteraf bij u beklaagd over de in hun ogen te lage 
straf voor het feit waarvan zij het slachtoffer zijn geworden? 

d. Zo ja, heeft u dan gewezen op de regeling van meerdaadse samenloop? 

 
39. Het OM houdt regelmatig burgerfora waarin met burgers gesproken wordt over 

strafzaken en passende straffen. Is u bekend of in deze fora op de samenloopregeling 
wordt ingegaan?  

a. Zo ja, weet u hoe de regeling van meerdaadse samenloop wordt uitgelegd: als 
een stelsel van strafverzwaring of strafverlichting? 

b. Weet u hoe binnen burgerfora op de meerdaadse samenloop is gereageerd? 
 
Doel regeling 
 

40. Wat is volgens u het doel van de huidige regeling van meerdaadse samenloop in het 
Nederlandse strafrecht? 
 

41. Zoals eerder al aan de orde kwam, hanteren we in Nederland een beperkt 
cumulatiestelsel voor wat betreft het opleggen van gevangenisstraffen. De maximaal 
op te leggen gevangenisstraf mag niet hoger zijn dan de maximumstraf voor het 
zwaarste delict plus een derde. Het doel van de wetgever bij de keuze voor een beperkt 
cumulatiestelsel was om een ‘te grote hardheid’ of, met andere woorden te hoge 
straffen, te voorkomen. Kunt u zich vinden in dit doel van de regeling? 

a. Zo ja, waarom? 
b. Zo nee, waarom niet? 
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42. In de literatuur wordt gesproken van twee visies op de toepassing de regeling van 
meerdaadse samenloop. De straftoemeting kan bezien worden in abstracto. Hierbij 
wordt het strafplafond bepaald door de wet, maar kan de overgebleven 
straftoemetings-ruimte volledig benut worden. De andere zienswijze is de 
straftoemeting in concreto, waarbij, naast het wettelijk strafplafond ook voor het 
concrete geval de straftoemeting aan het doel van meerdaadse samenloop is gebonden. 
Welke visie rekent u tot de uwe?  
 

43. Ziet u een relatie tussen artikel 63 Sr en recidive? 
a. Zo ja, hoe zou u die relatie willen omschrijven? 

i. Is de relatie volgens u duidelijk? 
b. Zo nee, hoe zou die relatie volgens u kunnen worden verhelderd? 

 
Gebruik van de regeling door advocaten 

 
44. Halen advocaten in hun verweer de samenloopregeling, en dan met name artikel 63 Sr, 

aan om tot een lagere straf voor hun cliënt te komen?  
a. Zo ja, hoe doen zij dat? 

 
Gebruik van de regeling door rechters 

 
45. Denkt u dat het doel van de regeling, het tegengaan van te hoge straffen, in de 

hedendaagse rechtspraak door rechters wordt onderschreven? 
 

46. Hoe denkt u dat de rechters rekening houden met de samenloopregeling in het bepalen 
van een straf?   
 

47. Bent u het eens met de stelling dat in de praktijk nauwelijks problemen zijn met de 
regeling van meerdaadse samenloop? 

a. Zo nee, in welke gevallen hebt u gemerkt dat rechters problemen ondervonden 
met de regeling? 

b. Hoe vaak hebt u met die problemen te maken gehad? 
c. Hoe zijn die problemen opgelost? 

 
48. Zijn u gevallen bekend waarin uit vonnissen bleek dat rechters problemen 

ondervonden met de regeling van meerdaadse samenloop? 
a. Zo ja, in welke gevallen was dat? 

i. Was dit bij gelijktijdige of ongelijktijdige berechting? 
 

