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Verantwoording
Deze notities horen bij het IvS project, een onderzoek naar de mogelijkheden
van Informatievoorziening voor Straftoemeting. Het onderzoek is uitgevoerd
bij de afdeling Recht & Informatica van de rijksuniversiteit Leiden in samen
werking met de werkgroep Criteria voor de Straftoemeting van de Neder
landse vereniging voor Rechtspraak. Het werd gefinancierd door het mimste
rie van justitie en het werd bijgestaan door een begeleidingscommissie. Ik ben
met name erkentelijk: A.W. Koers, F.C. de Vries, H. franken, H.J. van den
Henk, J.H. Bosch, R. Haentjens, A.J. Machielse. R. Nelissen, M. Otte, 1. Pas
schier, B.P.J.A.M. van der Pol, J.E. van der Steenhoven-Drion, P.C. Vegter, J.
van der Vinne en M. B. Werkhoven.
Straftoemeting is een moeilijk onderwerp. Er is ook internationaal veel
over geschreven en maar weinig auteurs zijn het eens. Er bestaan verschillen
van inzicht binnen de zittende magistramur in Nederland, zoveel is zeker.
Welke dat zijn en welke de gezaghebbende gezichtspunten zijn was bij het
begin van het onderzoek niet duidelijk zelfs niet ôf er gezaghebbende ge
zichtspunten zijn.
Tijdens het onderzoek (van september 1993 tot september 1997) heb ik veel
strafrechters mogen ontmoeten, of dat nu was bij SSR-cursussen, bij de ver
gaderingen van coördinatoren van strafsectoren van rechtbanken en hoven
die we in november 1995 en 1996 mochten bijwonen of bij demonstraties en
evaluaties van onze databank. Van hun professionele integriteit ben ik onder
de indruk geraakt: lang niet iedereen zag ook maar een begin van perspectief
in onze databank. Toch hebben velen van hen bijgedragen aan de vorrnge
ving van relevante begrippen en aan het vullen van de databank. Zij namen
de tijd voor gesprekken, interviews, enquêtes en het invullen van formulieren
en daarvoor ben ik hen erkentelijk. Zo is het immers mogelijk dat de straf
toemeting-inhoudelijke aspecten in de databank en in deze notities gebaseerd
zijn op bijdragen uit de ZM zelf.
Tezamen met de dissertatie van Eduard Oskamp geven deze notities de on
derzoeksresultaten. De notities wortelen in de akker die samen met Eduard
Oskamp werd geploegd. Ik zie terug op een ongebruikelijk vruchtbare en
aangename periode van interdisciplinaire samenwerking. Dat is ook de reden
waarom in deze verantwoording het aanvankelijk misschien slordig ogende
door elkaar gebruiken van de persoonlijke voomaamwoorden ik en wij kan
worden opgemerkt.
—

—

—
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Eerste deel

Context, conclusies en aanbevelingen

1 Context
1.1

Verschillen

De vooronderstefling die de discussie over straftoemeting draagt is dat er moei
lijk aanvaardbare verschillen zijn bij de strafoplegging in vergelijkbare gevallen.
Deze vooronderstefling werd bevestigd door de bijdragen die cursisten hebben
willen leveren aan cursussen Strafroemeting van de SSR in de jaren 1995 en 1996.
Ik geef in een tabel de wijze waarop vier Iaboratoriumcasusposities werden be
oordeeld door 18 leden van de rechterlijke macht. De verschillen zijn op het
eerste gezicht aanmerkelijk.
CASUSI
Voorw.boete(xflOO)

1x10

Boete (xflOO)
Voorw. ontzegging. njbev.

15x5—50

Ontzegging rijbevoegdh.
Arbeid ten algemene nutte

2x 6m

Voorw. gevangenisstraf
Gevangenisstraf

5x2w

1.1.1

CASUSII

CASUS lii

CASUSIV

2x5—100

1 6x 6m

-

—

17x3-100

2j
6m

—

6m

u

lx 240

5x 80— 240 u
lx 2w

4x 6m

-

17x 3m

9m
-

3j

lx 6m

16x 1- 4j

In de verdediging

Het tonen van verschillen is controversieel. Steeds is er een impuls om te laten
zien dat het wel meevalt. De verschillen kunnen dan bijvoorbeeld worden ver
Maard door erop te wijzen dat de beschrijving van de casusposities zo onvolle
dig is dat elke deelnemer relevante omstandigheden van het geval individueel
heeft aangevuld op basis van eigen (onuitgesproken) ervaring.
1.1.2

In de aanval

Maar is het verstandig om afwijkende opvattingen op deze wijze weg te redene
ren? Zou het niet interessant zijn om de redenen van de rechter te leren kennen
die in casus II een onvoorwaardelijke boete van f 10.000,- op wil leggen? En
wat is de achterliggende gedachte van ATAN bij casus III? Waarom wilde er
één cursist geen oordeel geven in casus IV? Zou het niet de moeite waard kun
nen zijn om juist over die afwijkende opvattingen van gedachten te wisselen?
En waarom is dat bij de huidige stijl van verantwoording van strafoplegging in
vonnissen niet goed mogelijk?

1.1.3

Motivering

Ik illustreer een belangrijk aspect van de stand van zaken met behulp van de
structuur van de standaardmotivering. Eerst geef ik een uitvoerige motivering
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gegeven door het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch in een 36 WVW-zaak cNJ
1991/839):
dat na te melden stratfen in overeenstemming zijn met de aard en de ernst van het feit en
de omstandigheden, waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals
een en ander ter terechtzitting naar voren is gekomen;
dat het hof, met name gelet op de bijzondere ernst van het onderhavige feit en gelet op de hou
ding van verdachte, waaruit het ontbreken van elk schuldbesef ten aanzien van het onderhavige
feit blijkt,
van oordeel is dat uit het oogpunt van een juiste normhandhaving en de bij de handhaving van
de wegenverkeerswetgeving betrokken belangen naast het opleggen van een ontzegging van
de rijbevoegdheid van na te melden duur en in na te melden vorm het opleggen van een hech
tenis, welke vrijheidsbeneming met zich brengt, van de duur en in de vorm, als hierna vermeld,
noodzakelijk is
en van oordeel is dat niet kan worden volstaan met het opleggen van een hechtenis van een
kortere duur of in een mildere vorm of met het opleggen van een andersoortige straf;
Overwegende, ten aanzien van de op te leggen ontzegging van de rijbevoegdheid: dat de ver
dachte en diens raadsman ter terechtzitting in hoger beroep weliswaar hebben betoogd dat een
ontzegging van de rijbevoegdheid verdachte onevenredig zwaar zou treffen aangezien ver
dachte, die als vrachtwagenchauffeur in het transportbedrijf van zijn vader en oom werkzaam is,
ontslagen zal worden, indien hij niet meer over zijn rijbewijs zal beschikken, doch dat het hof van
oordeel is dat gelet op de bijzondere ernst van het feit en gelet op de houding van verdachte,
van oordeel is [sicJ dat i.c. de belangen van de verkeersveiligheid uitdrukkelijk dienen te prevale
ren boven het persoonlijk belang dat verdachte heeft bij het behoud van zijn rijbewijs”.

De structuur van de motivering van het hof is als volgt. Eerst de vaste formule:
dat na te melden straffen in overeenstemming zijn met de aard en de ernst van
het feit en de omstandigheden, waaronder dit is begaan, mede gelet op de per
soon van verdachte, zoals een en ander ter terechtzitting naar voren is gekomen;
gevolgd door nader preciserende overwegingen zowel ten aanzien van de keuze
van de strafmodaliteit als ten aanzien van de zwaarte. Daarbij passeren elemen
ten uit de algemene formule opnieuw de revue (ernst van het feit, de persoon
van de verdachte).
Vervolgens wordt de keuze van de strafsoorten in hun combinatie (het strafsce
nario) gerelateerd aan een van de strafdoelen, in casu de normhandhaving. Ook
word aandacht geschonken aan specifiek straftoemetingsvenveer. Voorts wordt
een verbinding gelegd met een belangenafiveging: het leed van de verdachte
tegen de verkeersveiligheid. Met dat laatste lijkt het hof te anticiperen op een
combinatie van twee te verwezenlijken doelen c.q. functies van de op te leggen
straf: de speciale preventie en de beveiliging.
Het gegeven voorbeeld is een uitzondering. Meestal wordt de motivering be
liefst feitelijke
perkt tot de algemene formule, aangevuld met een reeks
omstandigheden waarmee rekening gehouden is. Maar zelfs de geciteerde, uit
voerige motivering roept vragen op.
—
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1.1.4

—

Context, conclusies en aanbevetinen

Vragen

Eén van die vragen kan worden geïllustreerd aan wat werd gesteld door zowel
de A.-G. als de annotator: de rechter mg rekening houden met de opstelling van
de verdachte ter terechtzitting en toch behoort de rechter daarbij zeer terughou
dend te zijn. Gaat het hierbij om staftoemetingsnormen? Hoe zijn die ontstaan?
X7aar zijn ze te vinden? Welke status hebben ze? Gaat het om beleid van de
ZM? Is er overeenstemming over binnen de zittende magistramur? Is het eigen
lijk wel zinvol om in deze en soortgelijke termen te willen denken?
Een andere vraag gaat over de onzekerheid die is gemoeid met het anticiperen
op de te verwachten gevolgen van de straf in termen van doelen en effectiviteit.
Mag c.q. moet bij het bepalen van de op te leggen straf rekemng worden ge
houden met de te venvachten effecten ervan op dader en samenleving? En
mag/moet daarmee dan toch worden
wanneer die effecten zeer onzeker zijn
gerekend?
—

Een andere vraag betreft de betekenis van de gebruikte bijvoeglijke naamwoor
den. Wat wordt bedoeld met de “bijzondere ernst’? Wijst dit op de mate van ver
als in het voorliggende ge
wijtbaarheid of op de ernst van de gevolgen? En
wordt er dan gesproken
wanneer
val wordt gesproken van “bijzondere ernst”,
ernst” en der
bijzondere
“zeer
van “minder bijzondere ernst”, “gewone ernst”,
argumentaties
universele
gelijke? In hoeverre is het geoorloofd/verboden om
te gebruiken
hebben)
(d.w.z. argumentades die geen onderscheidende betekenis
in de motivering? Is het eigenlijk wel zinvol om in deze of soortgelijke termen te
—

willen denken?

1.2

Vakkennis en onafhankelijkheid

Een belangrijke belemmering voor het ontstaan van een meer verfijnd begrip
penkader voor de straftoemeting bestaat in de vrees bij de zittende magistratuur
(soms aangeduid als ZM) voor verlies van zeggenschap doordat beleid steeds
meer gezag krijgt en komt vast te liggen. fundamenteel is hier de vraag of de
beleidsvormende competentie ten aanzien van strafroemeting bij de ZIVI blijft,
en, zo ja, hoe.
of zal worden overgeheveld naar wetgever en administratie
de functionele
wel
wat
via
om
dan
voorheen
Wellicht is het thans meer mogelijk
bijdragen aan
kan
dat
organiseren
te
lijn wordt genoemd overleg binnen de ZM
straftoeme
over
vakkennis
uitbouw en kwaliteitsverbetering van wat ik elders
ting heb genoemd.
—

1.2.1

Vakkennis (begrippen en regels)

Mijn stelling was anno 1992 en is anno 1997 dat er in Nederland onvoldoende

vakkennis over straftoemeting beschikbaar is terwijl een betere informatievoor
ziening een noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van die vakkennis is.
Met vakkennis bedoel ik dan het soort kennis dat nodig is voor het uitvoeren
van een taak, kennis waarover de beroepsgroep het eens is en die door de be
roepsgroep relevant wordt gevonden. Kortom: vakkennis is het soort kennis dat
15
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bij een opleiding wordt onderwezen. Dergelijke kennis wordt bij de Nederland
se rechtenstudie niet of nauwelijks aangeboden.
7.2.1.7

Discretionaire bevoegdheid, vormgeving

Architecten, componisten, schrijvers, schakers en rechters hebben gemeen dat
èn dat de kwaliteit van hun werk mede
hun werk creatief wordt genoemd
van vakkennis. In urs aequi staat ars
gebruik
het
op
berusten
te
wordt
geacht
. Kunst vooronderstelt een
vakmanschap
en
kunst
van
voor de combinatie
of een grote discretionaire
zeggenschap
volkomen
bijna
scheppend individu met
strafrechter Vrij om
Nederlandse
staat
de
bevoegdheid over vormgeving. Het
in
een concrete casus,
geven)
naar eigen inzicht straf toe te meten (of vorm te
binnen de wettelijke grenzen. Die grenzen zijn ruim dankzij de algemene mini
ma èn dankzij de (gelet op wat de praktijk te zien geeft) royale, specifieke
maxima. De straftoemetende rechter heeft een grote discrerionaire bevoegd
heid. Karakteristiek voor discretionaire bevoegdheid is het kiezen van één op
lossing uit de vele toegelaten mogelijkheden die er zijn. Een moeilijkheid is, dat
er geen overeenstemming bestaat over criteria voor de beste (of zelfs maar: een
goede) oplossing. Opmerkelijk daarbij is de manier waarop discretionaire be
voegdheid in de kunst zich spontaan lijkt te ordenen. Musicologen kunnen aan
de stijl van een hen onbekende compositie deze vaak tot op het decennium
nauwkeurig dateren; iets soortgelijks geldt voor schilderkunst, bouwkunst en
literatuur. Misschien kan ook over straftoemeting met vrucht in termen van
stijlperiodes worden gedacht.
—

Een tweede karakteristiek voor discretionaire bevoegdheid is dat motivering
achteraf vaak iets metafysisch heeft. De verhandelingen van architecten over
gebouwen, van componisten over composities, van schrijvers over boeken, van
schakers over partijen en van rechters over toegemeten straffen zijn zelden
en als ze dat wel zijn vertrouwen we ze niet. Proust
sluitende redeneringen
beschrijft in A tu recherche dii temps perdu hoe de hoofdpersoon als jongen in
Combray dagelijks bezoekjes brengt aan zijn oudtante Léonie, die haar slaapka
mer niet meer verlaat. Wachtend om te worden toegelaten hoort hij haar zacht
jes in zichzelf praten. Zij doet dit vrijwel continu en geeft daarvoor de volgende
redenen: (i) ze praat rachtjes, omdat ze denkt dat er in haar hoofd iets is losge
ze praat
raakt dat door hard praten van zijn plaats zou kunnen schieten en
de in
aan
niet
ontkom
keel.
Ik
haar
voor
goed
is
dat
dat
denkt
ze
omdat
steeds
een
logisch
geeft
haar
gebabbel
voor
Léonie
tante
die
druk dat de motivering
sluitende is die evenwel weinig vertrouwen wekt. En ik ben er niet zeker van dat
veel strafmodveringen zich hiervan in gunstige zin onderscheiden. Nu moet
tante Léonie natuurlijk zelf weten of ze voor zich heen wil mompelen. Dat is
haar goed recht of, zo u wilt, haar discretionaire bevoegdheid. Ze heeft zich
teruggetrokken op haar eigen kamer en wie bezwaren heeft zoekt zijn heil maar
elders en bij iemand anders. Straftoemetende rechters bevinden zich niet in een
dergelijke vrijblijvende positie. Maar hoe kunnen zij hun discredonaixe be
voegdheid ordenen? Is ordening van discretionaire bevoegdheid geen contra
dictio in termiis?
—
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7.2.1.2

—

Context, conclusies en aanbevelingen

Verschillende benaderingen

Met een zekere regelmaat wordt over straftoemeting geschreven. Het gaat daar
bij veelal over inhoud, grondslag en doeleinden van de strafrechtelijke straf. In
de jaren 60, 70, 80 èn 90 zijn rechtsgeleerde discussies gevoerd over straftoeme
ring, met name in Trema, Delikt en Delink-went en in Justitiële Verkenningen.
Hardnekkige onderwerpen in die discussies zijn het gebrek aan gemeenschap
pelijke kennis over gevoerd beleid, het gebrek aan rechtsgelijkheid bij de straf
toemeting, de (on}wenseÏjkheid van meer rechtsgelijkheid c.q. van minder rechter
lijke vrijheid binnen de straftoemeting en methoden met behulp waarvan een
grotere rechtsgelijkheid kan worden verwezenlijkt. Uit deze discussies leid ik af
dat er een behoefte aan ordening bestaat. Het is echter onverstandig om uit het
enkele bestaan van een behoefte af te leiden dat hetgeen waaraan behoefte be
staat ook mogelijk is. En inderdaad, de meeste van de voorgestelde oplossingen
ten aanzien van de straftoemeting lijden aan bezwaren voor de praktijk. De be
s chikbare straftoemetingsliteratuur hanteert vooral abstracte begrippen. Veel
schrijvers kiezen een invalshoek en verbinden daaraan vervolgens gedecideerde
opvattingen die soms worden gepresenteerd met een vuur dat wij thans plegen
het
te projecteren op de middeleeuwse geloofsovertuiging. Knigge spreekt over
faiÏliet van het doeldenken, Gorter heeft genoeg van de in zijn ogen zinloze discus
de
sies en vindt dat het tijd wordt dat rechters gewoon hun werk doen, Kelk spreekt over
rechterlijke
de
van
heid
onafhankelijk
de
dat
zegt
terreur van de getijkheid, Rütenfrans
macht geen alibi kaz rtijn voor onconiroteerbaarheid en stelt intuïtie gelijk aan willekeur.
eme
Geen van genoemde schrijvers komt evenwel toe aan de vraag hoe strafto
g
straftoemetin
de
van
ten dan wèl zou moeten. De trendsetters op het gebied
politieke
het
in
staan verschillende stijlen voor die alle een draagvlak zoeken
klimaat.

1.2.2

Onafhankelijkheid en verantwoording

Dat wat het politieke klimaat wordt genoemd wordt niet zonder reden in ver
band gebracht met weersgesteldheid. Soms doen maatschappelijke opvattingen
in beweging denken aan ontketende namurkrachten. Ik wijs op de wijzigende
opvattingen over de WAO, over de arbeidspositie van 50plussers, over de ver
blijfstitel en bejegening van etnische minderheden, over toelaatbare werkwijzen
bij de strafrechtelijke bewijsgaring en bewijsvoering en over het management
van de ZM alles in de jaren negentig in Nederland.
—

7.2.2.7

De USA als voorbeeld?

