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Samenvatting 

Aanleiding onderzoek 

Naar aanleiding van het wetsvoorstel Herziening regeling meerdaadse samenloop1 in strafzaken is door de 

Raad voor de rechtspraak en de politiek aandacht gevraagd voor de draagkracht van burgers. Ook onder de 

nieuwe wet zal onbeperkte cumulatie van geldboetes namelijk mogelijk zijn in geval van meerdaadse 

samenloop. Een dergelijke cumulatie kan in de praktijk tot een onevenredig zware bestraffing leiden. Vanuit 

de wetenschap is daarom de suggesties gedaan om in een LOVS-oriëntatiepunt voor meerdaadse 

samenloop concrete handvatten op te nemen voor de beoordeling van de draagkracht. Het doel van de 

regeling van meerdaadse samenloop zou op die manier meer in acht genomen kunnen worden: een 

evenredige bestraffing, zodanig dat de straf proportioneel is.  

 

De Raad voor de rechtspraak heeft in zijn advies bij het wetsvoorstel voornoemde suggestie overgenomen 

maar wel opgemerkt dat dergelijke oriëntatiepunten pas aan de orde kunnen zijn als het draagkracht-

beginsel eerst meer concreet wordt uitgewerkt. De Raad heeft daarom geadviseerd niet alleen te 

onderzoeken hoe het draagkrachtbeginsel in de huidige rechtspraktijk wordt toegepast, maar ook 

voorgesteld te kijken op welke alternatieve wijzen rekening kan worden gehouden met het 

draagkrachtbeginsel.  

 

Om helderheid te verschaffen over de toepassing van het draagkrachtbeginsel in de praktijk van de 

straftoemeting én om mogelijkheden te identificeren voor verbetering op dit punt heeft het 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie & Veiligheid 

DSP-groep gevraagd hiernaar onderzoek te doen. In deze samenvatting worden de resultaten van het 

onderzoek weergegeven. 

 

Onderzoeksaanpak 

Binnen het onderzoek stond de volgende probleemstelling centraal: 

 

Hoe kan concrete uitwerking worden gegeven aan het draagkrachtbeginsel (art. 24 Sr) opdat 

rechters bij het opleggen van (cumulatieve) geldboetes rekening kunnen houden met de 

proportionaliteit van de straf in relatie tot de financiële draagkracht van de verdachte? 

 

Voor het beantwoorden van deze vraag is gefaseerd gewerkt. Eerst is op basis van wetgeving, parlementaire 

geschiedenis, rechterlijke uitspraken en literatuur beschreven wat de achtergrond en betekenis van het 

draagkrachtbeginsel is. Daarna is een jurisprudentieonderzoek uitgevoerd op een selectie van rechterlijke 

 
1 De strafrechtelijke meerdaadse samenloop doet zich voor, indien een handeling kan worden uiteengelegd in verschillende strafbare 

gedragingen, die ook afzonderlijk hadden kunnen worden gepleegd en die verschillende belangen schenden. 
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uitspraken die op rechtspraak.nl zijn gepubliceerd waarbij geldboetes zijn opgelegd. Tot slot zijn interviews 

gehouden met negen leden van de rechterlijke macht (rechters en officieren van justitie), vijf deskundigen 

op het terrein van huishoudfinanciën (Nationale ombudsman, NIBUD, NVVK, SCP & SchuldInfo) en één 

wetenschapper die deskundig is op het terrein van het zogenoemde dagboetestelsel.  

 

Begeleidingscommissie 

Het onderzoek is begeleid door een onafhankelijke commissie bestaand uit de volgende leden: 

 mevrouw dr. L.M. van der Knaap, Ministerie van Justitie en Veiligheid – Wetenschappelijk Onderzoek- 

en Documentatiecentrum (WODC); 

 de heer mr. F.J.E. Krips, Ministerie van Justitie en Veiligheid – Directie Wetgeving en Juridische zaken;  

 de heer mr. dr. J.A.W. Lensing, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden;  

 mevrouw prof. dr. mr. P.M. Schuyt, Universiteit Leiden – Faculteit der Rechtsgeleerdheid – Voorzitter 

commissie; 

 de heer drs. M. F. Warnaar, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). 