49. De aanleiding van dit onderzoek is een vonnis van de rechtbank Amsterdam van 14 
oktober 2011. In deze zaak stond een verdachte terecht voor meerdere verkrachtingen, 
afpersingen, aanrandingen en een gijzeling die hij in 1996 had gepleegd. De feiten 
konden als gevolg van nieuwe DNA technieken pas jaren later worden opgehelderd. 
Verdachte was tussen 1996 en 2011 verschillende malen veroordeeld tot in totaal 15 
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jaar en 9 maanden gevangenisstraf voor andere feiten dan de onderhavige. Als gevolg 
van artikel 63 Sr zou de maximaal op te leggen gevangenisstraf worden beperkt tot 4 
jaar en 3 maanden.  

a. Stel, u was officier van justitie of advocaat-generaal in deze zaak. Zou u deze 
beperking, die uit artikel 63 Sr voortvloeit, hebben gevolgd in het formuleren 
van uw strafeis? 

b. Het is u wellicht bekend dat de rechtbank Amsterdam artikel 63 Sr bewust 
buiten beschouwing liet en verdachte tot tien jaar gevangenisstraf 
veroordeelde. Zou u tegen het vonnis van de rechtbank in beroep zijn gegaan? 
Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 

 
50. Technologische ontwikkelingen op het gebied van bewijsvergaring maken het steeds 

beter mogelijk om jaren na een misdrijf het misdrijf alsnog op te lossen, bijvoorbeeld 
door DNA-onderzoek. Verwacht u dat de regeling, en dan met name artikel 63 Sr, 
hierdoor vaker tot situaties zal leiden, zoals in Amsterdam, of denkt u dat dit slechts 
een eenmalige gebeurtenis is geweest?  

 
Voorstellen 
 

4. Heeft u, naar aanleiding van hetgeen het afgelopen uur besproken is, het idee dat de 
huidige regeling van meerdaadse samenloop in het Nederlandse strafrecht 
functioneert? 

o Zo ja, functioneert de gehele regeling? 
o Zo nee, welke regelingen functioneren niet? 

 Wat zijn daarbinnen de pijnpunten? 
 Is gelet daarop voor u aanleiding om de richtlijnen van het OM of de 

wet aan te passen? 
 Zo ja, in welke richting zou dit volgens u moeten worden aangepast? 

 
5. Eerder kwam al aan bod dat artikel 57 Sr in geval van gevangenisstraf een beperkt 

cumulatiestelsel kent. Vindt u dat de wet de rechter in geval van meerdaadse 
samenloop ruimere bevoegdheden zou moeten toekennen bij het bepalen van 
gevangenisstraf? 

o Zo ja, waarom? 
 Zo ja, hoe staat u tegenover een stelsel van zuivere cumulatie van 

gevangenisstraffen? 
o Zo nee, waarom niet?  

 Zo nee, vindt u dat de bestaande regeling zou moeten worden 
uitgebreid waardoor gematigde cumulatie ook geldt bij de 
overtredingen en bij de geldboeten en de taakstraffen? 

 
6. Vindt u dat de wet de rechter in geval van meerdaadse samenloop in geval van 

ongelijktijdige berechting (artikel 63 Sr) ruimere bevoegdheden zou moeten toekennen 
bij het bepalen van gevangenisstraf? 
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o Zo ja, waarom? 

 Zo ja, bent u voor afschaffing van artikel 63 Sr? Zo ja waarom/Zo nee, 
waarom niet? 

 Zo ja, bent u voor versoepeling van de regeling van artikel 63 Sr? 

 Zo ja, hoe zou artikel 63 Sr volgens u vorm moeten krijgen? 

o Zo nee, waarom niet? 

 
Afsluitend 
 

• Samenvatting van hetgeen besproken is. 
• Heeft u nog opmerkingen of vragen? 
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Officieren van Justitie: interviews 
 
OPZET 
k. Inleiding: voorstelling van de doelstelling van het interview. 
l. Openingsvragen: zorgen dat de respondent went aan de interviewsituatie en zich betrokken voelt bij het 

onderzoek; vragen naar achtergrond; hoe lang al in deze positie; hoeveel ervaring met strafrecht; hoeveel 
ervaring met het onderwerp 

m. Inleidingsvraag: respondent op weg helpen naar het thema dat je wilt onderzoeken en vragen naar de 
algemene opinie van het onderzoeksonderwerp. Dit moet een  gemakkelijke vraag zijn, zodat respondent los 
komt. 

n. Specifieke vragen / vignetten: zeer gedetailleerd in gaan op de probleemstelling. 
o. Besluitende vragen: korte samenvatting geven en vragen of dit klopt; vragen of hij/zij nog iets toe wil 

voegen. 