In de Verenigde Staten woedde van 1984 tot 1987 zon politieke storm over de
straftoemeting. Deze is onder meer voortgekomen uit onvrede met de, destijds
bestaande, omvangrijke discretionaire bevoegdheid van strafrechters en peni
na een tijd waarin de tivil
tendaire uitvoerders gezamenlijk. De onvrede werd
gevoed door statis
rights beweging legislatieve ondersteuning had verworven
straftoeme
discretionaire
de
dat
maakten
tische overzichten die aannemelijk
en ten
uitpakte
burger
gekleurde
de
van
nadele
tingsbevoegdheid vooral ten
niveau
federaal
op
de
USA
in
heeft
storm
gunste van de blanke. Deze politieke
—

—
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wettelijke straftoemetingsrichtlijnen opgeleverd. De Amerikaanse federale richt
lijnen kunnen worden beschouwd als een legislatieve ingreep die beoogt de
praktische bezwaren tussen de droom van rechtvaardig straffen en de daad van
rechtsgelijkheid te overbniggen (de Sentenciîg Keform Act van 1984). Het wettelij
ke machtwoord bepaalt dat voor vergelijkbare misdrijven een gelijke minimumen maximumstraf gelden met een betrekkelijk geringe bandbreedte: het maxi
mum ligt een kwart boven het toegelaten minimum. Er is derhalve geen sprake
meer van agemene minima. De richtlijnen hebben de discretionaire bevoegdheid
van de federale strafrechter bij de strafoplegging tot een minimum gereduceerd.
De Sentencing Commission (die de richtlijnen formuleert) heeft een unieke staats
rechtelijke positie en heeft bij het opstellen van de richtlijnen met verschillende
politieke invloeden rekening gehouden. Daarbij zijn antwoorden gegeven op
moeilijke vragen als: wat zijn vergelijkbare gevallen, welke factoren zijn straf
maatgevend en wat zijn de doelen en functies van de strafrechtelijke straf.
Geenszins verrassend is de vaststelling dat aan de richtlijnen een politiek com
promis ten grondslag ligt. Just deserts (proportionaliteit van straf naar schuld en
schade) wordt, als rechtsbeginsel, aangevuld met nme controt (generale preventie
en beveiliging) als doel van het gehele strafrechtsysteem, en tenslotte aangevuld
met resocialisatie (onderwijs en medische zorg), als doel van de individuele
strafbejegernng.
De invoering van de richtlijnen heeft geleid tot een aanmerkelijk grotere gelijk
heid van straftoemeting. De vraagtekens blijven echter: we kunnen wel spreken
over proportionaliteit, maar we kunnen die niet objectief bepalen; we weten wel
dat strafpolitiek een rol speelt bij trime control’, maar we weten niet hoe, noch in
welke mate; we weten dat resocialiseringsinspanningen succes kunnen hebben,
maar we weten niet van tevoren bij wie en wanneer. Mijns inziens valt er heel
zij het vooral hoe het
wat van de Amerikaanse Sentencitg Refom Act te leren
leidt tot een sys
in
Amerika
als
weg
legislatieve
langs
oplossing
Een
niet moet.
compromis
k
dogmatisch
onbegrijpelij
een
en
straffen
van
tematische verhoging
Het
bestude
tabel.
een
g
in
resocialiserin
en
van proportionaliteit, crime control
g,
van de
gshervormin
straftoemetin
de
ren van de politieke aanleiding voor
Commission
Sententig
States
van
United
de
competentie- en van de overwegingen
(zoals beschreven door Ilene Nagel in 1990) is daarom ook vanuit de Neder
landse situatie zinvol. Veel van de hardnekkige vragen die de Nederlandse
straftoemetingdiscussie beheersen passeerden ook in Amerika de revue. Het zou
kortzichtig zijn om aan te nemen dat de aanleiding die in Amerika heeft geleid
tot de Keform Act (de gegeneraliseerde samenhang tussen etnische verschillen en
strafrechtelijke bejegening) m onze samenleving van ondergeschikt belang is of
zal blijven.
—

7.2.2.2

Wantrouwen

Het is evenwel aannemelijk dat richtlijnen, zoals de Amerikaanse, een inhoude
lijke schijnoplossing bieden: de straffen worden wel meer gelijk, maar de strafredenen blijven duister en moeilijk verdedigbaar.
De Amerikaanse oplossing is vooral een motie van wantrouwen jegens de on
partijdigheid van rechterlijke macht en daarmee impliciet een motie van wan
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trouwen tegen het vermogen van de zittende magistramur de kwaliteit van haar
eigen werk te bewaken. Een belangrijk aspect in de politieke aanloop tot de
Amerikaanse richtlijnen is immers het maatschappelijk verzet tegen rechters in
een penitentiaire stijt die niet alleen als individualiserend, maar gelijktijdig als
discriminerend kon worden beschreven.
De belangrijkste reden die tot de Amerikaanse richtlijnen heeft bij gedragen is
mijns inziens evemvel het besef bij een aanzienlijk deel van de Amerikaanse ZM
ZM zich
zelf dat ze er zelf niet konden uitkomen.’ Ik hoop dat de Nederlandse
weerbaarder opstelt wanneer ze vergelijkbare problemen ontmoet, omdat de
ZM als onafhankelijk orgaan van staat een in de rechtsstaat onmisbare rol heeft
en die de moeite waard is om te verdedigen.

1 .2.3

Bestuursafhankelijkheid

Ook in Nederland heeft de straftoemetende rechter grote discretionaire be
voegdheid. Een bevoegdheid die verregaand ongestructureerd is gebleven en die
leidt tot aanzienlijke verschillen in straftoemeting bij vergelijkbare gevallen.
waarvan de statistische analyse
Ook in Nederland komt informatie beschikbaar
2
brengen.
kan
de gemoederen in beweging
Ook in Nederland is het organisatorisch kader waarbinnen die informadesvste
men kunnen worden geraadpleegd dat van het openbaar bestuur, en niet van de
ZM zelf.
Ook in Nederland zou nadere analyse van Rapsody (of dergelijke systemen) kun
nen laten zien of er op een discriminerende wijze gebruik wordt gemaakt van de
discreflonaire bevoegdheid door de ZM bij de straftoemeting.4
Op dit moment kan de zittende magistramur evenwel geen verantwoording af
leggen over de ratio die tot verschillende straffen bij prima fatie vergelijkbare ge
vallen heeft geleid. Wanneer een Nederlandse strafrechter zich bij de strafroe
meting voorneemt om niet te discrimineren zijn er veel gevallen waarin hij dat
voornemen niet anders dan bij toeval kan verwezenlijken, omdat hij domweg
niet over voldoende informatie beschikt.
Bar
Ook nu nog (op basis van eigen waarneming bij een conferentie van de American
rechters,
Amerikaanse
honderden
met
zaal
een
voor
het
Association van mei 1997) is
de
advocaten en reclasseringswerkers die zich buigen over de jaarlijkse aanpassingen van
die
federale straftoemetingsrichtlijnen zo dat de voorkeur wordt gegeven aan de misstanden
boven
thans door de richtlijnen worden aangericht (gebrek aan doeltreffende individualisering)
de misstanden van daarvoor (willekeur en discriminatie bij de straftoemeting).
2
Berghuis’ bekende artikel uit 1992 over verschillen in straftoemeting is geschreven door een
wordt
departementaal ambtenaar en is gebaseerd op het informatiesysteem dat Rapsody
in
genoemd, het systeem waarin inmiddels alle straf-, civiele- en administratieve rechtszaken
erd.
geadministre
worden
digitaal
Nederland
om
De organisatiewil en de organisatiekracht van de ZM zijn tot nu toe niet genoeg geweest
voor
voldoende eigen bestuursverantwoordelijkheid op te eisen die noodzakelijk is
voor het
rechtsstatelijke onafhankelijkheid. Dit geldt niet alleen voor de straftoemeting, maar
gehele bestuur van de ZM.
lijk
In dit opzicht zijn digitale administraties potentiële tijdbommen onder het maatschappe
door de ZM
vertrouwen in de ZM. Ze liggen evenwel niet in handen van de ZM zelf (zodat ze
in handen van
zouden kunnen worden benut, bijvoorbeeld voor kwalitatieve zelfevaluatie), maar
Justitie.
van
departement
het
1
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Met andere woorden: eventueel wantrouwen van discriminatie door de ZM bij
straftoemeting kan thans niet met kracht van argumenten worden weersproken.

En ook in Nederland zijn, wanneer een dergelijk wantrouwen gerechtvaardigd
wordt, richtlijnen verdedigbaar en gewenst. Wanneer dat wantrouwen niet ge
rechtvaardigd is, dan is het van belang dat tegenover de stelling dat straftoeme
ting in Nederland onaanvaardbare verschillen laat zien steekhoudende argu
menten kunnen worden gegeven.
En wanneer dat wantrouwen nqg niet gerechtvaardigd is, dan is het gewenst en
geboden dat de ZM passende maatregelen neemt.

Informatievoorziening voor straftoemeting (IvS)

1.3

Het straftoemetingsvraagstuk is moeilijker dan het lijkt. Een eenvoudige oplos
ook niet
ex cathedra gepresenteerd door de wetgever
sing is er niet, en is
tussen
(tenminste
twisseling
wenselijk. Wat we nodig hebben is informatie-ui
wat
en
geoordeeld
straftoemetende rechters) over wat strafmaatgevend wordt
project
daarvoor de redenen zijn. Deze overtuiging stond aan de wieg van het
IvS (informatievoorziening voor straftoemeting). Het onderzoek is uitgevoerd
bij de afdeling Recht & Informanca van de rijksuniversiteit Leiden in samen
werking met de werkgroep Criteria voor de Straftoemeting van de Nederlandse
vereniging voor Rechtspraak. Het werd gefinancierd door het ministerie van
justitie en het werd bijgestaan door een begeleidingscommissie. Over het ont
werp van IvS schreef Eduard Oskamp zijn proefschrift5. Hij heeft een databank
voor straftoemedng ontworpen die casusposities en motiveringen ordent, op
neemt en weer beschikbaar stelt met behulp van de begripen en rge1s die bij de
straftoemeting algemeen als relevant worden geoordeeld. Gedurende het project
werd in toenemende mate duidelijk dat de organisatorische aspecten rond IvS
(en rond welke informadsering ten behoeve van de ZM dan ook) van minstens
even grote betekenis zijn.
—

—

1 .3.1

Begrippen en regels

Voor die informatie-uitwisseling is een nadere ontleding van inhoud, grondslag
en doeleinden van de strafrechtelijke straf in samenhang met de verschillende
strafbare feiten en met verschillende dadertypologieën noodzakelijk. Daarmee
zijn we er niet, want ook dan blijft het effect van de individuele straf moeilijk
voorspelbaar op basis van algemeenheden.
-

Individualisering van straftoemeting berust daar waar objectivermg niet goed
mogelijk is op de innerlijke overtuiging van de rechter, en dat willen we zo hou
den. Dat biedt, als objectieve zekerheid ontbreekt de beste kans op goede re
sultaten. Maar: welke verschillen zijn tussen rechters wel, en welke zijn niet
meer aanvaardbaar? Wanneer zijn gevallen voldoende gelijk om vergelijkbaar te
E.W. Oskamp, Computerondersteuning bij straftoemeting, dissertatie Leiden, te verschijnen in
1997.
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zijn? Hoe onzeker moet een verwachting zijn om deze als straftoemetingsargu
ment onaanvaardbaar te doen zijn? Wat zijn de begrippen en regels met behulp
waarvan en waarover de discussie in de ZM wordt gevoerd?
Uitgangspunt voor deze notities is de overtuiging dat informatievoorziening
voor straftoemeting met behulp van een databank effectief dat wil zeggen
technisch en inhoudelijk, mogelijk is. Eduard Oskamp heeft in zijn dissertatie
overtuigend laten zien dat dat zo is. Voor de discussie in deze notities wordt er
dan ook hij wijze van werkhypothese van uit gegaan dat zo een databank ook
echt beschikbaar is voor de ZM.
-

1.3.2

-

Onafhankelijkheid en verantwoording

In feite is dat ook zo. Naast genoemd prototype (IvS) is zelfs een databank voor
straftoemeting in ontwikkeling in het Noordelijk ressort (Nostra). En ook bij
het OM wordt (al langer) gewerkt aan een systeem dat bij de strafvordering on
dersteuning biedt (BOS). Deze systemen blijken evenwel niet vanzelfsprekend
door de beoogde gebruikers te worden ingezet. Kennelijk zijn er systeemexterne factoren die het gebruik ervan beïnvloeden. In casu bij IvS gaat het
om de bestuurlijke wil binnen (en om het organisatorisch vermogen van) de ZM
om zelfstandig besluiten te nemen over investeringen ten behoeve van de ver
betering van de k-waliteit van de straftoemeting. Zoals Franken al in zijn ope
ningscollege van de Leidse universiteit in 1996 betoogde ligt de kern met name
in de wijze waarop aan de rechtsstatelijke onafhankelijkheid van de ZM vorm
wordt gegeven, in samenhang met de daarmee onlosmakelijk verbonden ver
antwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid voor kwalitatief aanvaardbare en
verdedigbare straftoemeting leidt tot een conditio sine qua non: schriftelijke, althans
expliciete, verantwoording van strafoplegging.
-

-

2 Conclusies en aanbevelingen
2.7

Context

1. Anno 1997 is er in Nederland onvoldoende vakkennis over straftoemeting
beschikbaar terwijl een betere informatievoorziening een noodzakelijke voor
waarde voor het ontstaan van die vakkennis is. Op dit moment kan de zittende
magistramur dan ook geen verantwoordmg afleggen over de rano die tot ver
schillende straffen bij prima fcuie vergelijkbare gevallen heeft geleid. Wanneer een
Nederlandse strafrechter zich bij de straftoemeting voorneemt om niet te dis
crimineren zijn er veel gevallen waarin hij dat voornemen niet anders dan bij
toeval kan verwezenlijken, omdat hij niet over voldoende informatie beschikt.
Met andere woorden: eventueel wantrouwen van discriminatie door de ZM bij
straftoemeting kan thans niet met kracht van argumenten worden weersproken.
En ook in Nederland zijn, wanneer een dergelijk wantrouwen gerechtvaardigd
wordt, richtlijnen verdedigbaar en gewenst. Wanneer dat wantrouwen niet ge
rechtvaardigd is, dan is het van belang dat tegenover de stelling dat straftoeme
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ring in Nederland onaanvaardbare verschillen laat zien steekhoudende argu
menten kunnen worden gegeven.
2. En wanneer dat wantrouwen nog met gerechtvaardigd is, dan is het gewenst en
geboden dat de ZM passende maatregelen neemt.

2.2

Begrippen, regels en straffen

3. Voor de ondersteuning van informatievoorziening voor straftoemeting is een
databank een effectief instrument. Voor de feitelijke verwezenlijking gelden de
volgende voorwaarden
0 Effectief informatiebeheer
u Het daadwerkelijk gebruik van beschikbare informatie
Aanleveren van nieuwe informatie
o Redigeren van nieuwe informatie
Inhoudelijk aanpassen van de databank
0
0 Effectief systeembeheer
Infrastructuur, beschikbaarheid
0
Onderhoud
O
c Koppeling met COIVWAS, Rapsody
4. Het gezamenlijk invullen van formulieren aan de hand van casusposities leidt
bij de deelnemende strafrechters tot nadere bewustwording van tot dusver on
besproken verschillen in stilzwijgende betekenisafspraken en waarderingen.
5. De reactie bij veel rechters: “dat lukt nooit, duurt te lang, kost te veel, is te
uitgebreid, te ‘wetenschappelijk” dwingt tot bezinning. Daarover gaan enkele
beschouwingen in het derde deel.
6. De stelling “dat alleen dat in de databank hoort wat ook in het vonnis komt”
is correct. Dat betekent dat er meer in het vonnis moet dan thans gebruikelijk is.

7. Het voorstel van een Arnhemse rechter om het ingevulde formulier aan het
vonnis te hechten ter toelichting van de toegemeten straf biedt perspectief. Herformulering van formulieren is dan natuurlijk nodig.
8. Naar aanteidin.g van de toepassing op de voorbeetdcasus wordt geconcludeerd dat het voor
beeld laat tien dat op het eerste £eicht reer uiteenlopende straffen voor dit enkele gevat in
aanmerkmg komen. Dat betekent, dat op het eerste gerjcht zeer uiteenlopende straffen kunnen
worden opgetgd bij vegetjkbare Levatten, en dat die verschillen toch goed verdedgbaar rijn.
8. Toetsing van het voorbeeld aan de beoordeling van de casus leden door en
kele leden van de rechterlijke macht is mogelijk.6 Die toetsing leidt ertoe dat van
de achttien oordelen er slechts 6 passen in de verdedigbare bandbreedte. De
6

Zie de eerste kolom van de tabel op de eerste bladzij van het eerste deel.
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sie wor
belangrijkste vraag is dan de volgende hoe kan effectief over die discus
de
typen
den gediscussieerd binnen de ZM? Bij die discussie kunnen de volgen
verschil van inzicht duidelijk worden:
De vertaling van de casus naar feiten
De vertaling van feiten naar samengestelde begrippen
Q De vertaling van begrippen naar factoren
De waardering van factoren
De waardering van het strafrepertoire
O De procedure naar een verdedigbare band
chters te stroomlij
Er zal een redactie nodig zijn om de discussie tussen strafre
nen en om redactionele besluiten te nemen.

atie van interessante
9. Voor het ontwikkelen van vakkennis over s%rafioemeting is registr
die registratie ver
casuiposities, begrijpen, factoren en opgetegde straffen een vereiste. loS kan
inhoudelijke straftoemetings
weentijken. Maar voor het beoordelen en samenvatten van het
materiaal is een deskundige en eaghebbende redactie uit de ZM nodzg.
belang voor de op
10. De volgende bevindingen van IvS zijn van structureel
termijn kan worden
langere
bouw en inrichting van een basisbestand dat ook op
onderhouden.
straftoemeting is
Voor de ondersteuning van informatievoorziening voor
nde: feiten, factoren, be
een indeling in de volgende begripscategorieën voldoe
emetingsbeginseÏen,
tekenisafspraken, straffen, strafdoeten, straftoemetingsrgeÏs, strafto
sbeteid of-stijl
srraftoeme;ing.rprocedures, straftoemetingsaigumenten, straftoemetig
straftoemeting is
voor
g
rzienin
atievoo
inform
Voor de ondersteuning van
voldoende:
een indeling van feiten in de volgende begripscategorieën
emeting zijn
srrafto
voor
g
rzienin
0 Voor de ondersteuning van informatievoo
tenminste de volgende factoren noodzakelijk
g voor straftoemeting zijn
O Voor de ondersteuning van informatievoorzienin
feiten en factoren
betekenisafspraken die een verbinding leggen tussen
O

noodzakelijk
straftoemeting zijn
Voor de ondersteuning van informatievoorziening voor
en naar functie
betekenisafspraken die de straffen ordenen naar zwaarte
en rgels meestal een
noodzakelijk. Deze indeling laat bij het toepassen van bginselen
kan worden Levon
ruime bandbreedte waarbinnen de op te leggen straf niet onbgnijeljk
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2.3

Onafhankelijkheid en verantwoording

11. Kivatiteitsbewakig op inhoudelijk gebied is niet alleen een taak voor de recht
bank als organisatie, maar is een taak die binnen de ZM als geheel wordt gedra
gen door het systeem van hoger beroep en cassatie, en uiteindelijk in dit ver
band soms de wetgever. Hier doen zich bijzonderheden voor.

De hoge raad heeft in verschillende arresten de praktijk van het kop-staart vonnis e
sanctioneerd.
De hoge raad heeft in verschillende arresten de praktijk van terughoudend motiveren ge
sanctioneerd.
De wetgever heeft inmiddels in 19% de bestaande praktijk van kop-staart vonnissen
(die, akeljk beschouwd, contra legem was) gelegaliseerd.
Het is dan ook niet zo dat men met recht het departement nog verwijten kan
iets niet te financieren in dit verband. Waarom zou door het bestuur een rech
terstaak moeten worden gefinancierd die van de hoge rand niet hoefde en door
de wetgever niet meer hoeft te worden uitgeoefend? Er is hier en nu dan ook
geen sprake van een doorbreken van de rechtsstatelijke onafhankelijkheid. Dat
is al lang gebeurd.
12. De inhoudelijke verslaglegging ten behoeve van de verantwoording van de
taakuitoefening van strafkamers is zo evenwel onvoldoende om kwalitatief aan
vaardbare informatievoorzienmg door en aan de ZM over straftoemeting te
kunnen verwezenlijken.