 

Reikwijdte en beperkingen van het onderzoek 

Bij de resultaten moet een aantal kanttekeningen worden geplaatst: 

 Binnen het onderzoek is de toepassing van het draagkrachtbeginsel bij de oplegging van geldboetes 

door de rechter onderzocht. De meeste boetes worden echter door het Openbaar Ministerie 

opgelegd (strafbeschikkingen). Hoewel ook daarbij het draagkrachtbeginsel aan de orde kan zijn is 

die toepassing niet onderzocht. 

 Het jurisprudentieonderzoek is gedaan op zaken die gepubliceerd zijn op rechtspraak.nl. Lang niet 

alle zaken worden hier echter gepubliceerd. In het bijzonder worden uitspraken van alleensprekende 

rechters weinig gepubliceerd, terwijl juist zij juist vaak degenen zijn die geldboetes opleggen. Dat 

betekent onder meer dat het jurisprudentieonderzoek niet kan worden gebruikt om in kwantitatieve 

zin onderbouwde uitspraken te doen over de mate waarin draagkracht een rol speelt bij de 

straftoemeting.  

 De selectie van rechters was selectief. Via de commissie rechtseenheid van de Raad voor de 

rechtspraak is een verzoek uitgegaan onder alle commissieleden (rechters) tot deelname aan een 

interview. Voor zover het betreffende lid zelf geen bijdrage kon leveren aan het interview is verzocht 

het verzoek door te sturen aan collega’s bij het betreffende gerecht. De respondenten die zich op 

deze manier vrijwillig meldden leken bovengemiddeld grote belangstelling te hebben voor het 

onderwerp en bovengemiddeld veel rekening te houden met het draagkrachtbeginsel bij de 

straftoemeting. Deze respondenten lijken daarmee niet volledig representatief voor de gehele groep 

rechters. 

 Ook de selectie van officieren van justitie was selectief. Vanwege pragmatische redenen zijn alle 

interviews gehouden binnen één parket.  
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Bovenstaande kanttekeningen roepen de vraag op in hoeverre de uitkomsten van het onderzoek 

generaliseerbaar zijn voor de gehele straftoemetingspraktijk. Hierop kan geen definitief antwoord worden 

gegeven. Tegelijkertijd valt op dat de uitkomsten van de verschillende methoden van onderzoek in hoge 

mate consistent zijn. Dat wil zeggen: geïnterviewden schetsen steeds eenzelfde beeld van de 

uitvoeringspraktijk. Dit beeld stemt bovendien in sterke mate overeen met de uitkomsten van het 

jurisprudentieonderzoek en het literatuuronderzoek. Deze wederzijdse validatie van onderzoeksresultaten 

levert ondanks de voornoemde beperkingen een indicatie op dat het onderzoek toch een goed beeld geeft 

van de wijze waarop in de gehele rechtspraak het draagkrachtbeginsel wordt gehanteerd bij de 

straftoemeting.  

 

Juridisch kader 

Het onderzoek richtte zich op de toepassing van het draagkrachtbeginsel bij het opleggen van geldboetes 

door de rechter. In deze paragraaf wordt daarom kort ingegaan op de inkadering die de wet geeft aan de 

begrippen draagkrachtbeginsel en geldboete. 

 

Geldboete 

De rechter die een geldboete wil opleggen, heeft veel vrijheid om de hoogte daarvan te bepalen. Wanneer 

een verdachte voor slechts één strafbaar feit wordt veroordeeld, is de rechter alleen gebonden aan de regel 

dat het bedrag van de geldboete niet lager mag zijn dan het wettelijke minimum van € 3 en niet hoger mag 

zijn dan het strafmaximum dat voor het desbetreffende delict is bepaald. Wanneer een verdachte wordt 

veroordeeld wegens meer dan één misdrijf, is sprake van samenloop. Hiervan worden verschillende vormen 

onderscheiden. Voor dit onderzoek is alleen de meerdaadse samenloop relevant. Van meerdaadse 