 
Inleiding 
 
Zoals u wellicht in de e-mail/brief die wij naar uw parket gestuurd hebben heeft kunnen lezen, 
heeft de minister van Veiligheid en Justitie de opdracht gegeven tot het uitvoeren van een 
onderzoek naar de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop. Het doel van dit onderzoek 
is te onderzoeken of de regeling van meerdaadse samenloop, zoals deze op dit moment in 
Nederland geldt, toereikend is. Om hier een goed beeld van te kunnen schetsen, wordt naast 
de interviews die we onder andere met u, maar ook met advocaten en leden de rechtsprekende 
macht houden, gekeken naar de wetsgeschiedenis, de literatuur en de regelingen in enkele 
andere landen. In dit interview willen wij graag zoveel mogelijk te weten komen over uw 
praktijkervaring met de regeling van meerdaadse samenloop. Het gaat hierbij om de artikelen 
57 tot en met 63 Sr, waarvan u de tekst bijgevoegd vindt. 
 
Het gesprek zal naar verwachting ongeveer één (1) uur in beslag nemen. 
 
Gaat u ermee akkoord als wij geluidsopnames maken van hetgeen wij bespreken? 
 
Uw reacties zullen in de rapportage niet tot individuele uitspraken herleidbaar zijn. Over de 
uitkomsten zult te zijner tijd worden geïnformeerd indien u daar prijs op stelt. 
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Achtergrond 
 

• Hoe lang bent u al werkzaam als officier van justitie? 
• Heeft u op andere wijze binnen het strafrecht gewerkt voordat u officier van justitie 

werd? 
• Wat is uw specialisme binnen uw functie als officier van justitie? 
• Heeft u zich voorbereid op dit interview? 

o Wat heeft u gelezen/bestudeerd? 
 
Meerdaadse samenloop 
 
Gebruik van de (wettelijke) regeling 
 

51. Heeft u in de praktijk vaak te maken met zaken waarbij meerdaadse samenloop van 
toepassing is of aan de orde is of kan zijn?  

a. Welke artikelen (van artikel 57 tot en met 63 Sr) komen het meest voor? 
 

52. Gaat u in een concrete strafzaak ten behoeve van de onderbouwing van uw eis na of er 
sprake is van meerdaadse samenloop? 

a. Zo ja, hoe doet u dat dan? 
b. Houdt u ook bij ad informandum gevoegde zaken rekening met meerdaadse 

samenloop? 
 

53. Stel: u krijgt als officier een strafzaak voor u met een verdachte die wordt verdacht van 
het plegen van 10 eenvoudige diefstallen. Naar uw mening zijn er gronden om de 
verdachte een straf voor deze 10 eenvoudige diefstallen op te leggen. Ervan uitgaande 
dat er sprake is van meerdaadse samenloop, welk kader is voor het bepalen van de 
straf in dit concrete geval het belangrijkst? 

a. Het wettelijk kader van artikel 57 e.v. Sr? 
b. Het door het Openbaar Ministerie ontwikkelde beleid? 
c. Beide? Zo ja, hoe verhouden het wettelijk kader en het beleid zich volgens u 

tot elkaar? 
 

54. In de ‘Aanwijzing kader voor strafvordering’ staat dat in geval van meerdere feiten in 
één strafdossier per feit het aantal strafpunten wordt uitgerekend dat vervolgens bij 
elkaar wordt opgeteld. Er is tot 180 strafpunten dus sprake van zuivere cumulatie Het 
wettelijk kader gaat uit van het zwaarste delict vermeerderd met een derde, beperkte 
cumulatie dus.  

a. Bent u van mening dat er sprake is van een afwijking van het beleid ten 
opzichte van de wet? 

b. Zo nee, waarom niet? 
c. Zo ja, welke regeling vindt u beter? 

 
55. Zou de wet volgens u in de richting van het beleid van OM moeten worden gewijzigd? 
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a. Zo ja, waarom? 
b. Zo nee, waarom niet? 

 
56. Heeft de wettelijke regeling naar uw mening een strafverhogende of een 

strafverminderende strekking? 
a. In het geval u de regeling strafverhogende strekking toedicht, hoe beoordeelt u 

de maximering van de strafverhoging tot een derde? 
b. In geval u de regeling strafverminderende strekking toedicht, hoe beoordeelt u 

de wettelijke strafmatiging (hoogste gevangenisstraf plus een derde)? 
 