13. Dere vaststelling leidt tot de voorlopge conclusie dat het inrichten, het onderhouden en het
gebruiken van een informatiesjsteem voor straftoemeting van voldoende inhoudelijke kwaliteit
niet mogelijk is, althans niet zonder een wiging van de bedfsvoerig binnen de ZM die
voor de databank casus-infomiutie beschikbaar stelt op het niveau van uitgewerkte vonnissen
en die ruimte schept in de raadkameiprocedure voor het raadplegen van de databank.
14. Het karakteristieke probleem lijkt te zijn dat voor het formuleren van nieuw
beleid hij de ZM als geheel en bij de rechtbanken afzonderlijk heel lang onvol
doende organisatiekracht is geweest. Daarbij is de rechterlijke onafhankelijkheid
paradoxaal genoeg als argument gebruikt om ZM-interne besmursverantwoor
delijkheid bij de ZM zelf te mijden. Pas in de laatste tijd wint de overtuiging ook
binnen de ZM veld dat rechterlijke onafhankelijkheid, op deze principiële wijze
opgevat, moet leiden tot een vrijwel volledige afhankelijkheid van het openbaar
bestuur. Coördinerende vergaderingen van presidenten en van vice-presidenten
zie ik als een positieve ontwikkeling in deze. Maar de suggestie dat in de huidige
manggementstructuren de ruimte zou moeten worden bevochten voor een extra 15
minuten per strafzaak om de kwaliteit van de straftoemeting te verbeteren deed
vrijwel elke rechter die hem hoorde zichtbaar de schrik om het hart slaan.
Voorlopig bestaat er defacto dan ook een stnicnirele rechterlijke a,fhanketijkheid van
het openbaar bestuur Qn casu: het departement van Jusdtie.

15. Ergo: het inrichten, onderhouden en gebruiken van een infomrntievoor.iening voor straf
toemeting behoort onder de geschetste omstandigheden vooralsnog niet tot de reguliere, uitvoer24
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bare beteidsmogetjkheden binnen de ZM. Dat betekent dat voor voortgang ad hoc samenwer
kingsverbanden tussen ZM en Departement noodiaketjk zijn. Eventueet is er een rol voor de
wetenschap te ovenvegen als onafhankelijke derde.
16. Voor de ondersteuning van straftoemeting met behulp van informatievoori
a
ziening zijn twee fasen te onderscheiden. Bij de eerste fase wordt de inform
gaat
fase
tievoorziening ontwikkeld en organisatorisch ingepast, bij de tweede
het om de continuering van een bestaand systeem. Vooralsnog bevinden de
ontwikkelingen zich anno 1997 in fase 1. Gelet op de bevindingen zal dit de
ke
eerstkomende jaren ook nog zo blijven. Verdere initiatieven voor de ontwik
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17. Het gebruik van de databank kost tijd, net zoals het aanleveren van nieuwe
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18. Over toegang tot de databank zijjn voor het project afspraken gemaakt: het aangeleverde
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jk
in
mogeli
min
nocratisch georiënteerde invloed van Oskamp en Schmidt zo
van
erk
houdelijk te doen zijn. Als resultaat heeft dit geleid tot een eerste raamw
een
begrippen, factoren, betekenisafspraken, beginselen en regels. Alsmede tot
s en
demonstratie
.
Tijdens
osities
casusp
er
300
ongeve
kt
verwer
databank met daarin
oplossingen
gevonden
de
die
gezag,
inhoudelijk
met
redactie
presentaties is de ervaring dat een
het .rtelsel van
met kracht presenteert en die gemotiveerde voorstellen voor verdere uitbouw van
van Is’S.
ontplooiing
verdere
voor
bedreiging
een
is
regels en begrijpen doet ontbreekt. Dit
kan
gevonden
dat
(als
de
ZM
binnen
project
Aanbevolen wordt om IvS over le dragen aan een
streven
Het
gevormd.
wordt
redactie
worden) en er daarbij op aan te dringen dat een krachtzge
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naar een landelijke databank voor lange straffen iou wetticht een passend project cyn.
20. Het onderhouden van de databank bestaat voor een belangrijk deel uit het aanvullen met

nieuwe en belangwekkende beslissingen en motiveringen. De thans ingebuigerde stijt van rech
tertijke verantwoording met behulp van rogenoemde kop-staartvonnissen en met veelal summie
re motiveringen belemmert de ontwikkeling van een meer volledige rnformatievoorjening voor
straftoemetiig, en dat niet alleen.
In meer algemene zin wordt het in veel gevallen onmogelijk om verantwoording
af te leggen van de wijze waarop de ZM haar primaire taak uitvoert. Aanbevolen
wordt om aan deze praktijk een einde te maken, ook al gaat dat ten koste van
extra financiering. De geloofwaardigheid van de ZM en van haar vermogen om
zelf in eerste instantie toe te zien op de geleverde kwaliteit is er mijns inziens
mee gemoeid. En daarmee het draagvermogen van één van de poten waarop de
rechtsstaat rust.

26

CD

0

I)

1%

CD
(0
CD

t,
CD
D

-‘

OJ
CD
(0

CD
CD

CD

CD

H

1 inleiding
facie
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1.7

Probleemstelling

derd
De beschikbare juridische informatievoorzieningstradities hebben verhin
nde
voldoe
een
daarmee
laire
en
vocabu
pitst
dat er een voldoende toeges
daar
dat
zin,
die
in
ende
Voldo
n.
toegespitste stijl van strafmotivedng is ontstaa
re
aan concrete argumenten kunnen worden ontleend wanneer in de openba
gde
tvaardi
gerech
de
van
n
discussie de stelling wordt verdedigd dat de grenze
individualisering worden overschreden.
—

1.2

—

Vraagstelling

ijzen om bij
Er bestaan onvoldoende expliciete, juridisch aanvaarde werkw
en de voorvocabulaire
kbare
straftoemeting relaties te leggen tussen het beschi
liggende casuïstiek. Kan informatisering helpen? En hoe?
ologie in
Er bestaat een te hoog niveau van abstractie bij de gebruikelijke termin
pen
begrip
motiveringen en in de literatuur voor zover deze gaat over relevante
atisering
en regels, beginselen en doelen c.q. functies van de straf. Kan inform
helpen? En hoe?
bijvoeglijke
Er bestaan onvoldoende expliciete afspraken over de betekenis van
feit, de
het
van
(ernst
zwaarte
naar
naamwoorden of over de ordeningen
hoe?
En
zwaarte van de straf). Kan informatisering helpen?

7.3

Aanpak

verloopt
Informatievoorziening voor straftoemeting is een proces. Het proces

gevallen
idea]iter als volgt (uitgangspunt is een databank met beschrijvingen van
n).
eginge
soverw
meting
met toegemeten straffen en relevante sraftoe
da
Aan de hand van casusposities wordt desgewenst door strafrechters de
tabank geraadpleegd.
eringsvoorstellen worden desgewenst gemotiveerd aangeboden door (of
Verbet
D
namens) strafrechters aan de hand van casusposities.
Deze worden verwerkt in de informatievoorziening.
Begin (desgewenst) opnieuw
uit
In deze notitie wordt een bewerking gegeven van de resultaten die volgen
e
aanvankelijk
de
voor
is
j
Daarbi
een aantal malen doorlopen van dit proces.
s
rechter
door
atie
inform
van
kt
inventarisering van begrippen gebruik gemaa
kken,
aangeleverd bij brainstorm sessies, bij mondelinge gestructureerde gespre
Voor
pe.
prototy
het
van
bij SSR-cursussen straftoemeting en bij demonstraties
door
die
ieren
de iniuële invulling van de databank is gebnik gemaakt van formul
De
gevallen.
rechters zijn ingevuld op basis van in de werkelijkheid beoordeelde
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volgende aanpak wordt gevolgd. Eerst onderzoeken we de relatie situatie fei
ten (descnptieve begrippen). Vervolgens de relatie feiten factoren (evaluatie
begrippen). Daarna bezien we de relatie factoren regels en onderzoeken we de
relaties met beginselen, straffen en motiveringen. Dan stel ik een procedure
voor om tot een beargumenteerbare of verdedigbare bandbreedte bij straftoe
meting te komen.
-

-

—

De analyses worden toegespitst op zes delictgroepen:
D dood of letsel door schuld in het verkeer (6 WVW),
L) mishandeling (300-304 Sr),
D overvallen (312 en/of 317 Sr),
D zedendelicten (242-249 Sr,
D doodslag en moord (287-289 Sr) en
U invoeren, verkopen etc. van hard drugs (art 2 Opiumwet).
Deze delictgroepen werden als de meest relevante voor het onderzoek geselec
teerd door de aan het project deelnemende rechters. Om de analyse te onder
steunen en toe te lichten wordt gebruik gemaakt van een aantal voorbeeldsitua
ties, voor elk van de gekozen delictgroepen geven we er één.7 Voor elk van die
voorbeeldsituaties wordt de procedure waarmee een bandbreedte voor de op te
teggen straf kan worden bepaald toegelicht.
Tenslotte worden het begrippenstelsel, tezamen met de genoemde procedure
toegepast op de formulieren die door deelnemende rechters voor 1 februari
1997 werden ingevuld aan de hand van werkelijke gevallen.8 Het eerste deel
over begrippen en regels wordt dan afgesloten met enkele conclusies en aanbe
velingen9.

2 Begrippen
Door het hoge abstracfleniveau van normen en beginselen die bij de straftoe
meting een rol Spelen staat geen andere weg open dan preciseren. Dat wil zeg
gen dat een begrippenapparaat moet worden uitgeschreven dat een meer toege
spitste, onderscheidende stijl van motiveren ondersteunt. Daarbij kunnen in
beginsel twee richngen worden gevolgd, van concreet naar abstract en omge
keerd. Beide richtingen zijn van belang.
Van concreet naar abstract werkend is (door ons) het volgende gedaan. Eerst
zijn dossiers bestudeerd van rechtszaken voor hof en rechtbank te Arnhem.
Voor de (voorbeeld) casusposities geldt steeds dat ze juridisch rond zijn. Het gaat hier om
straftoemeting, niet om het bewijs van het telastegelegde en evenmin over de vragen Levert het
telastegelegde een strafbaar feit op? en Is de dader strafbaar?
Door het stimuleringsprogramma Informatietechnologie en Recht (ITeR) is een
vervolgonderzoek gefinancierd waarbij later aangeleverde formulieren over zedendelicten en
opiumdelicten zullen worden geanaliseerd en waarover afzonderlijk zal worden gerapporteerd.
Daarbij dient te worden overwogen dat de informatie uit de formulieren behoort aan de ZM en
dus, dat de bevindingen over die formulieren als een afzonderlijk bijlage aan de ZM worden
aangeboden. Er zijn derhalve exemplaren van deze notities waarin die bijlage niet voorkomt.
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Daarbij is een voorselectie gemaakt van de soort zaken: we hebben ons beperkt
tot 36 WV\V, moord en doodslag, zedendelicten, 312/317 en drugsdelicten. Op
praktische gronden is aan deze verzameling later de eenvoudige mishandeling
toegevoegd.
Genoemde analyses hebben geleid tot verzamelingen van aspecten, waarvan we
vermoeden dat ze voor de straftoemeting van belang zijn geweest. Deze lijsten
zijn aangevuld aan de hand van resultaten van enquêtes die door leden van de
rechterlijke macht werden beantwoord en met hen werden besproken. Getracht
is op basis van deze lijsten tot een algemenere indeling te komen door ge
meenschappelijke kenmerken van de verschillende lijsten voor de verschillende
g be
strafbare feiten te inventariseren. Ook is de literatuur over straftoemetin
elden
voorbe
gde
gebezi
de
van
afgezien
studeerd. Deze beweegt zich
voornamelijk op een hoog niveau van abstractie en is daarom niet erg behulp
zaam.

—

—

2.7

Defïnitïes van relevante typebegrippen

relevant voor
Om te beginnen onderscheiden we de volgende typebegrippen als
gemotiveerde straftoemeting.
e
Feiten (bijvoorbeeld: de leeftijd van de dader is 16 jaar). feiten zijn objecti
in
zich
die
ingen
gedrag
n
of
ve beschrijvingen van toestanden, gebeurtenisse
de wereld voordeden.
Factoren (bijvoorbeeld: dit is een zeer jonge dader). factoren zijn gegroe
peerde feiten waaraan vanuit een bepaald gezichtspunt een waarde of ge
wicht kan worden toegekend. Deze waardering is conventioneel, gebaseerd
op al dan niet stilzwijgende betekenisafspraken.
Betekenisafrpraken (bijvoorbeeld: 1 6-jarige daders gelden in de context van de
straftoemeting als zeer jonge daders) zijn bijvoorbeeld afspraken over de
wijze waarop factoren worden gewaardeerd in het licht van de feiten, maar
ook hoe de feiten moeten worden benoemd in het licht van de casus.
Straf/in (bijvoorbeeld: vrijheidsbenemingi zijn door de wetgever bepaalde
bejegeningen waaraan vanuit verschillende gezichtspunten een of meer
doelen (bijvoorbeeld: normbevestigmg) kunnen worden toegerekend en
waaraan een bepaalde gewicht, hoogte of lengte (bijvoorbeeld: 12 jaar) kan
worden toegekend en die al dan niet ten uitvoer kunnen worden gelegd on
der bepaalde voorwaarden.
gezichts
Q Strafdoeten (bijvoorbeeld: vergelding, preventie, beveiliging) zijn de
.
gewaardeerd
worden
neel
n
punten van waaruit de straffe functio
Sxraftoemeügsrge/s (bijvoorbeeld: straf naar mate van schuld) zijn betekenisafspraken die een zakelijke relatie leggen tussen factoren en straffen
Straftoemetingsbe,ginselen (bijvoorbeeld: geen straf zonder schuld) zijn beteke
nisafspraken die een algemene, niet exclusieve, (deontische) relatie van be
horen leggen tussen factoren en straffen
metingsregel over
Straftoemetin&sprocedures (bijvoorbeeld: pas eerst de staftoe
schuld toe en dan die over de gevolgen) zijn beschrijvingen van de volgorde
waarin regels en beginselen worden toegepast en gecombineerd.
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Straftoemetingsargumenten (bijvoorbeeld: de rechtbank legt een hoge straf op
omdat de dader willens en wetens en met voorbedachte rade het feit heeft
begaan) zijn taalkundige reconstructies van de door de rechtbank gevolgde
straftoemetingsprocedure, waarbij de feiten, factoren, straffen en strafdoe
len zijn ingevuld aan de hand van de casus.
Een straftoemetindsbeÏeid f -stijl (bijvoorbeeld: een consistent straftoemetings
beleid) is de waardering vanuit een bepaald gezichtspunt van de samenhang
van opgelegde straffen en motiveringen in een bepaalde periode.

0

2.2

Situaties

—

feiten, een indeling

Op basis van eerdergenoemde werkwijzen is een eerste ordening in relevante
begripscategorieën voor feiten vervaardigd. Uitgangspunt is de standaardmoti
vering:
• .

.dat na te melden straffen in overeenstemming zijn met de aard en de ernst van het feit en de

omstandigheden, waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals een
en ander ter terechtzitting naar voren is gekomen...
Tegen de standaardmoflvering is weliswaar de kritiek te formuleren dat deze te
weinig onderscheidend is om van geval tot geval toereikend te kunnen zijn. Dat
neemt niet weg dat bij een onderneming waar begrippen nader worden gepreci
seerd in deze standaardmotivering dan misschien de belangrijkste al,gemene be
grippen kunnen worden gevonden. Uitgaande van de standaardmodvering kun
nen de volgende categorieën van feiten, van beschrijvende begrippen die rele
vant zijn voor de straftoemeting worden aangewezen. De pretentie van deze
dat wil zeggen dat alle relevante
opsomming is enerzijds dat hij volledig is
feit werd gepleegd ten behoeve
strafbaar
een
informatie over een situatie waarin
kan worden ondergebracht.
orieën
van de straftoemeting in deze begripscateg
Anderzijds bevindt de indeling zich op een abstractieniveau dat nog onafhanke
—

lijk is van de verschillende misdrijven.
1.

De relevante omstandigheden waaronder het feit werd gepleegd.

Het gaat hier bijvoorbeeld om de beschrijving van die feiten, die de gerichtheid van de
wil van de dader op het plegen van het misdrijf aangeven. (Deze feiten zullen een be
langrijke rol spelen bij het bepalen van de verwijtbaarheid).
2.

De gevolgen van het gepleegde feit

De beschrijving van de feiten die het risico dat de dader nam van de gevolgen voor
slachtoffer(s), samenleving en/of dader(s). (Deze feiten zullen een belangrijke rol spelen
bij het bepalen van de (mee te rekenen) ernst van de gevolgen).
3.

De persoonlijke omstandigheden van de dader

De beschrijving van de feiten die een rol kunnen spelen bij de individualisering van de
op te leggen straf. Explicitering van deze feiten ondersteunt de discussie over de span
ning tussen individualisering en discriminatie.
4.

Onzekerheden

De voor de straftoemeting relevante en in beginsel feitelijke begrippen waarover geen
grote zekerheid kan worden gekregen en waarover dientengevolge ook moeilijk afspra
ken kunnen worden gemaakt (bijvoorbeeld: de kans op herhaling, de behoefte aan be
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5.

6.

individuele op
veiliging). Dat betekent, dat op die punten moet worden vertrouwd op het
gebaseerde
en)
zijn
gekom
voren
naar
terechtzitting
ter
die
(zoals
persoonlijke indrukken
aanmerkelijk
lijkt
Dat
overtuiging.
erde
gebase
feiten
op
diens
,
oordeel van de rechter op
beter dan niets, zolang daarvan maar in de motivering verslag wordt gedaan
De processuele context
suele zin kenmerken
Die feiten en omstandigheden die het voorliggende geval in proces
erd, zijn er ad
gevord
TUL
is
:
(bijvoorbeeld
spelen
rol
g
een
leggin
en die bij de strafop
info gevoegde zaken, ...)
De plaats van de straf in het bestaande beleid
bij de strafoplegging
Een bijzondere categorie van feiten die zowel ex ante als ex post
onontbeerlijk is. Het
een rol speelt en die voor een systeem van informatievoorzieining
digheid dat de
omstan
de
van
rechter
de
leggen
strafop
gaat om de vatstelleing door de
gebruikelijk
van
wat
afwijkt
zodanig
eving)
redeng
orende
op te leggen straf (of de bijbeh
en.
genom
worden
kunnen
te
dient
kennis
nk
is, dat daarvan via de databa

waarvan
Deze indeling is gebruikt om de formulieren te ontwerpen met behulp
de databank kan worden gevuld.10

2.2.1

Betekenisafspraken 1: van feiten naar samengestelde begrip
pen

die in het
Hieronder laat ik de nadere uitwerking van “de feiten” zien zoals
tamelijk
om
het
gaat
ijk
Eigenl
.
enlijkt
formulier voor zedendelicten werd verwez
van
termen
in
nieerd
gedefr
algemene, samengestelde begrippen die worden
meer feitelijke begrippen.
betekenisOpmerkelijk is onze ervaring dat lang niet alle voor de hand liggende
was er te
afspraken door de leden van de ZM worden gekend of gedeeld. Zo
kan worden
gelmatig verschil van inzicht over de wijze waarop het begrip opzet
d over de
gehoor
worden
ingen
opvatt
ifiende
gespecificeerd, en konden versch
end
Onbek
.
gezien
worden
te
t
behoor
vraag of een vuist al dan niet als wapen
stan
misver
chte
regelre
en
ruis
tot
heid met deze betekenisafspraken kan leiden
den in de communicatie over straftoemeting in de ZM.
het
Bij de discussie over straftoemeting is het dan nuttig wanneer de begrippen
Ik
geef
men.
zelfde worden begrepen door degenen die aan de discussie deelne
con
de meest algemeen aanvaarde relevante betekenisafspraken voor de minst
troversiële begrippen die relevant zijn voor straftoemeting.
2.2.1.1

De relevante omstandigheden waaronder het feit werd ge
pleegd

samen
De “omstandigheden waaronder het feit werd gepleegd” hebben we, als
.
Onder
feiten)
(soms:
n
grippe
de
deelbe
gesteld begrip geanaliseerd in de volgen
waarin
geven,
weerge
raak
nisafsp
de aanduiding van het deelbegrip is de beteke
wordt uitgewerkt welke nuancering kan worden aangebracht:
Zie de dissertatie van 2. Oskamp.
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ci

Opzet (delictgroepen 2 t/m 6)

ci

Schuld (letsel en dood door schuld in het verkeer)
aanmerkelijk onvoorzichtig! roekeloos / zeer roekeloos
Wapengebniik (delictgroepen 2 t/m 6)
slagwapen/ steekwapen! schietwapen/ overig
Plaats van misdrijf
huis verdachte / huis slachtoffer / auto / buiten / elders
Machtsmisbruik (delictgroepen 2 t/m 6)
is dader werkgever / therapeut / leraar/arts van slachtoffer! andersVertrouwensrelatie met slachtoffers (delictgroepen 2 t/m 6)
is dader collega! vriend! familielid! ouder van slachtoffer; anders
I<.nipperlichtrelatie (delictgroep 5)
hebben dader en slachtoffer een relatie gehad die af en toe herleeft ja / nee
Drank/drugsgebruik (alle delictgroepen)
Was de dader niet/matig/ernstig onder invloed van alcohol/soft drugs/hard drugs
Leeftijd van het slachtoffer (delictgroepen 2 t/m 6)
jaar (geef leeftijd van (jongste) slachtoffer bij (le) feit)

voorwaardelijk opzet / noodzakelijkheidsopzet / willens en wetens

ci
0
ci
ci
ci
ci

ci

-

2.2.1.2

-

.

De gevolgen van het feit: slachtoffer, dader, samenleving

Als tweede hoofdgoep van de relevante omstandigheden van het feit gelden de
gevolgen. Allereerst de gevolgen voor de slachtoffers. Deze worden uitgesplitst
in:
Pijn bij slachtoffer(s)
Minder hevige! hevige
ci Duur van de pijn
Korte! langere / blijvende
ci Lichamelijk letsel slachtoffer(s)
Minder zwaar / zwaar
ci Verwachte genezing lichamelijk letsel
Geen / gedeeltelijk! geheel
ci Geestelijk letsel bij slachtoffer(s)
minder zwaar / zwaar
ci Verwachte genezing geestelijk letsel
geheel / gedeeltelijk / niet
ci Aantal dodelijke slachtoffers

ci

De meeste van deze gevolgen kunnen ook bij de dader optreden, bij art 6 WVW
is dat zelfs niet ongebruikelijk.
Voor de gevolgen voor de samentevig kan worden gedacht aan de angst en on
rust die door liet feit wordt opgeroepen en aan de omvang van de kring waarin
die angst en onrust direct worden gevoeld. Deze angst en onrust kunnen wor
den gevoed door het risico dat de dader bijvoorbeeld met de volksgezondheid
neemt (bijvoorbeeld bij drugsdelicten).
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2.2.1.3

De persoonlijke omstandigheden van de dader

Vervolgens is er natuurlijk ruimte voor de specificatie van de persoonlijke om
enen
standigheden van de dader. Om deze omstandigheden te kunnen meerek
e
inerend
discrim
een
bij de strafoplegging moet overwogen worden of ze niet
n.
e
aspecte
versiël
werking zouden kunnen hebben. Ik geef de minst contro
Leeftijd
jaar

Q Werk:
geen / wel

Inkomen:
uitkering/minimaal/modaal! bovenmodaal
Q Leefomstandigheden:
bij ouders/zelfstandig! samen

Thuiswonende kinderen:
ja/nee

Q

Opleiding
Lager/-technisch/middelbaar/hoger

Geestelijke ontwikkeling
geen/zeer gebrekkige/ matige/goede

Specifieke recidive (documentatie)

geen/beperkte hoeveelheid/grote hoeveelheid

Niet-specifieke recidive
geen/beperkte hoeveelheid/grote hoeveelheid
Verslaving hard drugs
niet/gematigd/emstig/emstig en langdurig
Verslaving soft drugs
niet/gematigd/ernstig/ernstig en langdurig

Verslaving alcohol
niet/gematigd/ernstig/ernstig en langdurig

2.2.1.4

Onzekerheden

jk met ze
De onzekerheden zijn die feitelijke omstandigheden die heel moeili
spelen
kunnen
kerheid kunnen worden vastgesteld, maar die toch een rol zullen
de op direct
bij de straftoemeting als element dat mede wordt gevormd door
. Wel dient
intermenselijk contact gestoelde innerlijke overtuiging van de rechter
veerd. Het gaat
het gebruik van deze omstandigheden expliciet te worden gemoti
bijvoorbeeld om:
Inzicht in de (relatieve) ernst van het gebeurde
het gebeurde ja/nee
Gaf verdachte ter terechtzitting blijk van inzicht in de ernst van

De kans op recidive

hte ter terechtzitting blijk van
Heeft de verdachte omvangrijke documentatie en gaf verdac
de behoefte zijn leven te veranderen ja/nee

De verwachte effecten van de straf op de verdachte
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De verwachte effecten van de straf op de samenleving

2.2.7.5

De processuele context

Naast de onzekerheden zijn er de feiten uit de processuele context:
De dader wordt nog gevangen gehouden op het moment van beslissen
ja / nee
0 Er is TUL van een eerder gegeven vonnis gevorderd
geen! wel
0 Een vordering tot schadevergoeding is gevoegd
ja ! nee
Voor hoeveel? t
Toegewezen: f
0 Poging delictsvoltooiing

0

-

0

Ad info gevoegde zaken

0

Mededaderschap

0

Samenloop

Ten aanzien van het laatstgenoemde processuele aspect zij vermeld dat het op
het eerste gezicht zeer verstorend is voor de vergelijkbaarheid van gevallen en
daardoor de discussie over straftoemeting potentieel bemoeilijkt. Hoewel inder
daad gebleken is bij de invulling van de formulieren dat er een aantal gevallen
door samenloop worden bemoeilijkt geeft juist de noodzaak om bij samenloop
expliciet te formuleren en soms onafhankelijk te denken over straftoemedng
een goed aanknopingspunt voor de registratie van verhelderende argumenten in
de databank.
2.2.7.6

De plaats van de straf in het bestaande beleid

Tenslotte is er de plaats van de voorgenomen strafoplegging in het bestaande
beleid. Deze omstandigheid is van doorslaggevende betekenis voor het up to
date houden van de databank.
0
0

Past de op te leggen straf in het bestaande beleid?
Zo nee, welke zijn de daarvoor de redenen?
Factoren en begrippen

2.3

Evaluatietermen hebben in het strafrecht soms een tamelijk precieze betekenis
gekregen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verwijtbaarheid waarnaar wordt on
derscheiden en voor de ernst van lichamelijk letsel. Dat neemt niet weg, dat er
in de straftoemetingsmotivering vaak gebruik wordt gemaakt van evaluatieter
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2.3.1
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2.3.2

Betekenisafspraken II: van begrippen naar factoren
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‘Bij incest met een kindjonser dan vierjaren is de mate van machtsmisbruik maximaal”
In veel gevallen is al de beschikking over dergelijke betekenisafspraken. Ik
noem: de verschillende ordeningen ten aanzien van de mate van venvijtbaar
heid, van de emst van lichamelijke letsel. In dat licht verwacht ik dan ook geen
onoverkomelijke moeilijkheden bij de uitwerking van de connotaties van de
overige in bovenstaande tabel genoemde bijvoeglijke naamwoorden. Die uit
werking dient evenwel te worden gegeven door de ZM. Daartoe zijn de organi
satorische maatregelen benodigd die in het tweede deel aan de orde komen. Het
IvS project is er om te laten zien dat het kan en het kan.
-

Het maken van betekenisafspraken is evenwel niet zonder problemen. Er zijn in
beginsel twee keuzen: ofwel men tracht de factoren onafhankelijk van de con
text (van bijvoorbeeld een delictgroep) te waarderen, ofwel men tracht te waar
deren binnen de context. Beide werk-wijzen zijn nodig. De waardering van de
factoren dient in het licht van het specifieke strafbare feit te geschieden, daaraan
valt niet te ontkomen (hier spelen de bijzondere strafmaxima ook een rol). In
het spraakgebruik gaat het om zware of eenvoudige mishandeling, en dat leidt er
van nature toe om de ernst van de gevolgen in het kader van ofwel eenvoudige,
ofwel zware mishandeling te plaatsen.
Voor een consistente straftoemeting is het evenwel eveneens aan te bevelen om
te zoeken naar enkele zodanig algemene betekenisafspraken, dat ze universele
gelding hebben (onafhankelijk van de delictgroep).12

2.4

Strafdoelen

Nog één belangrijk probleem bij de ontwikkeling van evaluerende begrippen is
niet aangeroerd: ten aanzien van de relatieve ernst/het relatieve gewicht van
straffen. De problemen worden mijns inziens vooral in de hand gewerkt omdat
een niet-homogeen repertoire aan straffen beschikbaar is. Daarmee geef ik
geenszins in overweging het repertoire aan straffen te doen homogeniseren. Wel
wil ik wijzen op enerzijds de behoefte om te kunnen spreken over “gemiddelde”
terwijl anderzijds de onverge
en “relatief lichte” en “relatief zware” straffen
lijkbaarheid van bijvoorbeeld boete en vrijheidsstraf dat streven bemoeilijkt, zo
niet onmogelijk maakt zonder gebruik te maken van gewrongen constructies
(zie bijvoorbeeld Berghuis 1992). Nu is het aannemelijk dat de reden voor het
ontstaan van diversiteit in het repertoire van strafrechtelijke straffen is ingege
ven om bij de straftoemeting te kunnen onderscheiden naar (verwachte) ffincti
onaliteit c.q. effectiviteit. De strafdoelen bieden in deze opvatting een houvast
voor de (mogelijk meenroudige) ordening van de straffen naar gewicht. Ik geef
hier eerst de betekenisafspraken die in deze notities verder voor de vier straf
doelen worden gebruikt.
—

12

Deze aanpak is gevolgd bij de betekenisafspraak over de indeling van straffen naar zwaarte
die ik later voorstel.
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timaal te beveiligen
Individualiseringsbeginsel: het ongelijke ongelijk naar mate van ongelijkheid van de dader.

De volgende twee beginselen gelden steeds, maar worden vermoedelijk pas in
tweede instantie bij de straftoemeting werkzaam, als een initieel voorstel voor
een op te leggen straf ter tafel ligt.
U

Subsidiariteit: als naar zwaarte gelijkwaardige straffen kunnen worden opgelegd, behoort
daarvan de voor de verdachte de minst schadelijke te worden opgelegd
Gelijkheidsbeginsel: het gelijke gelijk, het verbod van discriminatie.

Subsidiariteit en gelijkheid zijn eerder reacuef en corrigerend achteraf dan direct
vormgevend.

Factoren, beginselen en regels

3.2

Om te bewerkstelligen dat de stukjes van de puzzel in elkaar kunnen passen
breng ik nu eerst de in een eerder verband geinventariseerde factoren in ver
band met de hierbovengenoemde beginselen. Bovendien relateer ik de combi
natie factor-beginsel zo mogelijk aan een straftoemetingsregel. Deze regel heeft
bijna steeds eerder gezag op basis van dogmatische beschouwingen dan als on
derdeel van het positieve recht. Maar dat is nu juist het probleem..
Factor

Beginsel

Mate van gerichtheid van de Vergeldingsbeginsel
wil (van voorwaardelijk op
zet tot voorbedachte raad)
Mate waarin misbruik van Proportionaliteit (i, ii)
gemachtspositie werd
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Gebrek aan inzicht in de Rationaliteitsbeginsel
Individualiseringsbeginsel
ernst van het gebeurde
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Vergeldingsb
heid
Mate van toerekenbaar
Individualiseringsbeginsel

Straf naar normbevestigingsdoel

gen voor dader

Kans op recidive
Noodzaak van beveiliging
Vermogenspositie dader
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Rationaliteitsbeginsel
lndividualisenngsbeginsel
Rationaliteitsbeginsel
Individualiseringsbeginsel
lndividualiseringsbeginsel

Straf naar mate schuld
Maatregel naar behoefte aan beïn
vloeding
Straf naar norrnbevestigingsdoel
Straf naar beveiligingsdoel
Geen geldstraf die de draagkracht
van de dader te boven gaat
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voor straftoe
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-
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Behoort een straf, die door het strafopleggende college als niet vanzelfsprekend
wordt geoordeeld, zodanig te worden gemotiveerd en gepubliceerd, dat daar
over binnen de gelederen van de zittende magistramur kan worden gediscussi
eerd? Behoort daarover te worden gediscussieerd? Wat is het gezag van de uit
komst van de discussie?

4 Straffen
Inmiddels is het tijd om liet begrippenarsenaal via factoren, beginselen en regels
zodanig te verbinden met situaties en straffen, dat een bij feitelijke situaties een
verdedigbare bandbreedte van straffen kan worden geïdentificeerd. Daartoe
geef ik eerst een (raamwerk voor de) ordening van straffen (Sectie 4.1). Daarna
wordt onder ogen gezien hoe situaties, begrippen, beginselen en regels tot
strafmotiveringen kunnen worden gevormd (Sectie 4.2). Tenslotte stel ik een
werk-wijze of procedure voor met behulp waarvan een verdedigbare kan worden
geidentificeerd (Sectie 4.3).
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Een ordening van straffen

De vrijwel universeel aanvaarde regel “straf naar venvijtbaarheid” vooronder
stelt de mogelijkheid om straffen naar ernst te ordenen. Daarvoor bestaat
evenwel geen model. In onderstaande tabellen worden evaluafletermen van de
sancties geordend naar gewicht. De beschikbare sancties uit het sanctierepertoi
re worden gecategoriseerd onder het meest voor de hand liggende strafdoel.
Omdat het veel voorkomt dat straffen meerdere doelen tegelijkertijd kunnen
hebben, worden de doelen, die mede een rol spelen, gearceerd. De termen zijn
gekozen om aanknopingspunten te bieden voor discussie over straftoemetings
zonder dat verschillen van inzicht onopgemerkt blijven door
vraagstukken
de meerduidigheid van de gebruikte terminologie. Daarbij dient opgemerkt, dat
het hier gaat over een geobjectiveerd (tegenover een relatief, contextgevoelig)
evaluaflef begrippenapparaat. Ter illustratie: retatie bijvoorbeeld in samenhang
met diefstal (310 Sr) is de maximale straf (in casu: vier jaren gevangenisstraf) in
termen van het geobjectiveerde begrippenapparaat een zeer zware straf. Hoewel
het veel natuurlijker en gebruikelijker is om in relatieve evaluatietermen te spre
ken is voor de vergelijkbaarheid van betekenissen steeds een min of meer ob
jectieve standaard een vereiste. De hieronder in Tabel 1 gegeven indeling is een
voorstel voor zo een standaard met betrekking tot strafrechtelijke straffen.
—

De standaard is gebaseerd op overwegingen. Zo zijn de twee uitersten niet
moeilijk te benoemen en vloeien de strafbanden 2 en 3 als vanzelf voort uit ver
hoging van de mate van merkbaarheid van de straf voor de gestrafte. Daarbij is
overwogen dat een boete die alleen in termijnen kan worden betaald zwaarder
telt dan een boete die ineens kan worden voldaan.
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Strafdoel Vergelding
Strafband

Beïnvloeding

7
Minimale straf

Boete w

Normbevestiging

2

Boete ovi 7

Boete wlbv
ORB w

Gvs-w

3

Boete ov/6
Gvs-ov 7w
Boete ov/12
ORB-ov 6mnd

ORB vv/bv
Gvs-w/bv

A TAN 50 u
ORB 0v 3mnd

ATAN 760 u

Gvs ov 2w

ATAN 240 u

Gvs

4

0V

Beveiliging

4w

5

QRB-ov 2 jaar

6

Gvs-ov 6 mnd

ORB-ov 5]

7

Gvs-ov 7f

ORB-ov 70]

8

Gvs-ov4j
Gvs-ov lOj

9
10
Maximale straf
vv voorwaardelijk, algemene voorwaarde
vv/bv voorwaardelijk, bijzondere voorwaarde
boete ov/1 onvoorwaardelijke boete ineens
boete ov/6 onvoorwaardelijke boete in zes termijnen
—

—

—

Gvs-ov2ûj
ORB ontzegging rijbevoegdheid
A TAN arbeid ten algemene nutte
Gvs gevangenisstraf
—

-

—

—

Tabel 1: Strafrechtelijke straffen in banden en doelen
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De strafband 6 ligt juist voorbij de grens waarbij ernstig rekening moet worden
gehouden met de omstandigheid dat de op te leggen straf er toe zal leiden dat
dit niet zal kunnen behouden.
wanneer hij werk heeft
de veroordeelde
Strafband 5 laat die mogelijkheid ook in zijn maximum nog juist open.
—

—

De gegeven indeling leidt daarnaast tot het volgende:
J De ordening laat zien dat in de banden 2 t/m 5 het strafdoel beveiliging (zo
als in deze context opgevat niet als beïnvloeding) geen rol speelt.
L) De ordening laat zien dat in banden 2 t/m 5 steeds alternatieven zijn waaruit
kan worden gekozen en waarmee combinaties kunnen worden gemaakt e
waarmee enigszins kan worden gedifferentieerd naar strafdoel.
IJ De ordening laat zien dat in de banden 7 t/m 10 het strafdoel (positieve)
bekivloeding geen rol speelt.
ordening laat zien dat er in de banden 7 t/m 10 nauwelijks alternatieven
De
D
zijn.
—

Vermeld zij tenslotte dat de voorgestelde standaard als voordeel heeft dat de
banden 1 t/m 5 de gelegenheid bieden om zeer verschillende strafmodaliteiten
te vergelijken in de grond op basis van merkbaarheid voor de dader), en daar
mee de argumentatie van aanvaardbaarheid van op het eerste gezicht verschil
lende straffen ondersteunt.