57. Zijn er zaken geweest waarin u werd belemmerd in de strafeis door de 
samenloopregeling?  

a. Hoe en waarom werd u belemmerd?  
b. Hoe heeft u uw strafeis in deze zaak/zaken vormgegeven?  

 
58. Wordt meerdaadse samenloop met collega officieren van justitie besproken tijdens 

werkoverleggen en dergelijke?  
a. Zo ja, kunt u vertellen wat er dan zoal over de regeling gezegd wordt?  

Welk onderdeel van de regeling staat het meest ter discussie? 
 
59. Wordt meerdaadse samenloop met collega officieren van justitie besproken tijdens 

werkoverleggen en dergelijke in gevallen wanneer het strafmaximum in het zicht 
komt? 
  

60. Benoemt u in uw strafeis of er volgens u sprake is van meerdaadse samenloop? 

a. Zo ja, gaat u in uw strafeis in op de straf die u voor de afzonderlijke delicten 
had willen eisen? 

b. Zo nee, bent u van mening dat het wenselijk zou zijn om meer aandacht te 
besteden aan meerdaadse samenloop in uw strafeis? 

i. Zo nee, waarom niet? 

ii. Zo ja, hoe zou volgens u meerdaadse samenloop beter in uw strafeis 
naar voren kunnen worden gebracht? 

 
61. De Justitiële Documentatie van verdachten is soms niet volledig up-to-date. Hierdoor 

kan het zijn dat in zaken waarin artikel 63 Sr wel van toepassing is, dit niet blijkt uit 
de Justitiële Documentatie.  

a. Merkt u dat de Justitiële Documentatie niet compleet is?  
b. Zo ja, komt dat volgens u geregeld voor?  
c. Checkt u standaard voor de zitting dat de Justitiële Documentatie compleet is? 
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62. Slachtoffers kunnen op de hoogte worden gehouden van de vorderingen in de 
strafzaak. Officieren van justitie voeren ook voorafgaand aan het onderzoek ter 
terechtzitting gesprekken met slachtoffers. Gaat u, in het geval in een strafzaak sprake 
is van meerdere slachtoffers van verschillende feiten (en sprake kan zijn van 
meerdaadse samenloop), in op de regeling van meerdaadse samenloop en de mogelijke 
consequenties voor de straf? 

a. Zo ja, hebben slachtoffers hierop gereageerd? Zo ja, hoe? 

b. Zo nee, waarom niet? 

c. Hebben slachtoffer zich achteraf bij u beklaagd over de in hun ogen te lage 
straf voor het feit waarvan zij het slachtoffer zijn geworden? 

i. Zo ja, heeft u dan gewezen op de regeling van meerdaadse samenloop? 

 
63. Het OM houdt regelmatig burgerfora waarin met burgers gesproken wordt over 

strafzaken en passende straffen. Is u bekend of in deze fora op de samenloopregeling 
wordt ingegaan?  

a. Zo ja, weet u hoe de regeling van meerdaadse samenloop wordt uitgelegd: als 
een stelsel van strafverzwaring of strafverlichting? 

b. Weet u hoe binnen burgerfora op de meerdaadse samenloop is gereageerd? 
 
Doel regeling 
 

64. Wat is volgens u het doel van de huidige regeling van meerdaadse samenloop in het 
Nederlandse strafrecht? 
 

65. Zoals eerder al aan de orde kwam, hanteren we in Nederland een beperkt 
cumulatiestelsel voor wat betreft het opleggen van gevangenisstraffen. De maximaal 
op te leggen gevangenisstraf mag niet hoger zijn dan de maximumstraf voor het 
zwaarste delict plus een derde. Het doel van de wetgever bij de keuze voor een beperkt 
cumulatiestelsel was om een ‘te grote hardheid’ of, met andere woorden te hoge 
straffen, te voorkomen. Kunt u zich vinden in dit doel van de regeling? 

a. Zo ja, waarom? 
b. Zo nee, waarom niet? 