Maatregelen
In zekere zin is het vanzelfsprekend dat het aspect vergelding bij de maatrege
len geen rol speelt: vergelding is immers een eigenschap van straf en maatrege
len zijn geen straffen.
Vergelding

Beïnvloeding

Bevestiging

Beveiliging

Onttrekking aan het verkeer
Ter beschikkingstelling
Ontneming wederr. Verkr. Voordeel

Daaraan doet niet af, dat de terbeschikkingstelling door degenen die het over
komt vaak wordt gezien als een zeer emstige straf. Het gaat hier om een begrip
althans voorzover ik mij
penapparaat voor rechtsgeleerde discussie en daar is
nooit twijfel geweest over het (ontkennende) antwoord op de
bewijst ben
vraag of de Tbs een maatregel is die kan worden gegeven met het doel/de
functie van vergelding.
—

—

Rechterljk pardon
Het rechterlijk pardon, tenslotte, werd in de boven gegeven ordeningen niet
aan de orde gesteld. In de tabel wordt voor de volledigheid tot uitdrukking ge
bracht dat het rechterlijk pardon eigenlijk vooral in aanmerking komt wanneer
geen van de strafdoelen een rol speelt. In feite zal van het rechterlijk pardon een
normbevestigende werking uit kunnen gaan doordat de gehele procedure is
doorlopen en de volle aandacht van het strafrechtelijke apparaat op het voorlig
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gende geval werd gericht.
Vergelding
Minimale sanctie

4.2

Beïnvloeding

Normbe vestiging

Beveiliging

Pardon

Straffen, regels en begrïppen verbonden: de motivering
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motive
de
van
ur
aangevochten). En de gegeven structu
straf
leggen
te
op
de
waarin
cedure om tot een verdedigbare band te komen
behoort te liggen. Ik schets die procedure eerst.

4.3

Een procedure voor het bepalen van de verdedigbare band

, die bij elke casus
Ik laat de beschrijving van een methodische werkwijze volgen
de op te leggen
voor
eedte
bandbr
igbare
leidt tot de identificatie van een verded
Tabel 1 te be
uit
band
een
van
straf. Daarbij wordt steeds gestreefd een sector
).
palen (de tabel van straffen in banden en doelen
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Overwegingen met betrekking tot de strafoplegging.
Bij oplegging van na te melden straffen is gelet op:
U de aard van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan
Op grond van (de mate van) de gerichte wil/toerekenbare onvoorzichtigheid van
verdachte moet het verwijt dat verdachte treft als XXXXX worden beoordeeld,
hetgeen op zichzelf bezien een XXXX straf indiceert. Vanuit het oogpunt van
vergelding behoort de straf immers evenredig te zijn aan de verwijtbaarheid.
1 De gevolgen van het feit zijn zeer ernstig geweest. IEr zijn XXXXX dodelijke
slachtoffers gevallen. 1 Er zijn XXXXX slachtoffers met XXXXX lichamelijk lestel 1
Er zijn XXXXX slachtoffers met XXXXX geestelijk letsel 1 Er is een XXXXX in
Op zichzelf bezien
breuk gemaakt op de openbare orde] doordat [ FEITEN
straf uit het
leggen
indiceert dit een XXXXX zware straf, aangezien de op te
van de
de
met
zijn
ernst
oogpunt van verevening in overeenstemming hoort te
gevolgen.
Bij het bepalen van de straf is voorts rekening is gehouden met:
0 de persoonlijke omstandigheden van de verdachte
0 Op grond van de jeugdige leeftijd van verdachte gaat de voorkeur (binnen de
grenzen, gesteld door het vereiste van rechtsgelijkheid) uit naar een bestraffing
die geen afbreuk doet aan de mogelijkheid van resocialisatie 1
0 Op grond van de omstandigheid dat de verdachte werk heeft gaat de voorkeur
(binnen de grenzen, gesteld door het vereiste van rechtsgelijkheid) uit naar een
bestraffing die geen afbreuk doet aan de mogelijkheid dit werk te behouden 1
0 Op grond van de draagkracht van de verdachte gaat de voorkeur (binnen de
grenzen, gesteld door het vereiste van rechtsgelijkheid) uit naar een bestraffing
die binnen de grenzen van het voor verdachte economisch uitvoerbare, waarbij
wordt overwogen dat boete in termijnen worden betaald
Bij het bepalen van de straffen is bovendien rekening gehouden met
0 het op grond van het onderzoek ter terechtzitting gevormde oordeel van de rechtbank
over
0 de kans op herhaling. Deze wordt XXXX geacht op grond van de XX)(XX do
cumentatie van de verdachte en van de houding die verdachte ten aanzien van
het gebeurde ten processe toonde. IEr komt derhalve vanuit dit gezichtspunt
geen belangrijke plaats toe aan het aspect van de beveiliging van de maat
schappij. j 1
de mate waarin het feit aan de verdachte kan worden toegerekend is gelet op
zijn geestelijke toestand 1 -ontwikkeling XXXXX. [Er komt derhalve vanuit dit ge
zichtspunt eerder de nadruk op behandeling dan op vergelding bij het opleggen
van straf en/of maatregel).)
veroordeelt de verdachte tot een straf bestaande uit:
YYYYY
0

Tabel 2: een structuur voor strafmonvering
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4.3.1

De wettelijke grenzen (wettelijk maximum)

het delict
Allereerst wordt de omvang van tabel 1 beperkt en toegesneden op
gende
voorlig
het
met
d
door de wettelijke grenzen aan te geven die in verban
de
van
wil
rukte
strafbare feit gelden. Deze gebiedsbepaling berust op de uitged
hier
dat
wetgever en heeft een dienovereenkomstig gezag. Aangenomen wordt
de en
bij al rekening wordt gehouden met de algemene strafverhogen
ik van func
verlagende factoren (verschillende vormen van samenloop, misbru
tiemacht door ambtenaar, poging e.d.).

-

4.3.2

De mate van gerichtheid van de wil

van de wil van de
Vervolgens wordt aan de hand van de mate van gerichtheid

gekozen. Daartoe
dader een gebied uit de wettelijk beschikbare bandbreedte
selijke waardering
wordt een vijfdeling toegepast waaruit, op basis van de toepas
n.
van de toepasselijke factor het bijbehorende gebied wordt gekoze
id. De regel
tbaarhe
verwij
naar
straf
regel:
Deze gebiedsbepaling berust op de
jke be
wetteli
neden
toeges
in
niet
vindt algemene steun in de dogmatiek, maar
aldus
t.
Het
gewich
nd
aggeve
palingen. De regel heeft geen zelfstandig doorsl
uit
banden
re
meerde
kan
geselecteerde gebied is derhalve een voor/eeurgebied. Dit
de tabel beslaan.

4.3.3

De ernst van de gevolgen

ernst van de gevolgen
Vervolgens wordt uitgegaan van waardering van de factor de
gekozen uit de
gebied
nieuw
in het licht van de voorliggende casus en wordt een
ing toege
vïjfdel
een
wettelijk beschikbare strafruimte. Daarbij wordt wederom
toepas
(de
oord
past waaruit, op basis van het toepasselijke bijvoeglijke naamw
gekozen..
selijke evaluatieterm) het meest toepasselijke gedeelte wordt
en. De regel vindt
gevolg
naar
straf
regel:
de
op
Deze gebiedsbepaling berust
neden wettelijke
toeges
in
telijk
gedeel
en
tiek,
gedeeltelijk steun in de dogma
lid 3, 300
WVW
6
art
rbeeld,
bijvoo
bij,
a
bepalingen (aanpassing van de maxim
aldus
Het
t.
gewich
d
ggeven
doorsla
en 301 St). De regel heeft geen zelfstandig
re
meerde
ns
evenee
kan
Het
geselecteerde gebied is derhalve een voorkeurgebied.
banden uit de tabel beslaan.

4.3.4

De verdedigbare band

ursgebieden
Door de combinatie van beide hierboven geïdentificeerde voorke
er de beide
Wanne
d.
bepaal
band
wordt de verdedigbare/beargumenteerbare
het over
uit
e
central
meest
laatste gebiedsbepalingen overlap vertonen, dan is
de meest
is,
is
overlap
lappende gebied de verdidigbare band. Wanneer er geen
band.
centrale band uit het tussenliggende gebied de verdedigbare
casus is een bepaalde
Met de aanwijzing van de verdedigbare band bij een

eedte wordt in
bandbreedte voor verdedigbare straffen aangewezen. De bandbr
at die indeling
belangrijke mate bepaald door de indeling van tabel 1. Doord
ook doordat de teverdedigbaar is, is de resulterende band verdedigbaar. Maar
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gels “straf naar venvijtbaarheid” en “straf naar gevolgen” beide in belangrijke
mate bepalend zijn voor een globale plaatsbepaling van de op te leggen straf in
het licht van het vergeldingsbeginsel en het propornonaliteitsbeginsel.
De betekenis van de begrenzing door de bandbreedte van de verdedigbare band
ligt in het gelijkheidsbeginsel. Dat houdt in dat (omdat bij de geschetste proce
dure om tot een verdedigbare band te komen daarmee niet is gerekend) deze
begrenzing aantastbaar is voor argumenten. De mate van toerekenbaarheid is
een factor die dergelijke argumenten van toepssing kan doen zijn. Daarop wordt
hier niet verder ingegaan.14

Voorgesteld wordt om vervolgens voor nadere ptaatsbepaÏing binnen de verdedigbare
band een keuze te maken uit de mogelijkheden binnen de geïdentificeerde band
en eventueel combinaties te maken met mogelijkheden uit lagere bandbreedtes.
De mogelijkheden zijn de volgende:
D Op basis van de relevante strafdoelen kan verder gezocht worden naar de
meest doeltreffende sectoren binnen de verdedigbare band
o Op basis van de relevante strafdoelen kan verder gezocht worden naar
combinaties met strafmogelijkheden uit de relevante sectoren in de lagere
banden van de tabel
De persoonlijke omstandigheden, de onzekerheden en de processuele omstan
digheden bieden alle de gelegenheid om een dergelijke nadere gebiedsbepaling
te beargumenteren. Ik geef hieronder alleen voor de persoonlijke omstandighe
den en de onzekerheden enkele overwegingen.

4.3.5

De persoonlijke omstandigheden

Er kan worden gekeken naar de leeftijd van verdachte. Daaraan kunnen argu
menten worden ontleend om aan het strafdoel beizvtoedi.g gewicht toe te ken
nen.
Er kan worden gekeken naar de vraag of verdachte werk heeft. Zo ja, dan is er
een voorkeur voor die straffen die hem dat werk niet zullen doen verliezen.
Er kan worden gekeken naar het strafrechtelijk verleden van de verdachte. Is
dat omvangrijk, dan kan worden overwogen dat aan het strafdoel beveitzgig ge
wicht toekomt. Gaat het om een first offender, dan kan het tegengestelde wor
den overwogen.
Er kan worden gekeken naar de draagkracht van de verdachte. Is deze buiten
gewoon groot, dan kan worden overwogen dat de veieÏdende functie van een
boete zal afnemen. Is deze gering, dan kan worden overwogen dat betaling in
termijnen is aangewezen.

14

Maar de contouren van het verwerken van die argumenten in deze procedure liggen voor de
hand: de vraag of de samenleving beveiliging behoeft en de vraag of Tbs is geïndiceerd komen
daarbij aan de orde. De geschetste procedure beoogt vooralsnog een uitgangspunt te schetsen
voor de bespreking van beargumenteerde straftoemeting in minder complexe gevallen.
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4.3.6

Onzekerheden

t een beeld
Bij het ondefzoek ter terechtzitting heeft de strafrechter zich wellich
, op
eerdere
de
met
is
ing
nstemm
gevormd over de verdachte dat niet in overee
de
rechter
de
er
.
Wanne
beter objectiveerbare mechanismen berustende keuzen
tot
eling
beoord
de
innerlijke overtuiging heeft gekregen dat de geobjectiveer
toegekend.
onjuiste resultaten leidt, dient daaraan een belangrijke rol te worden
ursgebied
Ook op basis van de innerlijke overtuiging dient derhalve een voorke
ginsel (dus: in
worden bepaald. Dit gebied dient op grond van het gelijkheidsbe
te worden ge
beginsel) niet buiten de inmiddels gevonden verdedigbare band
legd.

5 Toepassing
inhoudelijke dis
Het voorafgaande biedt een raamwerk met behulp waarvan de
ondersteund
worden
cussie over de verdiensten van straftoemetingsredenen kan
van de wijze
tie
met een flexibel systeem voor informatievoorziening. Ter illustra
in ovenveging.
waarop toepassing mogelijk is geef ik een casus van art 6WVW

5.1

Een geval van art 6 WVW als voorbeeld

de eerste pagina
Het voorbeeld dat ik hier geef is identiek aan de “casus 1” op
tste proce
gesche
van het eerste deel. We kunnen daardoor de resultaten van de
ren van
officie
s en
dure in verband brengen met de oordelen van enkele rechter
justitie die deelnamen aan een SSR-cursus straftoemeting.

5.1 .1

De wettelijke delictsomschrijving

Art 6 WVW:
zodanig te gedragen dat een aan
Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich
ander wordt gedood of waardoor
zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een
g lichamelijk letsel dat daaruit
een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodani
le bezigheden ontstaat.
tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de norma
Art 175 WVW:
1. Overtreding van artikel 6 wordt gestraft met:
ete van de derde categorie,
a. gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een jaar of geldbo
indien het een ongeval betreft waardoor een ander wordt gedood;
en of geldboete van de derde
b. gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste negen maand
lichamelijk letsel wordt toege
categorie, indien het een ongeval betreft waardoor een ander
bracht.
lid genoemde feiten, verkeerde in
2. Indien degene die schuldig is aan een van de in het eerste
na het feit niet heeft voldaan aan
de toestand, bedoeld in artikel 8, eerste of tweede lid, dan wel
of negende lid, wordt hij ge
een bevel gegeven krachtens artikel 163, tweede, zesde, achtste
straft met:
van de vierde categorie in het geval,
a. gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete
bedoeld in het eerste lid, onderdeel a;
ete van de vierde categorie in het geval,
b. gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldbo
bedoeld in het eerste lid, onderdeel b.
51

Notities over straftoemetin,g en een databank

Decasus

5.1.2

De Achtersloot is een bochtige, smalle, landelijke polderweg tussen lJsselstijn en de provinciale
weg van De Meern naar Monifoort. Als maximumsnelheid geldt 80 km/uur. Er is geen fietspad
en geen trottoir. A, die de weg goed kent, rijdt op een zaterdagavond omstreeks 23.00 uur in zn
bedrijfsauto de toegestane maximumsnelheid. Tussen twee bochten wijkt hij uit voor een brom
fietser die wel een achterlicht voert maar die hij pas op het laatste moment opmerkt. Hierbij ge
raakt hij op de linker weghelft. Bij het uitwijken botst A op een personenbusje. Alle inzittenden
van het personenbusje, een vader en zijn drie kinderen (resp. 1Y2, 2 en 5 jaar oud) komen om
als gevolg van de botsing. A zelf blijft ongedeerd. Twee wandelaars zijn van het ongeval ge
tuige. A blijft ter plaatse en kijkt of hij hulp kan bieden. A heeft een modaal inkomen en heeft de
auto nodig om zijn werk te kunnen uitoefenen. A heeft wel een feestje bezocht, maar heeft geen
alcohol gedronken. A is 48, getrouwd, vader van twee kinderen; hij heeft werk. A is onder de
indruk van de gebeurtenis. De slachtoffers waren zijn buren. Hij en zijn gezin durven zich op de
Achtersloot nauwelijks meer te vertonen. A is niet eerder in aanraking gekomen met justitie. A is
bereid vervangende arbeid te verrichten. In de rapportage van de maatschappelijk werker wordt
geen of een zeer lage, voorwaardelijke straf aanbevolen.

De relevante factoren

5.1 .3

De casusbeschrijving heeft tot de volgende waardering van factoren geleid:
Mate van gerichtheid van de wil (van aanmerkelijk onvoorzichtig tot zeer roekeloos)
Ernst van de gevolgen voor het (de) slachtoffer(s)
Gebrek aan inzicht in de ernst van het gebeurde

2
5
5

Mate van toerekenbaarheid
Kans op recidive
Noodzaak van beveiliging
Verrnogenspositie dader

5.1 .4
5.1.4.7

De bepaling van de verdedigbare band
Het wettelijk maximum

De wettelijke strafdreiging is gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een
geldboete van de derde categorie. Het wettelijk maximum ligt daarmee in band
7 van tabel 1. Dat wil zeggen dat verder de banden 8-10 buitenbeschouwing
blijven.
5.7.4.2

De gerichtheid van de wil

-

de mate van schuld

De mate van schuld is meer dan minimaal, de inhaa]maneouvre was aanmerke
lijk onvoorzichtig, zeker wanneer bedacht wordt dat alle betrokkenen verlich
ting voerden.
De beschikbare ruimte (band 1-7) delen we als volgt in vijf delen. De uiterste
banden zijn gereserveerd voor het maximum en het minimum. De resterende
ruimte (in casu de banden 2-6) delen we in drie gelijke delen. De eerste van deze
drie delen is relevant bij de waardering van wil/schuld factor als meer dan mi-
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erden
nimaal. Dat betekent dat liet relevante voorkeursgebied band 2 en twee-d
van band 3 omvat.
5.7.4.3

De ernst van de gevolgen

1-7) delen
De ernst van de gevolgen is maximaal. De beschikbare ruimte (band
het maxi
voor
rveerd
gerese
we wederom in vijf delen. De uiterste banden zijn
ied, het
ursgeb
voorke
te
mum en het minimum. Dat betekent dat het relevan
maximum, dus band 7 is.
De verdedigbare band, bandbreedte
de beide eerder
De verdedigbare band komt in dit geval te liggen midden tussen

5.7.4.4

igbare band is.
gevonden voorkeursgebieden. Dat betekent dat band 5 de verded
De bandbreedte is dan:

Binnen band 5:
Ontzegging rijbevoegdheid
Arbeid ten algemene nutte
Onvoorwaardelijke gevangenisstraf

Onderorens

Bovenarens

6 maanden
160 uur

12 maanden
240 uur
4 weken

1 week

plaatsvinden aan de
Nadere plaatsbepaling binnen de verdedigbare band kan
van nadere strafhand
de
aan
kan
ns
hand van de relevante strafdoelen. Evenee
een op te leggen
of
ocht
onderz
doelen en beschikbare mogelijkheden worden
met een combi
uld
aangev
straf uit de verdedigbare band niet dient te worden
boete, voor
zijn:
daartoe
natie uit een van de lagere banden. De mogelijkheden
enisstraf.
gevang
jke
waardelijke boete, voonvaardelijke ontzegging, voorwaardeli

5.1.5

Persoonlijke omstandigheden en onzekerheden

n die hem dat
De verdachte heeft werk. Er is dan een voorkeur voor die straffe
zou verliezen
werk
werk niet zullen doen verliezen. Omdat de verdachte zijn
beargumen
door een langdurige ontzegging van de rijbevoegdheid kan worden
egdheid (bij
teerd een andere straf te kiezen dan de ontzegging van de rijbevo
omstandighe
voorbeeld: ATAN). De dader is first offender, en ook de overige
aar gewicht
den wijzen er op dat de strafdoelen beinvloedin& noch beveitgbg merkb
toekomt.
kan een korte gevan
Op basis van de geschetste procedure en overwegingen
evestigingi. Maar
(normb
igd
verded
gensisstraf (2 weken) het best worden
Hetzelfde geldt
igbaar.
verded
ATAN van ongeveer 160 uur is eveneens goed
ongeveer een
van
d
egdhei
voor onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevo
jaar.
dit enkete
n
Het voorbeeld laat r-jen dat op het eerste oeicht zeer uiteen/opende straffe voor
straf/en
opende
gevat in aanmerking komen. Dat betekent, dat op het eerstegerijcht zeer uiteenl
igbaar
kunnen worden opgetgd bij veigetijkbare gevalien, en dat die verschitten toch goed verded
zijn.
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6 Conclusies en aanbevelingen
6.1

Op basis van ervaringen gedurende het IVS-project

Het gezamenlijk invullen van formulieren aan de hand van casusposities leidt bij
de deelnemende strafrechters tot nadere bewustwording van tot dusver onbe
sproken verschillen in stilzwijgende betekenisafspraken en waarderingen.
De omvang van de informatiebasis verhindert vooralsnog toetsen van auto
matisering. Wel kan de hele databank nog worden geanaliseerd. Die analyse
leidt tot de voorlopige resultaten in vorige.
De reactie: “duurt te lang, kost te veel, te uitgebreid, te ‘wetenschappelijk”
dwingt tot bezinning. Daarover gaat het volgende deel.
De stelling “dat alleen dat in de databank hoort wat ook in het vonnis komt” is
correct. Dat betekent dat er meer in het vonnis moet dan thans gebruikelijk is.
Alweer: zie het volgende deel.
Het voorstel van een Arnhemse rechter om het ingevulde formulier aan het
vonnis te hechten ter toelichting van de toegemeten straf biedt perspectief. Herformulering van formulieren is dan natuurlijk nodig.

Over de spedficeriig van feiten en omstandgheden
Over de feiten en omstandigheden die een casus typeren bestaan soms ver
schillen van inzicht. In het voorbeeld is het denkbaar dat verschillend wordt
gedacht over de vraag of het slachtoffer mee verantwoording voor het gebeurde
draagt. Deze verschillen komen bij de gezamenlijke invulling van het formulier
binnen een meervoudige kamer expliciet boven tafel. Bij vergelijking kunnen ze
ook voor IVS-gebmikers expliciet worden. De ervaring leert dat als er verschil
len bestaan bij het specificeren van feiten en omstandigheden, dat deze betrek
kelijk eenvoudig zijn te verhelpen door het maken van betekenis-afspraken. De
ze afspraken kunnen in de toelichtingen van IVS worden weergegeven. Ze
moeten worden aangeleverd door een redactie.
Over de waardetoekenning aan factoren, de context van de detictgroep
Over de waardetoekenning aan factoren bestaan eveneens soms verschillen van
inzicht. De waardetoekenningen gebeuren op een vijfpuntsschaal, verlopend
van 1-5 (minimaal maximaal). Vermoedelijk zal de waardetoekenning voor de
gegeven casus aan de factor “ernst van de gevolgen voor het slachtoffer” liggen
tussen 2 en 5. Het gaat hier eerder om subjectieve dan om objectieve waarderingen. Een complicerende factor is dat als de context voor de waardering kan
worden gekozen uit (i) het bewezenverklaarde strafbare feit, (ii) de standaardt
pering (als die beschikbaar is) en iil de hele delictgroep. Ik pleit voor het laats
-

te.
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Enkel- en meervoudge kamer
ring van een meervou
Een belangrijk vraagstuk betreft de enkelvoudige waarde
duidelijk gemaakt. Het
dige kamer. Het ontwerp van IVS heeft deze problemen
hieromtrent keuzen en
gebruik en onderhoud van WS kan ertoe bijdragen dat
t. It moet evenwel
afspraken worden gemaakt en meer duidelijkheid ontstaa
de rechtbank en/of het
worden geinitieerd op het nieveau van de kamer en/of
hof en/of de hoven.
Over de bnig tussen waardetoekenning en argument
Het is de kern van de
Over de waardetoekenningen aan factoren is discussie.
gels/adagia kunnen wor
argumentenbenadering, omdat aan de factoren vuistre
. Bijvoorbeeld: straf naar
den geknoopt die uitleg en motivering ondersteunen
naar ernst van gevolgen,
verwijtbaarheid, naar brutaliteit, naar toerekenbaarheid,
de relevante vuistregels en
etc., etc. Voor de formulering en bespreking van
nodig. Voor publikatie en
motiveringen is een redactie en een publikatiemiddel
het Internet is hier veel mo
registratie is IVS deels geschikt. Met de komst van
gelijk tegen weinig kosten.
Over het afwegen van argumenten
kleven wijzen in verschillende
De argumenten die aan de verschillende factoren
opnieuw worden geargu
richtingen. Over het afwegen van argumenten kan
hoger niveau. De resultaten
menteerd. Het onder proces herhaalt zich op een
chrijving.
hebben vermoedelijk het karakter van een procedurebes

6.2

beeldcasus
Naar aanleiding van de toepassing op de voor

opende straffen voor der enkete
Het voorbeetd laat vien dat op het eerste gezicht zeer uiteenl
uiteenlopende straffen
geval in aanmerkiig komen. Dat betekent, dat op het eerste gezicht zeer
die verschillen toch goed verdedigbaar
kunnen worden opgelegd bij vergelijkbare gevallen, en dal
de casus leden door enkele
Toetsing van het voorbeeld aan de beoordeling van
g leidt ertoe dat van de
toetsin
Die
leden van de rechterlijke macht is mogelijk.15
eedte.
bandbr
igbare
achttien oordelen er slechts 6 passen in de verded
de redenen van de oorde
De belangrijkste vraag is dan de volgende: welke zijn
n die redenen worden
lende rechters om een andere straf op te leggen? Kunne
leiden dat de waardering
expliciet gemaakt? En behoren die redenen ertoe te
indeling van de straffen
van de relevante factoren moet worden aangepast? De
een verdedigbare band te
in banden moet worden aangepast? De procedure om
vinden moet worden aangepast?
il van inzicht duidelijk wor
Bij die discussie kunnen de volgende typen versch
den:
Zie de eerste kolom van de

tabel

op de eerste bladzij van het eetste deel.
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E De vertaling van de casus naar feiten
De vertaling van feiten naar samengestelde begrippen
De vertaling van begrippen naar factoren
De waardering van factoren
I De waardering van het strafrepertoire
L De procedure naar een verdedigbare band
Er zal een redactie nodig zijn om de discussie tussen strafrechters te stroomlij
nen en om redactionele besluiten te nemen.

Voor het ontwikkelen van vakkennis over straftoemeting is registratie van interessante casus
posities, begnppen, factoren en opgelgde strqffen een vereiste. IvS kan die reoistrutie venvezen
lijken. Maar voor het beoordelen en samenvatten van het inhoudelijke straftoemetingsmateriaat
is een deskundige en £eaghebbende redactie uit de ZM nodg.
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1 Inleiding
oject is
Informatieverhoudingen zijn belangrijk bij databanken. In het IvS-pr
heeft ten
daaraan al in de projectbeschrijving aandacht besteed: “Het onderzoek
atiever
inform
ste
gewen
de
en
de
bestaan
de
in
affen
inzicht te versch
doel
ing,
s
onderl
rechter
g)
tussen
emetin
strafto
de
houdingen (met betrekking tot
gaan
k
praktij
In
de
tuur
advoca
de
alsmede tussen rechters en het OM en
verantwoor
informatieverhoudingen bij databanken over ona/hanketjkheid en over
n tot
htinge
verplic
en
din,g. Deze zijn namelijk bepalend voor de bevoegdheden
en
nemen
op
te
de
beschikbaarstellen, raadplegen, wijzigen en aanvullen van
...

.. .“

opgenomen gegevens.
in dit deel is
Zonder databank is de vraag naar toegang irrelevant. Uitgangspunt
ste beschrijvin
dan ook een beschikbare databank. In die databank zijn tenmin
n die voor
aspecte
de
aan
eerd
gerelat
zijn
die
men
gen van casusposides opgeno
rechters.
de
emeten
strafto
de
door
geacht
de straftoemeting van belang werden
jk
vergeli
naar
t
gezoch
worden
el
begins
Aan de hand van deze aspecten kan in
van
g
emetin
strafto
de
bij
n
die
bare gevallen. Opgenomen zijn tevens de redene
catie van genoemde
belang zijn geoordeeld, en de opgelegde straf. Aan de specifi
aandacht besteed
nader
redenen en aan de modellering van de databank wordt
p. Voor de
Oskam
van
in de het derde deel van deze notities en in de dissertatie
g is het
oordin
verantw
voorliggende beschouwing over onafhankelijkheid en
verantwoorde
voldoende om aan te nemen dat een dergelijke databank onder
lijl±eid van de ZM is gemaakt en in feite beschikbaar is.
ht te besteden aan
Het leek al bij het begin van het project belangrijk om aandac
roep Criteria
Werkg
de
bij
zowel
omdat
onafhankelijkheid en verantwoording
dat or
leefde
eden
vermo
het
voor de Straftoemeting van de NVvR als bij ons
adse
inform
van
gen
welsla
ganisatorische krachten belangrijk zijn voor het
a
inform
van
pen
rmgsinitiatieven. Dit inzicht is een vast gegeven bij het ontwer
zijn
an
opgeda
tiesystemen en de ervaringen die tijdens het project werden
uleerd, het volgen
daarmee in overeenstemming. Het vraagstuk is, kort geform
ch en inhoudelijk
de: aannemende dat een databank voor straftoemeting technis
onafhankelijkheid en
naar behoren functioneert, welke zijn dan de vragen over
nk ook daadwer
verantwoording die moeten worden beantwoord om de databa
ch behoorlijke wijze
kelijk te kunnen gebruiken en onderhouden op een juridis
teunt?
onders
nk
die ook nog de continuïteit van de databa
vrijwel elk proces
De vraag is complex, maar de structuur ervan is dezelfde voor
voor het zoe
kbaar
beschi
erk
van informadsering. Daarom is er ook een raamw
verworven
het
dat
ken naar een antwoord. Het raamwerk is in zoverre nieuw,
recente
met
eert
heden van de informatica requirements analyse)1 combin
inlijke
behoor
voor
rechtswetenschappelijke voorstellen (algemene beginselen
1

Chichester, 1996.
Gebaseerd op R.]. Wieringa, Requirements Analyse, John Wiley & Sons,
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formatiseringi2. Het raamwerk houdt onder meer in dat achtereenvolgens aan
dacht wordt besteed aan de organisatie waarbinnen de databank vorm krijgt, aan
de functies en de taken die binnen de organisatie worden uitgevoerd. Voorts
wordt aandacht besteed aan de actoren en hun onderlinge samenhang en com
municatie. Steeds wordt gelet op de aanknopingspunten voor normafieve over
wegingen. Getracht wordt de onderzoeksvraag te beantwoorden aan de hand
van een systematisch doorwerken van genoemd raamwerk, toegepast op IvS.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van kennisbronnen. Allereerst: de ervaringen uit
de eerste hand met betrekking tot het ontwerpen en in gebruik beproeven van
ons prototype voor straftoemetingsinformatisering: IvS. Ten tweede wordt ge
steund op het hierboven genoemde raamwerk. Ten derde wordt (op een door
de beschikbare tijd gedicteerde, eclectische wijze) gebruik gemaakt van relevante
literatuur. Tenslotte wordt hoe kan het anders in een juridische bijdrage zo
nu en dan gekeken naar de antwoorden op twee standaardvragen: Wat zegt de
wet? en \Vat zegt de hoge raad?
—

—

2 Organisatie en taken
2.1

Het voorliggende probleem

ver
Het voorliggende probleem is de straftoemetingspraktijk, voor zover deze
uit
worden
schillen bij vergelijkbare gevallen laat zien die niet juridisch kunnen
gelegd. Als belangrijke oorzaak in de causale keten wordt gezien: de gebrekkige
informatievoorziening tussen strafrechters over redenen en regels voor straf
toemeting. Oplossingen kunnen binnen de rechtbank worden gezocht (perio
diek overleg, richtsnoeren, arrondissementsdatabank), binnen het ressort (over
leg, richtsnoeren, ressortsdatabank) en binnen de ZM als geheel (overleg, richtsnoeren, landelijke databank, nadere jurisprudentie met aangescherpte vereisten
buiten
voor het uittverken en motiveren van vonnissen). Ze kunnen ook van
USA,
de
in
als
richtlijnen
met
komen. Dan lijken wetgeving, wetgeving tezamen
gs
emetin
strafto
rd
een geharmoniseerd strafvorderingsbeleid, een gespecialisee
hof tot de mogelijkheden te behoren.

2.2

Functies

raad)
De functies in de primaire organisaties van de ZM (rechtbank, hof, hoge
zijn dan:
1. Conflictbestechtin,g in individuele ,gevallen (het strafprvces,). Over deze functie, als pri
maire functie, is geen verschil van inzicht. Minder eenvoudig is de verwe
zenlijking van rechtsgehjkheid (of verdedigbare differentiëring) bij de staf
toemeung.
van beschikkingen, Pre
Gebaseerd op HFranken, Kanttekeningen bij het automatiseren
Tjeenk Willink, 1993, pp. 7advies voor de Vereniging voor Administratief Recht, Samsom H.D.
50.

2
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ver dat nader tot
Inhoudelijke verantwoorditg. berichtgevbg over hetgeldende recht, voor.o
contro
weinig
is
zdting kan worden Lebracht injuri.prudentie. Ook deze functie
de ge
van
versieel. Wel zijn er vragen over de uitvoering ervan in het licht
ak te verkleinen,
woonte de inhoudelijke aspecten van de openbare uitspra
om uitgewerkte
om zogenoemde kop-staart vonnissen aan te bieden en
in de praktijk al
schriftelijke vonnissen alleen op verzoek te vervaardigen
of er vonnissen
r
onzeke
is
Het
en.
t
gekom
leen wanneer er in beroep word
pen of van de
engroe
belang
van
pers,
worden uitgewerkt op verzoek van de
wetenschap.
over deze noodzaak
3. I/erantwoordig over de bestedin,g van publieke geÏden. Ook
coördinatie, be
ming,
bestaat geen onenigheid. Toch zijn overleg en afstem
de rechterlijke
binnen
leidsbepaling geen algemeen aanvaarde (deel)functies
daarmee ver
de
en
organisatie. In het kader van de rechterlijke organisatie
en over Integraal Ma
bonden gedachtenvorming over Planning & Control
lijn”. Daarmee wordt
nagement wordt wel gesproken over “de functionele
binnen de rechtban
dan gedoeld op de functionele differentiatie van taken
voor inhoudelijke
dragen
zorg
ten
esiden
ken waarbij coördinerende vice-pr
In dat licht die
f-).
istratie
admin
en
afstemming van sectoren (straf-, civielen het parket
griffie
de
,
de
HGO
nen ook het bureau van de president, van
breed aan
en
seerd
ristaffi
te worden genoemd. Er bestaat nog geen uitgek
heid van
nkelijk
onafha
jke
vaard beeld over de wijze waarop de staatsrechteli
g.
oordin
de ZM kan worden gecombineerd met financiële verantw

2.

—

2.3

Taken

vervullen. Taken zijn in dit
Taken maken het mogelijk de genoemde functies te
staken.
verband te onderscheiden in inhoudelijke taken als beheer
1. Het onderzoek ter terechtjtting (ij’titel VI Sv)
art 351 Sv),
2. beslui1vormig in raadkamer (over de vragen van
in een proces verbaal cf
zitting
terecht
ter
oek
onderz
3. verstqgte,ggiig (over het
daarbij gebruikte rede
artt 326 en 327 Sv en over de besluitvorming en de
nen in een vonnis tfartt 357-362, 365 lid 1 Sv (oud))
4. de openbaarmaking van het vonnis (fartt 365 lid 3 (oud))
en de kwaliteitsbewa
5. intern bestuur en beheer, waaronder dan mede zijn begrep
g, de acquisitie van
vormin
beleids
king van de primaire taakuitoefening, de
ng van het werk
ordeni
de
middelen en de verantwoording van bestedingen,
ring en ver
profile
de
en
op rechtbank, hof of hoge raad (het management)
tot de be
ik
reken
tegenwoordiging van de Organisatie naar buiten. Ook
en fa
keling,
Ontwik
&
heerstaak de activiteiten op de gebieden Onderzoek
cifitering.
gende feit en om bete
Het gaat daarbij om de besluitvorming over het voorlig
licht van concrete situaties.
kenisgeving aan algemene wettelijke regels in het
de rechterlijke macht over
Voor de vraag, die gaat over het informeren van
belangrijke schakels in de ke
straftoemeting en straftoemetingsredenen zijn de
daarvan en van de geten de openbare uitspraak en het beschikbaar komen
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bruikte juridische redeneringen in een ‘schriftelijk’3 vonnis4.
Naast inhoudelijke taken zijn er voorwaardenscheppende beheerstaken. Voor
waardenscheppend, omdat zonder financiering, middelenallocatie en taakverde
ling de bovengenoemde taken helemaal niet uitgevoerd kunnen worden en om
dat zonder deugdelijke verantwoording van de besteding van publieke gelden
verdere financiering niet te verwachten valt. Ik vat de taak samen als intern be

stuur en beheer.
Voor elk van deze taken kan dan worden nagegaan wie ze uitvoeren binnen de
organisatie welke ‘afdelingen’ ervoor binnen de organisatie zorg dragen en
welke informatiesystemen erbij worden ingezet.
-

Inhoudelijke taken

2.3.1

Onderzoek ter terechtzitting

2.3.7.1

Het onderzoek ter terecht.ittitg is toevertrouwd aan (meer- of enkelvoudige) strafkamers, die worden ondersteund door een griffier en soms door gerechtsaudi
teurs. Strafkamers worden bemenst door rechters.
Besluitvorming in raadkamer

2.3.7.2

3estuitvomzing in raadkamer geschiedt door de rechters uit de verschillende strafkamers de griffier is daarbij aanwezig. De vier besluiten van art 351 Sv zijn:
1. Is het telastegelegde bewezen?
2. Is het bewezenverklaarde een strafbaar feit?
3. Is de verdachte deswege strafbaar?
4. Welke straf wordt opgelegd?
Vanzelfsprekend is natuurlijk dat de deeltaak verbonden aan het laatste besluit
in het project centraal staat.
—

2.3.1.3

Verslaglegging

Verstagte,ggin,g wordt meestal gedaan door de griffier, onder verantwoordelijkheid
van de strafkamer5.
2.3.1.4