 
66. In de literatuur wordt gesproken van twee visies op de toepassing de regeling van 

meerdaadse samenloop. De straftoemeting kan bezien worden in abstracto. Hierbij 
wordt het strafplafond bepaald door de wet, maar kan de overgebleven 
straftoemetings-ruimte volledig worden benut. De andere zienswijze is de 
straftoemeting in concreto, waarbij, naast het wettelijk strafplafond ook voor het 
concrete geval de straftoemeting aan het doel van meerdaadse samenloop is gebonden. 
Welke visie rekent u tot de uwe?  
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67. Ziet u een relatie tussen artikel 63 Sr en recidive? 
a. Zo ja, hoe zou u die relatie willen omschrijven? 
b. Is de relatie volgens u duidelijk? 
c. Zo nee, hoe zou die relatie volgens u kunnen worden verhelderd? 

 
Gebruik van de regeling door advocaten 

 
68. Halen advocaten in hun verweer de samenloopregeling, en dan met name artikel 63 Sr, 

aan om tot een lagere straf voor hun cliënt te komen?  
a. Zo ja, hoe doen zij dat? 

 
Gebruik van de regeling door rechters 

 
69. Denkt u dat het doel van de regeling, het tegengaan van te hoge straffen, in de 

hedendaagse rechtspraak door rechters wordt onderschreven? 
 

70. Hoe denkt u dat de rechters rekening houden met de samenloopregeling in het bepalen 
van een straf?   
 

71. Bent u het eens met de stelling dat in de praktijk nauwelijks problemen zijn met de 
regeling van meerdaadse samenloop? 

a. Zo nee, in welke gevallen hebt u gemerkt dat rechters problemen ondervonden 
met de regeling? 

b. Hoe vaak hebt u met die problemen te maken gehad? 
c. Hoe zijn die problemen opgelost? 

 
72. Zijn u gevallen bekend waarin uit vonnissen bleek dat rechters problemen 

ondervonden met de regeling van meerdaadse samenloop? 
a. Zo ja, in welke gevallen was dat? 

i. Was dit bij gelijktijdige of ongelijktijdige berechting? 
 

73. De aanleiding van dit onderzoek is een vonnis van de rechtbank Amsterdam van 14 
oktober 2011. In deze zaak stond een verdachte terecht voor meerdere verkrachtingen, 
afpersingen, aanrandingen en een gijzeling die hij in 1996 had gepleegd. De feiten 
konden als gevolg van nieuwe DNA technieken pas jaren later worden opgehelderd. 
Verdachte was tussen 1996 en 2011 verschillende malen veroordeeld tot in totaal 15 
jaar en 9 maanden gevangenisstraf voor andere feiten dan de onderhavige. Als gevolg 
van artikel 63 Sr zou de maximaal op te leggen gevangenisstraf worden beperkt tot 4 
jaar en 3 maanden.  

a. Stel, u was officier van justitie of advocaat-generaal in deze zaak. Zou u deze 
beperking, die uit artikel 63 Sr voortvloeit, hebben gevolgd in het formuleren 
van uw strafeis? 

b. Het is u wellicht bekend dat de rechtbank Amsterdam artikel 63 Sr bewust 
buiten beschouwing liet en verdachte tot tien jaar gevangenisstraf 
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veroordeelde. Zou u tegen het vonnis van de rechtbank in beroep zijn gegaan? 
Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 

 
74. Technologische ontwikkelingen op het gebied van bewijsvergaring maken het steeds 

beter mogelijk om jaren na een misdrijf het misdrijf alsnog op te lossen, bijvoorbeeld 
door DNA-onderzoek. Verwacht u dat de regeling, en dan met name artikel 63 Sr, 
hierdoor vaker tot situaties zal leiden, zoals in Amsterdam, of denkt u dat dit slechts 
een eenmalige gebeurtenis is geweest?  

 
 
 
 

Voorstellen 
 

7. Heeft u, naar aanleiding van hetgeen het afgelopen uur besproken is, het idee dat de 
huidige regeling van meerdaadse samenloop in het Nederlandse strafrecht 
functioneert? 

e. Zo ja, functioneert de gehele regeling? 
f. Zo nee, welk onderdeel/onderdelen van de regeling functioneren niet? 

i. Wat zijn daarbinnen de pijnpunten? 
ii. Is gelet daarop voor u aanleiding om de wet aan te passen? 

iii. Zo ja, in welke richting zou dit volgens u moeten worden aangepast? 
 