Openbaarmaking van het vonnis

Openbaarmakin,g van het vonnis wordt bij de uitspraak (gedeeltelijk en veelal andci
Elektronische
Het gaat hierbij om het vastleggen van het vonnis op een duurzame drager.
vereiste.
dat
aan
gauw
al
betcett
mij
wat
voldoen
bestanden
vonnissen in de
In de praktijk wordt als bekend het vaststellen van processen verbaal en
ingesteld
zin van genoemde wetsartikelen achterwege gelaten totdat een rechtsmiddel wordt
327 en
art
bij
3
aantekening
de
g
Strafvorderin
Commentaar
en
Tekst
(zie bijvoorbeeld
aantekening 4 bij art 365).
onderzoek ter
Daarbij spelen de aantekeningen van de griffier voor het proces verbaal van het
verbaal
proces
getekend
rechter
een
door
uitgewerkt,
een
terechtzitting een cruciale rol, omdat
(artt. 327 en 365
en een uitgewerkt, door de rechters mede-ondertekend vonnis contra legem
: Conclusie van
Sv), maar gedoogd door de hoge raad op basis van art lOla RO (bijvoorbeeld
indien gebruik
opgemaakt
wordt
pas
1994),
november
1
van
98.017
AG mr Fokkens bij hr nr.
in artt 365a, 365b
wordt gemaakt van een rechtsmiddel. Inmiddels is deze praktijk gelegaliseerd
en 365c Sv, die in november 1996 in werking traden.
—
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aar
perend) gedaan, mondeling, door de voorzitter van de strafkamer. Openb
kop
van
vorm
de
making wordt schriftelijk voor partijen gedaan in
tot
staartvonnissen omdat de hoge raad aan overtreding van artt 365 en 327 Sv
ij
op heden geen sanctie heeft verbonden6. Deze praktijk is inmiddels bij wetsw
schrif
ziging gelegaliseerd. Vonnissen worden in de praktijk pas uitgewerkt en
de
van
ijkheid
oordel
verantw
onder
griffie,
de
(door
telijk openbaar gemaakt
n
gegeve
heeft
te
kennen
n
partije
der
een
er
strafkamer (ondertekening!) wanne
gaan.
in hoger beroep of in cassatie te zullen

2.3.2

Intern bestuur en beheer

het tradi
Het beheer van de rechterlijke organisatie is een heet hangijzer omdat
viel
samen
deel
rijk
belang
een
voor
dat
heid,
tionele concept van onafhankelijk
iteit
te
immun
zekere
een
met
bineerd
met professionele individualiteit, gecom
is
jaren
laatst
de
In
r.
bestuu
het
genover de pogingen tot beïnvloeding door
g
atiserin
inform
de
en
len
midde
steeds duidelijker geworden dat de schaarste aan
ijk
mogel
ten
gerech
van
eiten
(die een g aggregeerde analyse van c activit
van de rechter
maakt) in samenhang met archaïsche werkwijzen bij het beheer
en orga
positie
r,
lijke macht tot problemen leiden die nadere refiectie op cultuu
van be
ent
instrum
nisatie rechtvaardigen. Reorganisaties worden gezien als
t.
houvas
van
verlies
stuurlijke beïnvloeding en leiden voor de buitenstaander tot
ment van justitie
In de jaren 90 zijn de politie, het OM, de ZM en het departe
het beheer van
van
satie
organi
De
erd.
ganise
(soms gelijktijdigl ingrijpend gereor
en evenmin
stabiel
erg
niet
e
daarme
is
de rechtbanken, hoven en de hoge raad
heeft gebo
vragen
deze
over
zich
erg doorzichtig. Nadat de Commissie Moons
voor.
advies
gen bereidt thans de Commissie Leemhuis een
2.3.2.7

Beleidsvorming, acquisitie van gelden

rechtbanken, is
Beleidrvomuin,g, bijvoorbeeld afspraken over strafhoogten tussen
eeld. Sinds enige jaren
lang in strijd met de rechterlijke onafhankelijkheid geoord
de vegadering van recht
via
krijgt
vorm
die
ng,
is er evenwel sprake van een kenteri
gerechtshoven. Zo
van
tters
voorzi
van
bankpresidenten en van de vergadering
al per jaar bijeen
eenma
ste
tenmin
komen de coördinatoren van strafsectoren
afgelezen dat
worden
kan
n
om over beleid bij straftoemeting te spreken. Daaraa
scultuur
bedrijf
e
nkelijk
onafha
de traditionele professionele, individualistische en
meer en meer ruimte biedt aan een cultuur van overleg.
na horen van de
Acquisitie van LeIden geschiedt deels via de justitiebegroting
en na overleg met
voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Structurele wijzigin
de voorzitters van de rechtbanken, hoven en de hoge raad.
ering en fiattering.
gen op basis van nieuw beleid krijgen langs deze weg financi
e vanuit het ge
De verhouding ZM-Bestuur-Parlement is daarbij een delicat
e te verbinden systeem
zichtspunt van de scheiding der machten en het daarme
van “checks and balances”.
jk via projecten en verAd hoc acquisitie van gelden is daarnaast steeds mogeli
strafrecht deel 16, Arnhem 1992,
P.A.M. Mevis, Ingekort en weggelaten, Monografieën
pp. 12-13.

6

Zie ook
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zoeken aan ministeriële diensten. Grotere projecten worden in de toelichting
van de justitiebegroting genoemd en kort toegelicht.
Proflterin,g en vete,genwoordigin,g spelen een rol bij zowel beleidsvorming als de ac
quisitie van gelden. Ze zijn in een informatie- en mediasamenleving van groot
belang voor de peiling van het maatschappelijke draagvlak voor de plannen of
het beleid ook van een niet-politieke organisatie als de rechtbank. De inhou
delijke profilering verloopt het meest natuurlijk via de uitspraken van de presi
dent in kort geding en via uitspraken in andere geruchtmakende zaken. Verte
genwoordiging is van groot belang in onderhandelingssituaties waar de organi
satie als collectief wordt gezien. In de zomer va 1997 trad de voorzitter van de
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak naar buiten met een extra fmancie
ringseis die werd ingebracht in het begrotingsoverleg. Onzeker in deze is of hier
de traditionele opvatting over rechterlijke onafhankelijkheid als belemmering
wordt gevoeld.
—

2.3.2.2

Verantwoording van bestedingen

Verantwoardin,g van bestedin,gen vindt plaats via de griffies en de parketten met be
hulp van databanken over aantallen afgehandelde zaken (zoals COMPAS en
Opmerkelijk is dat deze taak gezamenlijk wordt uitgevoerd door
Rapsody)
organisatie-interne (griffie) en —externe krachten (parket, OM, ministerie van
justitie)8.
.

2.3.2.3

Management, facïlitering

De ordening van het werk behoort in een meer triviale zin (bepaling van de zit
tingsdagen, samenstellen van de rol, samenstelling van de strafkamers) tot de
niet erg controversiële verantwoordelijkheid van de president. Zodra het con
cept ordening tendeert naar management en aansturing, zodra dit management
het besef oproept dat er invloed wordt uitgeoefend op de inhoudelijke aspecten
en
wordt de staatsrechtelijke onafhankelijkheid een voorwerp van bespreking
discussie.
Een databank voor straftoemeting is een geschikt voertuig om het verband tus
is
sen management en inhoudelijke kwaliteit te illustreren. Als het werkelijk zo
straftoe
dat de moderne informatietechniek het mogelijk maakt om tot betere
meting door de ZM te komen, dan heeft het al dan niet financieren van de be
nodigde personeels-investeringen van de ZM zelf, alsmede van de bewerktui
ging en van de organisatorische inbedding en van de voorwaarden voor conti
nuering een direct effect op de inhoudelijke kwaliteit van het werk van de ZM.
Ergo: het laten rusten van de ZM-interne besmurs- en beheersbevoegdheid bij
het departement roept vragen op ten aanzien van de rechtsstatelijke onafhanke
noem
naamgeving van deze en dit sort systemen is zeer vluchtig. De namen die ik hier
base
data
de
overkoepelen
het
jk
respectieveli
voor
waren in 1996 in elk geval nog operationeel
ministerie
management systeem van het OM en voor het bestuurlijke informatiesysteem bij het
van justitie over de produktie van rechtbanken.
8
en het departement
Als gevolg van de tendens tot privatisering is de relatie tussen de ZM
De

aanmerkelijk complexer, dit punt komt later aan de orde.
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lijkheid van de ZM.
aan dit onderwerp
Talloze initiatieven en werkstukken zijn in de laatste jaren
k verantwoordelijk
gewijd. Op het moment lijkt de president van de rechtban
eid die veelal mede wordt
voor inhoudelijke aspecten, een verantwoordelijkh
teur gerechtelijke orga
gedragen door coördinerende vice-presidenten. De direc
organisatie) is verant
lijke
rechter
de
in
is
vat
nisatie (die een bestuurlijk hand
eid onvermijdelijk
lijkh
orde
ntwo
vera
die
at
woordelijk voor de facilitering. Omd
met de ZM
overleg
in
ven
gege
vorm
inhoudelijke repercussies heeft wordt deze
de in gang
voor
ie
indicat
een
en het OM. De effectiviteit van dit overleg lijkt
zijnde evolutie van de rechterlijke onafhankelijkheid.
e diensten voor financiën,
Met faititeiing wordt gedoeld op de ondersteunend
ozieningen, computeronder
administratie, huisvesting, personeel, bibliotheelivo
taken zijn thans deels on
steuning en elektronische informatiediensten. Deze
ondersteuning. Voor zo
dergebracht bij de griffie en bij de dienst gerechtelijke
matietechniek is de DGO
ver het gaat om landelijke communicatie- en infor
erk- en systeembeheer,
netw
locale
het
met
verantwoordelijk, in samenwerking
Rechtspleging en de dienst
en tevens in samenwerking met de dienst directie
csO.
2.3.2.4

Kwaliteitsbewaking

de ZM zelf worden uitge
Directe inhoudelijke kwaÏiteitsbewakig kan alleen door
hoger beroep en cassatie op
voerd (onafhankelijkheid). Hier is het systeem van
gericht.
onden plicht tot verantwoording
In het licht van de met onafhankelijkheid verb
oefend door uiteenzettingen
kan indirect op de kwaliteit invloed worden uitge
ecte kwaliteitsbewaking is
van publieke opinie, de pers en de wetenschap. Indir
aakte schriftelijke vonnis
gem
afhankelijk van de beschikbaarheid van openbaar
het tegenwicht voor de
is
sen en motiveringen. Indirecte kwaliteitsbewaking
e
onel rechterlijke onafhankelijk
machtsconcentratie als gevolg van de constiwti
heid ten opzichte van het bestuur.
2.3.2.5

Onderzoek & Ontwikkeling

saties die
Ontwikketing zijn als vitale taak in privaatrechtelijke organi
Onderzoek
beter ingeburgerd dan in pu
hun plaats moeten bevechten op de markt veel
en hoven is er geen organisa
ken
tban
bliekrechtelijke organisaties. Binnen rech
opmerkelijk omdat de ZM
torische of financiële ruimte voor geschapen. Dat is
wordt van externe financiers.
daarmee voor zijn eigen ontwikkeling afhankelijk
de minister van justitie
Waar deze externe financiering wordt aangeboden door
elijkheid urgent. De ZM doet
is ook hier de vraag naar de rechterlijke onafhank
en onderzoek. Dat ligt anders
evenwel thans niet structureel aan functiegebond
ningen die door het \VODC wor
bij het bestuur. Veel van de onderzoeksinspan
tspraak. Zo is het IvS-project
den gefinancierd zijn relevant voor de strafrech
ra-project (een databank voor
gefinancierd door het WODC en is het Nost
ancierd door de directie
straftoemeting voor het Noordelijk ressort) gefin
Rerchtspleging.
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2.4

Organisatievorm: twee uitersten

Een uiteenzetting over organisatie en taken is een vast onderdeel van elk raam
werk waarbinnen gedachtenvorming plaats vindt over een informatiseringspro
ject, over welke eisen eraan gesteld dienen te worden, hoe ze effectief kunnen
worden gebruikt en beheerd. Het is daarbij niet gebruikelijk om de beoogde
computertoepassing in het centrum van de aandacht te plaatsen, maar de kern
taken van organisatie waarbinnen de toepassing een rol krijgt.
IvS is een instrument voor de ZM. De moeilijkheid is dan allereerst te besluiten
wat “de Organisatie” 1S. Gekozen is voor het model van de rechtbank. De pri
maire organisatie binnen de ZM heeft de structuur van de rechtbank. Dat wil
zeggen dat is aangenomen dat voor elke arrondissementsrechtbank, voor elk
hof en voor de hoge raad geldt dat ze voldoende interne cohesie en externe
herkenbaarheid hebben om probleemloos als Organisatie te worden erkend en
herkend. In de verdere beschouwing is ervan uitgegaan dat de structurele eigen
schappen voor elk van de 25 primaire organisaties gelijk zijn (tenzij anders ver
meld). In het vervolg bedoel ik met “rechtbank”: rechtbank, hof of hoge raad
(tenzij anders vermeld of uit de context anders blijkt). Deze keuze is mede inge
geven door de tendens die in de huidige fasering en (re)organisatie van de ZM
wordt opgemerkt om de rechtbank van de toekomst als primaire eenheid van
Organisatie te zien.
Met de formulering “dat ze voldoende interne cohesie en externe herkenbaar
is
heid hebben om probleemloos als organisatie te worden erkend en herkend”
niet alles gezegd over wanneer er sprake is van een organisatorische eenheid.
Hulpmiddelen om van organisatorische eenheden te spreken zijn karakteristie
een
ken die te maken hebben met missie en functie, met de aanwijsbaarheid van
een
van
ingsplicht,
verantwoord
van
een
kerntaak, van een interne taakverdeling
organisa
om
manieren
verschillende
externe competenfie. Er zijn twee geheel
ties te typeren.

Type 1: organisch, hiërarchisch, cohesie

2.4.1

De organisatie van type 1 doet organisch aan. Deeltaken worden uitgevoerd
door ge.eciaÏiseerde afdelingen/organen en hun inrichting en werking behoeft
voor de andere afdelingen niet zichtbaar te zijn. De structuur en de taken liggen
vast, er zijn gespecialiseerde afdelingen/organen om met de buitenwereld te
communiceren. De afdelingen/organen hebben vaste samenwerkingspatronen,
ze zijn geschikt in een specialistische, vaak hiërarchische architectuur.
De organisch ingerichte Organisatie 5 gespecialiseerd en efficiënt, maar kwets
baar: als een afdeling/orgaan uitvalt kan de hele Organisatie komen stil te liggen.
De organisch ingerichte Organisatie vertoont coherent gedrag dat functioneel
lijkt en daarmee planmatig gevormd. Het gedrag lijkt causaal bepaald, beheers
baar en voorspelbaar. De toerekenbaarheid van bepaald gedrag is van de Organi
satie van type 1 een wezenskenmerk. De elementen van de type 1 Organisatie
rech
hangen intern nauw samen ze zijn onderling “verknocht”. De individuele
ZM.
de
voor
1
type
ter zijn organisatorische eenheden van
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met mensen. Een
Organisaties van type 1 hoeven niet per se samen te vallen
gezien, met
worden
auto zou heel goed als een organisatie van type 1 kunnen
klassieke
Het
).
name als bij de “leiding” neemt (air bag, anti blokkeer systeem
voorbeeld van de type 1 organisatie is de lopende band.

Type II: sociaal, netwerk, flexibiliteit
worden uitgevoerd door
De organisatie van type II is eerder sociaal. Deeltaken

2.4.2

van zo’n organisatie kan
partners die daarover afspraken hebben. De functie
is van gelijkwaardige een
autonoom zijn terwijl de structuur die van een netwerk
ardvoorbeeld van een net
heden die hun eigen doelen nastreven. Het standa
In organisaties van type II
werkorgamsatie met autonoom gedrag is “de markt”.
te vinden om de Organisatie als
is het soms moeilijk om uitwendige kenmerken
elen kan tijdelijk en “los” zijn;
zodanig te herkennen. De relatie tussen de onderd
gbaar zijn (en vice versa). Or
vervan
mers
voor de Organisatie kunnen de deelne
flexibel zijn. En deelnemers
en
t
ganisaties van type II kunnen daarmee robuus
illende van die orgam
versch
re,
aan organisaties van type II kunnen aan meerde
gekenmerkt door
eerder
saties deelnemen. Organisaties van type II worden
. Meervoudige
dingen
verhou
overleg en afspraken dan door hiërarchische gezags
lijke onaf
rechter
De
type II.
strafkamers en rechtbanken zijn organisaties van
n die
htinge
en en verplic
hankelijkheid kan worden gespecificeerd in de vrijhed
in
ook
satie bestaan, maar
tussen individuele rechters binnen de primaire Organi
be
re organisaties onderling
de vrijheden en verplichtingen die tussen de primai
staan.
Het is van belang om in te
Type 1 en type II organisaties laten zich combineren.
van type II heel duide
sane
organi
zien dat voor het goed functioneren van een
satie van type 1 niet
organi
lijke en goede afspraken nodig zijn, terwijl de interne
saties laten zich beschrij
eens expliciet hoeft te zijn uitgewerkt. Type 11 organi
in termen van infomrntiever
ven in termen van samenwerking en commumcatie,
een relatief statische zijn en
houdingen. De architectuur van die verhoudingen kan
liseerde Organisatie (zoals
vorm krijgen binnen een ook uitwendig geinstitutiona
hoc vorm krijgen in tijde
de rechtbank). De architectuur kan ook veel meer ad
waarin voor even wordt
ken
netwer
om
dan
lijke verbanden, heel vaak gaat het
organisaties (zoals in het
e
liseerd
mtiona
samengewerkt door verschillende geïnsti
ontwikkeling van een
de
bij
en
an,
strafroces door de verdachte en de raadsm
per en de op
ontwer
systeem
de
informatiesysteem voor straftoemeting door
van ad hoc type
ie
format
de
drachtgever). Het poldennodel leidt nogal eens naar
n.
II organisaties om besluitvorming voor te bereide

2.5

Analyse van taken en functies

satorische inpassing van IvS
Nu volgt alvorens in te gaan op de mogelijke organi
ties.
in de ZM een analyse van de kerntaken en —func

2.5.1

Inhoudelijke taken en functies: een knelpunt voor lvS?

s en inhoudelijke taken en geef
Eerst geef de relatie weer die ik zie tussen functie
69
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ik een indicatie over de nadruk die bij het uitvoeren van de taken binnen de
rechtbanken (type II) ligt op welke van de functies.
Functies