8. Eerder kwam al aan bod dat artikel 57 Sr in geval van gevangenisstraf een beperkt 
cumulatiestelsel kent. Vindt u dat de wet de rechter in geval van meerdaadse 
samenloop ruimere bevoegdheden zou moeten toekennen bij het bepalen van 
gevangenisstraf? 

o Zo ja, waarom? 
 Zo ja, hoe staat u tegenover een stelsel van zuivere cumulatie van 

gevangenisstraffen? 
o Zo nee, waarom niet?  

 Zo nee, vindt u dat de bestaande regeling zou moeten worden 
uitgebreid waardoor gematigde cumulatie ook geldt bij de 
overtredingen en bij de geldboeten en de taakstraffen? 

 
9. Vindt u dat de wet de rechter in geval van meerdaadse samenloop in geval van 

ongelijktijdige berechting (artikel 63 Sr) ruimere bevoegdheden zou moeten toekennen 
bij het bepalen van gevangenisstraf? 

o Zo ja, waarom? 

 Zo ja, bent u voor afschaffing van artikel 63 Sr? Zo ja waarom/Zo nee, 
waarom niet? 

 Zo ja, bent u voor versoepeling van de regeling van artikel 63 Sr? 
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 Zo ja, hoe zou artikel 63 Sr volgens u vorm moeten krijgen? 

o Zo nee, waarom niet? 

 
Afsluitend 

• Samenvatting van hetgeen besproken is. 
• Heeft u nog opmerkingen of vragen? 

 
  



293 
 

Raadsheren en Rechters: rondetafelgesprekken 
 
OPZET 
Inleiding: Voorstelronde vanuit de deelnemers en de onderzoekscommissie; uitleg over het onderzoeksdoel; 
uitleg over de onderzoeksmethode. 
Maak de inleiding niet te lang: het is vooral de bedoeling dat de respondenten zoveel mogelijk aan bod komen. 
Gesprek 
Afronding: Korte samenvatting, het vragen van feedback (eens/oneens met de samenvatting?), bedanken van de 
deelnemers. Opmerkingen of aanvullingen?? 
 
Inleiding 
 
Zoals u wellicht in de e-mail/brief die naar u is gestuurd hebben heeft kunnen lezen, heeft de 
minister van Veiligheid en Justitie de opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek 
naar de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop. Het doel van dit onderzoek is te 
onderzoeken of de regeling van meerdaadse samenloop, zoals deze op dit moment in 
Nederland geldt, toereikend is. Om hier een goed beeld van te kunnen schetsen, wordt naast 
de interviews die we onder andere met u, maar ook met leden van het Openbaar Ministerie en 
de strafrechtadvocatuur houden, gekeken naar de wetsgeschiedenis, de literatuur en de 
regelingen in enkele andere landen. In dit interview willen wij graag zoveel mogelijk te weten 
komen over uw praktijkervaring met de regeling van meerdaadse samenloop. Het gaat hierbij 
om de artikelen 57 tot en met 63 Sr, waarvan u de tekst bijgevoegd vindt. 
 
Het gesprek zal naar verwachting ongeveer één (1) uur in beslag nemen. 
 
Gaat u ermee akkoord als wij geluidsopnames maken van hetgeen wij bespreken? 
 
Uw reacties zullen in de rapportage niet tot individuele uitspraken herleidbaar zijn. Over de 
uitkomsten zult te zijner tijd worden geïnformeerd indien u daar prijs op stelt. 
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Gespreksonderwerpen 
 
Gebruik van de (wettelijke) regeling 
 

75. Heeft u in de praktijk vaak te maken met zaken waarbij meerdaadse samenloop van 
toepassing is of aan de orde kan zijn?  

a. Welke artikelen (van artikel 57 tot en met 63 Sr) komen het meest voor? 
 

76. Gaat u in een concrete strafzaak bij de straftoemeting actief na of er sprake is van 
meerdaadse samenloop? 

a. Zo ja, hoe doet u dat dan? 
b. Houdt u ook bij ad informandum gevoegde zaken rekening met meerdaadse 

samenloop? 
 

77. Bent u het eens met de stelling dat in de praktijk nauwelijks problemen zijn met de 
regeling van meerdaadse samenloop? 

a. Zo nee, in welke gevallen bent u in de praktijk op problemen gestuit? 
b. Hoe vaak hebt u met die problemen te maken gehad? 
c. Hoe zijn die problemen opgelost? 

 
78. Zijn u gevallen bekend waarin rechters problemen ondervonden met de regeling van 

meerdaadse samenloop? 
a. Zo ja, in welke gevallen was dat? 

 
79. In het geval in een strafzaak meerdaadse samenloop onderwerp van discussie wordt, 

wie brengt de regeling dan te berde: de officier van justitie/advocaat-generaal, de 
verdediging of uzelf? 

 
80. In de ‘Aanwijzing kader voor strafvordering’ staat dat in geval van meerdere feiten in 

één strafdossier per feit het aantal strafpunten wordt uitgerekend dat vervolgens bij 
elkaar wordt opgeteld. Er is tot 180 strafpunten dus sprake van zuivere cumulatie Het 
wettelijk kader gaat uit van het zwaarste delict vermeerderd met een derde, beperkte 
cumulatie dus.  

a. Bent u van mening dat er sprake is van een afwijking van het beleid ten 
opzichte van de wet? 

b. Zo nee, waarom niet? 
c. Zo ja, hoe beoordeelt u deze afwijking? 

 
81. Halen advocaten in hun verweer de samenloopregeling, en dan met name artikel 63 Sr, 

aan om tot een lagere straf voor hun cliënt te komen?  
a. Zo ja, hoe doen zij dat? 

 
82. De Justitiële Documentatie van verdachten is soms niet volledig up-to-date. Hierdoor 

kan het zijn dat in zaken waarin artikel 63 Sr wel van toepassing is, dit niet blijkt uit 
de Justitiële Documentatie.  
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a. Hoe vaak merkt u dat de Justitiële Documentatie niet compleet is?  
b. Wat doet u als blijkt dat de Justitiële Documentatie niet compleet is? 

 
 

83. Technologische ontwikkelingen op het gebied van bewijsvergaring maken het steeds 
beter mogelijk om jaren na een misdrijf het misdrijf alsnog op te lossen, bijvoorbeeld 
door DNA-onderzoek. Verwacht u dat de regeling, en dan met name artikel 63 Sr, 
hierdoor vaker tot situaties zal leiden, zoals in Amsterdam, of denkt u dat dit slechts 
een eenmalige gebeurtenis is geweest?  

 
84. Heeft u zelf wel eens in een soortgelijke situatie vonnis moeten wijzen? 

a. Zo ja, wat hebt u toen gedaan? 
 
Doel regeling 
 

85. Wat is volgens u het doel van de huidige regeling van meerdaadse samenloop in het 
Nederlandse strafrecht? 
 

86. In Nederland hanteren we een beperkt cumulatiestelsel voor wat betreft het opleggen 
van gevangenisstraffen. De maximaal op te leggen gevangenisstraf mag niet hoger zijn 
dan de maximumstraf voor het zwaarste delict plus een derde. Het doel van de 
wetgever bij de keuze voor een beperkt cumulatiestelsel was om een ‘te grote 
hardheid’ of, met andere woorden te hoge straffen, te voorkomen. Kunt u zich vinden 
in dit doel van de regeling? 

a. Zo ja, waarom? 
b. Zo nee, waarom niet? 

 
87. In de literatuur wordt gesproken van twee visies op de toepassing de regeling van 

meerdaadse samenloop. De straftoemeting kan bezien worden in abstracto. Hierbij 
wordt het strafplafond bepaald door de wet, maar kan de overgebleven 
straftoemetingsruimte volledig worden benut. De andere zienswijze is de 
straftoemeting in concreto, waarbij, naast het wettelijk strafplafond ook voor het 
concrete geval de straftoemeting aan het doel van meerdaadse samenloop is gebonden. 
Welke visie rekent u tot de uwe?  
 