Taken
Besluitvorming in strafzaak
Verslaglegging over besluit

Strafrechtelijk

Inhoudelijk

Proces
XXXXX

Verantwoorden

Verantwoorden
middelenbesteding

XXXXX
XXXXX

Openbaarmaking van verslag

J Bij de besluitvorming in een strafzaak ligt bij de strafkamer (als type II
ganisatie) de nadruk op de rechtsprekende (of conflictbeslechtende) functie.
U Bij de verslaglegging over de besluitvorming ligt de nadruk anno 1997 bij de
verantwoording ten behoeve van het beheer. Van elke strafzaak worden as
pecten opgenomen in het informatiseringssysteem Rapsody, en dat laatste is
vooral beschikbaar ten behoeve van administratieve- en beheersverantwoor
ding jegens het departement. Het beheer en de toegang tot het systeem wor
den anno 1997 althans in mijn ervaring door het departement bepaald.
Het zou onjuist zijn om bij de verslaglegging over de besluitvorming de na
druk op de inhoudelijke verantwoording te laten vallen. Van het merendeel
der zaken worden alleen kop-staartvonnissen gegeven en daarbij ligt niet de
nadruk op inhoudelijke verantwoording. Immers, zodra er rechtsmiddelen
worden ingesteld, wordt overgegaan tot meer volledige verslaglegging. Deze
categorie is een minderheid er rust geen nadruk op.
D Bij de openbaarmaking van de vottedzge verslaglegging is de nadruk (gelet op
het voorafgaande) wel gelegd bij de inhoudelijke verantwoording, deze
wordt immers toegestuurd aan de hogere instantie en aan de veroordeelde.
De selectie van de zaken waarover verantwoording wordt afgelegd wordt
niet door de rechtsprekende strafkamer zelf bepaald, maar door (of namens)
de veroordeelde. Er is evenwel nog een tweede mogelijkheid, de strafkamer
oordeelt haar uitspraak zo belangrijk, dat zij het vonnis op eigen initiatief
uitwerkt en aanbiedt aan een instelling van wetenschap of aan een uitgever
van jurisprudentie. Hiermee valt een kanttekening te plaatsen bij de repre
sentativiteit van de inhoudelijke verantwoording. Het is onwaarschijnlijk dat
als die er al zouden zijn de dubieuze zaken door de strafkamers zonder
nadere aansporing zullen worden uitgewerkt en aangeboden ter publicatie.
—

—

—

—

—

Voor de introductie en het onderhoud van een informatiesysteem voor straf
toemeting hebben deze punten betekenis. De kwaliteit van het informatiesys
teem is afhankelijk van de volledigheid waarmee verantwoording wordt afgelegd
over aanvankelijk zoveel mogelijk en later zoveel mogelijk afwijkende geval
len. Met de algemene beschikbaarheid van de kop-staart vonnissen is natuurlijk,
tezamen met de Rapsodv-informatie wel het een en ander beschikbaar. Dit lijkt
evenwel niet genoeg voor een effectief en kwalitatief voldoende informatiesys
teem voor straftoemeting.
-

-

Met ander woorden: de thans ingebzagerde werk2vijr.en die door de strafkamers worden
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2.5.2

Beheerstaken en knelpunten voor lvS?

blijven bestaan
Welke beheerstaak levert welke bijdrage aan het ontstaan c.q. het
bijdrage aan
van bovengenoemd probleem? En welke beheerstaak levert welke
voor straftoeme
het ontwikkelen en onderhouden van een informatiesysteem
ting?
matiek van de
Beleidsvormiig, acquisitie van middelen. Mevis laat zien dat de proble
een capaci
als
gezien
wordt
vooral
kop-staart vonnissen door de rechtbanken
ijk wordt
oordel
verantv
ment
teitsprobleem waarvoor het fmancierende departe
voor f1nk
rechtba
de
dat
eden
gehouden. Deze stelling ondersteunt het vermo
r.
bestuu
het
van
is
nanciering in rechtsstatelijke zin onvoldoende onafhankelijk
de uitvoering van be
Als het bestuur via de allocatie van middelen invloed heeft op
eitgebreken in de recht
leidsvoornemens van de ZM en daarmee de ooraak is van kwalit
spraak is er iets mis met de rechtstateljke onafhankelijkheid.
departement worden geï
Thans is het zo dat beleidsinitiatieven ofwel door het
ter financiering aan het
end
ingedi
nitieerd, ofwel in projectvorm ad hoc worden
ministerie besluit dan
Het
ministerie (ZM-2000, IvS, Nostra, Concorde, ...).
over wel of niet financieren.
en ook bij de ZM als geheel
Door het ontbreken van beleidsvorming bij rechtbanken en hoven,
k een gebrek in de recht
is er op het gebied van beleidrontwikkeling bij de ZM in de praktij
stateljke onafhankelijkheid.
voor de rechtbank
Kwaliteitsbewaking op inhoudelijk gebied is niet alleen een taak
geheel wordt gedragen
als organisatie, maar is een taak die binnen de ZM als
zich twee bijzonder
doen
Hier
e.
door het systeem van hoger beroep en cassati
heden voor.
kop-staart vonnis
J De hqge raad heeft in verschillende arresten de praktijk van het
gesunttioneerd
oudend motive
De hoge raad heeft in verschillende an-esten de praktijk van terngh
ren gesanctioneerd.
[) Inmiddels is deze praktijk ook formeel gelegaliseerd
t, en niet verplicht stelt.
Opgemerkt zij dat de wetswijziging de praktijk toestaa
zou besluiten weer over
Er is weinig dat aan de ZM in de weg staat wanneer zij
erkte” vonnissen.
te gaan op het royutinematig vervaardigen van “uitgew
sactiviteiten kunnen een
Ordening van het werk, managemen4 fa7literin.g. Deze beheer
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bijdrage leveren aan het introduceren en bestendigen van nieuwe werk-wijzen
waarbij de voorwaarden voor inzet, gebruik en onderhoud van IvS worden ver
wezenlijkt. De vraag in hoeverre op rechtbank- of ressortniveau kan worden
afgeweken van in andere arrondissementen of ressorten gebruikelijke werk-wij
zen behoort via beleidsvormmg te zijn beantwoord.

Onderroek €1” Ontwikketing. Is een beheersactiviteit die in beginsel ruimte zou
scheppen voor het ontwerpen en beproeven van nieuwe werk-wijzen en instru
menten die de rechtspraak bij de tijd kunnen laten blijven. Rechtbanken en ho
ven beschikken niet over eigen onderzoekscapaciteit als gevolg van gefinan
cierd, geformuleerd beleid. Ik meen dat er door de rechtbanken en hoven ook
helemaal geen beleid is geformuleerd op dit gebied, zodat defacto afhankelijkheid
bestaat van departementale beslissingen op ad hoc projectvoorstellen.

26

Conc’usies bïj taken en functies van de ZM

Beperkte beschikbaarheid basismateriaal voor de informatievooriening
De inhoudelijke verslaglegging ten behoeve van de verantwoording van de
taakuitoefening van stra&amers is onvoldoende om k\valitatief aanvaardbare
informatievoorziening door en aan de ZM over straftoemeting te kunnen ver
wezenlijken. Het is overigens niet zo dat men met recht het departement venvijt
iets niet te financieren. Waarom zou door het bestuur een rechterstaak moeten
worden gefinancierd die van de hoge raad niet hoeft te worden uitgeoefend? Er
is hier dan ook geen sprake van een doorbreken van de rechtsstatelijke onaf
hankelijkheid. Deze vaststelling geldt zowel voor de praktijk van de nietuitgewerkte processen verbaal en de kop-staart vonnissen als voor de praktijk
van de beperkte strafmotiveringen.
1J Deze vaststelling leidt tot de voorlopige conclusie dat het inrichten, het on
derhouden en het gebruiken van een informatiesysteem voor straftoemeting
van voldoende inhoudelijke kwaliteit niet mogelijk is, althans niet zonder een
wijziging van de bedrijfsvoering die voor de databank casus-informatie be
schikbaar stelt op het niveau van uitgewerkte vonnissen en die ruimte schept
in de raadkamerprocedure voor het raadplegen van de databank.

Defacto ajhanketjkheid bij structurele beteidsbepating en middetenacquisitie
Wijziging van bedrijfsvoering (binnen de wettelijke kaders) heet beleid. De
thans ingeburgerde werk-wijzen die door de ZM als geheel en de rechtbanken
afzonderlijk worden gevolgd bij de beleidsvorming en middelenacquisitie leiden
tot defacto afhankelijkheid op de gebieden van beleidsontwikkeling en —uitvoe
ring. Bij bovengenoemde wijziging van de bedrijfsvoering is de positie van
rechtbanken dan nog verzwakt door vaste jurisprudentie van de hoge raad. Het
karakteristieke probleem lijkt me te zijn dat voor het formuleren van nieuw be
leid bij de ZM als geheel en bij de rechtbanken afzonderlijk heel lang onvol
doende organisatiekracht is geweest. Daarbij is de rechterlijke onafhankelijkheid
als argument gebruikt. Pas in de laatste tijd wint de overtuiging ook binnen de
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3 Actoren
3.1

Actoren binnen de ZM
SSR

0

Griffie

0

grif-

0

Fechtbankvergadering
Uniflsector verga-

0 NVvR
0 Vergadering van
coördinerende
vice-presidenten
0 Vergadering van

Type 1

0

Individuele rechter

Type II
(institutioneel)

0

Strafkamer

+

ZM als geheel

Primaire Organisatie

Strafkamer

fier

0

dering

presidenten
0

Type II
fad hoc)

0

Bv: kleine commissie noordelijk ressort

Werkgroepen
NVvR
0 Werkgroep Cri
teria voor de
straftoemeting

0

7)pe 1
che eenheid
De individuele rechter is een belangrijke zelfstandige organisatoris
rken
binnen de ZM. De enige andere organisatorische eenheden die de kenme
veau) en de
van een type 1 organisatie in zich verenigen zijn de SSR (op ZM-ni
nk.
rechtba
van
de
griffies op het niveau

Type II (institutioneet)

tio
Alle andere organisatorische eenheden in de ZM zijn van type II. De institu
lage
co
een
door
typeren
nele vormen van type II organisatie in de ZM zijn te
hesie, waar trouwens ook nog verschillen in kunnen worden opgemerkt. De
strafkamer heeft een hogere cohesie dan de zeitit of sectie, deze heeft een hogere
cohesie dan de rechtbankvergadering, deze heeft een hogere cohesie dan de veigade

ringen van presidenten en van coördinerend vice-presidenten.
Type II (‘ad hot)

Hier is mij op ressortniveau maar een enkel voorbeeld bekend: de kleine com
missie van het noordelijk ressort. Deze vergadering verenigt de rechtbanken en
straf
het hof in het noordelijk ressort in het streven naar een databank voor
toemeting.

3.2

Actoren buiten de ZM

ZM
Ten opzichte van een databank voor straftoemeting bestaan ook buiten de
plaats,
een
der
hieron
a
schem
het
in
ik
geef
ervan
relevante organisaties. Enkele
ik aan
geordend naar type organisatie. Een extra indelingsmogelijkheid breng
e be
unicati
comm
ee
waarm
tie
ganisa
door het aggregatieniveau van de ZM-or
staat aan te geven.
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Primaire organisatie

ZM als geheel
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Directie rechtspleging
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ARIOM
Stuurgroep ZM-2000
CONCORDE
Begeleidingscommissie vS
IRM

n de organisatiekracht
Maar allemaal gaat het om netwerk-organisaties waarva
e

en daarvan te verz
berust op het vermogen afspraken te maken en het nakom
en te maken. Zo kan
keren. Binnen de ZM is het niet gebruikelijk om afsprak
wordt c]uasi-vertegen
het gebeuren dat de ZM in de begrotingsbesprekingen
ging voor Rechtspraak
woordigd door de voorzitter van de Nederlandse Vereni
jking met de gespreks
met een betrekelijk zwak mandaat. Althans in vergeli
partner die namens het ministerie van justitie optreedt.
met de ZM zo groot,
De interne cohesie van het depertement is in vergelijking
type 1 kan worden
van
dat op het niveau van de directie RO van een organisatie
vinden waarmee de ZIvf
gesproken. De kunst zal zijn om de juiste afspraken te
in taken zal kun
optimaal en onafhankelijk van het bestuur de drie kemfuncties
el een voor deze notitie
nen toevertrouwen aan deel-organisaties. Dat is evenw
beantwoording een
secundaire vraag (waarvan ik evenwel de bevredigende
van informatievoorzie
noodzakelijke voorwaarde acht voor het verwezenlijken
ZM).
de
ning over straftoemeting voor en door

4 Informatievoorziening voor straf

toemeting
na welke de informa
Ik ga nu het voorafgaande combineren: per functie ga ik
rond IvS. Daarbij
en
eenhed
che
tieverhoudingen zijn tussen de organisatoris
matige invul
project
een
met
wordt vooral gekeken naar de type II organisaties
ch hete
satoris
organi
ke,
ling. Degelijke organisaties zijn contextbepaalde, tijdelij
rogene, doelgebonden netwerken.
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Relevante deeltaken van IvS zijn’°:
Invoer casusgegevens en casuskarakterisering
Selectie van vergelijkbare gevallen
Evalueren van vergelijkbare gevallen, beoordelen casus
0 Hergebruik of onderhoud en revisie van de databank
We gaan ervan uit dat IvS een bestaand en werkend systeem is. In de laatste
context (die van financieringsverantwoordingi wordt onthuld welke aannamen
zijn gedaan om dit uitgangspunt met enige overtuigingskracht te kunnen onder
bouwen.

4.1
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strafoplegging in raadkamer. Rechtszekerheid en rechtsgelijkheid brengen met
zich mee dat de opgelegde straf past in het systeem van de strafoplegging. Wan
neer dat systeem onbekend is, is het een kwaliteitszorg van de strafkamer om
dat systeem bekend te maken (in eik geval haar eigen systeem voor haar eigen
rechters). Maar de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid reiken verder dan de
horizon van een enkele strafkamer.
Het geheim van de raadkamer (art 28 RO) wordt wel gebruikt als argument
voor een drempel tegen de ontwikkeling van lvS. Terecht wordt daartegen aan
gevoerd dat de databank alleen openbare informatie dient te bevatten, en, ook
behoeft te bevatten.

In het voorafgaande is niet een agumentgevonden om aan de andere oganisaties bij het strafproces de toegang tot de databank te onteggen, wanneer deze zou bestaan en met informatie
uit openbare vonnissen zou zijn £eeutd en door strafrechters in raadkamer zou worden geraad
pteegd en gevutd.
Ten aanzien van het onderhoud is alleen de strafkamer/griffier van de kamer
die het vonnis wees bevoegd: zij zijn verantwoordelijk voor de formulering van
het vonnis, en het is die informatie die zou moeten worden opgenomen.
Omdat het redigeren van een databank niet behoort tot de reguliere taken van
de ZM is het voor het ontstaan en onderhouden van zo een databank van be
lang dat een redactie optreedt en dat het systeem inhoudelijk en zakelijk wordt
beheerd. Zolang het beschikbaar komen van de databank samenvalt met de
door en voor de ZM te verrichten inspanningen om tot begrippen en regels te
komen die een verdedigbare rechterlijke straftoemetingspraktijk ondersteunen,
is het verdedigbaar om de financiering van redactie en beheer onder verant
woordelijkheid van de ZM te doen plaatsvinden. Het ligt evenwel minder voor
de hand om voor elke strafkamer aparte systemen te doen ontstaan, of voor
elke rechtbank, of voor elk ressort. Juist nu de gedachten voor een belangrijk
deel nog moeten worden vormgegeven is een landelijke opzet (met een landelij
ke discussie) te prefereren. Technisch kan een en ander zo worden opgezet (als
daartegen geen wettelijk voorschrift zich verzet, natuurlijk) dat de zeggenschap
over wel-niet opnemen van een vonnis in de databank door de strafkamer
wordt genomen en zelfs de toegang tot die informatie zou door die strafkamer
kunnen worden gespecificeerd. Naar analogie van Justex kan dan gedacht wor
den aan de SSR als organisatorisch ankerpunt.

4.2

lvS en inhoudelijke verantwoording

De inhoudelijke verantwoording over straftoemeting kan binnen de processuele
k-waliteitsbewaking door de ZM zelf eenvoudig worden verwezenlijkt door aan
beroepsinstanties en de verdediging toegang te verlenen. Meer in het algemeen
zou de door de ZM zelf te ondersteunen kwaliteit van strafroemeting gebaat
zijn bij een algemene toegankelijkheid voor alle (st.ra)kamers in de ZM.
Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de toegang tot de databank voor de pu
blieke opinie (pers, wetenschap), voor de wetgever en voor het bestuur. Met
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5 Analyse
In het voorafgaande is een aantal overwegingen op en rijtje gezet over de juri
disch-organisatoris che context waarbinnen informatievoorziening voor straf
toemeting vorm moet krijgen. Ik wil hier voor een aantal van de betrokken or
ganisaties in gedachten nagaan of ontwikkeling, onderhoud en beschikbaarstel
ling van een databank tot de mogelijkheden behoort.

5.7
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5.3

Een landelijke ZM-databank
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Een databank voor het bestuur?
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5.6

Een databank voor de wetgever?

Het parlement zal er niet snel over denken zelf een informatiesysteem in te
richten. Het zal vertrouwen op de bestuurlijke informatiesystemen en toegang
kunnen claimen tot zowel Rapsody, als Compas, als BOS. Het is natuurlijk op
merkelijk dat zowel voor de wetgever als voor het bestuur meerdere databanken
ter beschikking staan om inzichten aan te ontlenen, terwijl de ZM geen eigen
databank heeft die het mogelijk maakt om beheersbesluiten van het departe
ment die berusten op statistische analyse zo nodig te kunnen weerspreken met
inhoudelijke ZM-geëigende argumenten, die kunnen worden onderbouwd op
basis van registraties in IvS.

6 Conclusies
Tijdsbestag
Het gebruik van de databank kost tijd, net zoals het aanleveren van nieuwe gevallen.
om
Deze tijd kan niet worden verantwoord in de bestaande beheersmodellen. Onder die
het
vullen
aan
ZM
de
door
meegewerkt
standzgheden is maar op zeer bescheiden schaal
van de databank. Dienteigevotge moet zonder nadere beheerrvoorienig ernstzg wor
tien getwijfeld aan de haalbaarheid van een databank voor straftoemeting.

Q

—

—

Togang
Over toqgang tot de databank rjjn voor het project afipraken gemaakt: het aangeteverde
materiaat is casutrtiek van de ZM en blijft daarmee onder de eggenschap van de ZM.
Zodra IvS in de praktijk zou worden gebruikt dient het ysteem mijns inziens integraat
beschikbaar te fn (tegen een kosten-debaseerde vergoeditg) aan een ieder. Het basisprin
cipe is hier. publieke verantwoording van onajbankeljke machtsuitoefrnbg.
Redactie
Uitgangspunt van het project is steeds geweest dat de inhoudelijke bijdragen
door rechters worden geleverd. Er is naar gestreefd om de onvermijdelijk tech
nocratisch georiënteerde invloed van Oskamp en Schmidt zo min mogelijk in
houdelijk te doen zijn. Als resultaat heeft dit geleid tot een eerste raamwerk van
begrippen, factoren, betekenisafspraken, beginselen en regels. Alsmede tot een
databank met daarin verwerkt ongeveer 300 casusposities.
Tijdens demonstraties en presentaties is de ervaring dat een redactie met inhoudelijk
getg, die de gevonden oplossigen met kracht presenteert en die Lemotiveerde voorstetkn
voor verdere uitbouw van het stelsel van regels en bgribpen doet ontbreekt. Dit is een be
drezging voor verdere ontptooiing van IvS. Aanbevolen wordt om loS over te drgen aan
een project binnen de ZM (als dat evonden kan worden) en er daarbij op aan te dringen
dat een krachtige redactie wordt gevormd. Het streven naar een landelijke databank voor
lange straffen zou wellicht een passendproject ftn.
Onderhoud
Het onderhouden van de databank bestaat voor een belangrijk deel uit het aanvullen met
nieuwe en belangwekkende bestissingen en motiveringen. De thans bgeburgerde stijl van rech
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