88. Ziet u een relatie tussen artikel 63 Sr en recidive? 
a. Zo ja, hoe zou u die relatie willen omschrijven? 
b. Is de relatie volgens u duidelijk? 
c. Zo nee, hoe zou die relatie volgens u kunnen worden verhelderd? 

 
Casusposities 

 
1. Rechtbank Amsterdam 14 oktober 2010, LJN BT7651 
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In de inleiding is al even kort de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam aangehaald, 
waarin artikel 63 buiten toepassing is gelaten. De verdachte stond hier terecht wegens 
meerdere verkrachtingen, afpersingen, aanrandingen en een gijzeling in 1996 
gepleegd. De maximumstraf voor deze delicten en reeds eerder afgedane delicten was 
20 jaar. De verdachte had in de tussenliggende periode al 15 jaar en 9 maanden 
gevangenisstraf opgelegd gekregen. De rechtbank had nog een straftoemetingsruimte 
van 4 jaar en 3 maanden over. De rechtbank was van mening dat in deze zaak TBS 
geen mogelijkheid was en besloot tot het opleggen van een gevangenisstraf voor de 
duur van 10 jaar. 

a. Wat vindt u van deze uitspraak? 
b. Zou u het zelf anders doen? 
c. Zo ja, hoe zou u het anders doen? 

 
Naar aanleiding van dit vonnis is cassatie in belang der wet ingesteld. A-G Machielse 
vat de rechtspraak van de Hoge Raad ten aanzien van artikel 63 Sr, voor wat betreft 
het in rekening brengen van vroeger opgelegde gevangenisstraffen, als volgt samen: 
“De Hoge Raad lijkt zich dus op het standpunt te stellen dat alle gevangenisstraffen 
die voor andere feiten tussen het plegen en berechten van het laatst te berechten feit 
zijn opgelegd op de voet van artikel 63 Sr moeten worden betrokken bij de laatste 
strafoplegging. Het laatste te berechten feit zou immers bij ieder van de eerdere 
veroordelingen in rekening kunnen zijn gebracht.” 
 

a. Onderschrijft u dit standpunt van de Hoge Raad? Zo ja, waarom? 
 
Machielse zet dit standpunt af tegen met artikel 63 Sr vergelijkbare regelingen in het 
Duitse en Franse recht. Hij stelt: 
“In het Duitse en het Franse recht gaat men ervan uit dat dat laatste te berechten feit 
maar bij één eerdere veroordeling een rol kon spelen en niet bij iedere tussenliggende 
veroordeling […] Als ook in Nederland zou worden geredeneerd dat bij toepassing 
van artikel 63 Sr alleen wordt betrokken de eerste mogelijkheid om de feiten, 
waarover de laatste rechter heeft te oordelen, gezamenlijk met andere feiten af te 
doen, had de rechtbank in 2011 nog een straf van 18 jaar op kunnen leggen.”  
Bron: LJN BX9407 
 

a. Was het in uw ogen een optie geweest om, in de onderhavige strafzaak, 
artikel 63 Sr zo uit te leggen dat de feiten die nu bekend zijn geworden, 
maar reeds in 1996 zijn gepleegd, slechts samenlopen met de eerste 
veroordeling na die pleegdatum?   

b. Zou u het wenselijk vinden dat het Nederlandse systeem op deze wijze zou 
worden aangepast? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 

 
2. Rechtbank Roermond 8 augustus 2008, LJN BD9683; BD9664 

In een tweetal uitspraken van de Rechtbank Roermond is de volgende motivering 
gevonden: 
"De rechtbank overweegt dat artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht van 
toepassing is, maar ziet daarin geen aanleiding ten faveure van verdachte rekening te 
houden met het bepaalde in dit artikel, aangezien verdachte na de onderhavige 
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overval wederom is veroordeeld voor gekwalificeerde diefstal. De omstandigheid dat 
deze overval zoveel jaren na dato is opgelost werkt dan ook in verdachtes nadeel bij 
de straftoemeting." 

• Kunt u zich in deze motivering vinden? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom 
niet? 

 
Afsluitend 

• Samenvatting van hetgeen besproken is. 
• Heeft u nog opmerkingen of vragen? 
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