samenloop is sprake wanneer de verdachte meer dan één verwijt kan worden gemaakt waarvoor 

strafoplegging kan plaatsvinden. Bij meerdaadse samenloop geldt als uitgangspunt dat gelijksoortige 

hoofdstraffen bij elkaar mogen worden opgeteld. De wet legt de cumulatie van geldboetes niet aan banden 

waardoor de opgelegde geldboete zo hoog mag zijn als de opgetelde afzonderlijke geldboetes. Wanneer 

een rechter de maximale geldboetes voor de ten laste gelegde feiten in beginsel passend acht, maar de 

verdachte deze niet kan voldoen, kan de rechter besluiten een lagere geldboete op te leggen, zodat de 

samenloop geen disproportionele bestraffing oplevert. 

 

Het draagkrachtbeginsel 

Het wetboek van strafrecht verwijst in artikel 24 Sr als volgt naar het draagkrachtbeginsel: 

“Bij de vaststelling van de geldboete wordt rekening gehouden met de draagkracht van de 

verdachte in de mate waarin dat nodig is met het oog op een passende bestraffing van de 

verdachte zonder dat deze in zijn inkomen en vermogen onevenredig wordt getroffen.” 
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Noch in de wet noch in de parlementaire behandeling wordt uiteengezet wat precies onder ‘draagkracht’ 

moet worden verstaan. Binnen dit onderzoek is, in lijn met de uitvoeringspraktijk, een werkdefinitie 

gehanteerd waarbinnen draagkracht wordt opgevat als “het vermogen van de verdachte om een geldboete 

van een bepaalde hoogte in één keer te kunnen voldoen”. Het draagkrachtbeginsel wordt aangeduid als een 

beginsel en niet als een rechtsregel. De concrete invloed van het beginsel op de besluitvorming is mede 

afhankelijk van andere beginselen en belangen. De draagkracht van de verdachte kan daarom op zichzelf 

niet leiden tot een bepaalde straftoemeting. Draagkracht is één van de factoren waarmee de rechter 

rekening houdt bij de straftoemeting.  

 

In het algemeen kan worden gesteld dat opgelegde straffen de ene persoon vanwege zijn persoonlijke 

omstandigheden zwaarder treffen dan de andere. Uit de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel 

waarbij artikel 24 Sr werd ingevoerd, blijkt dat de ratio van het draagkrachtbeginsel verband houdt met de 

doelen waarmee wordt gestraft, in het bijzonder vergelding en speciale preventie. Vergelding houdt in dat 

aan de veroordeelde leed wordt toegevoegd als vergelding voor zijn strafbare gedrag. Van speciale 

preventie is sprake wanneer de veroordeelde door de oplegging van de straf wordt weerhouden van het 

opnieuw begaan van hetzelfde strafbare gedrag. In lijn met deze strafdoelen werd door de wetgever met het 

draagkrachtbeginsel een dubbele evenredigheid beoogd. In de eerste plaats moet sprake zijn van 

delictevenredigheid: de geldboete moet een passende bestraffing opleveren voor het strafbare feit. In de 

tweede plaats moet de geldboete evenredig zijn met de financiële positie van de verdachte.  

 

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat het draagkrachtbeginsel een matigende of een 

strafverhogende invloed kan hebben op de hoogte van de geldboete. Bij weinig draagkracht wordt volgens 

de wetgever de geldboete alleen in bijzondere gevallen naar beneden bijgesteld. Dat heeft te maken met 

het uitgangspunt van de wetgever dat een passende geldboete voor een strafbaar feit – los van de 

draagkracht – de minimale geldboete is die door eenieder betaald kan worden. De wetgever zag daarom 

destijds vooral ruimte voor bijstelling van het geldboetebedrag naar boven. Uit de parlementaire 

geschiedenis blijkt niet hoe de draagkracht berekend moet worden. Evenmin is duidelijk hoe bij de 

straftoemeting rekening gehouden moet worden met de eenmaal vastgestelde draagkracht.  

 

Onderzoeksresultaten 

Onderzoek naar draagkrachtbeginsel ter zitting 

Het onderzoek laat zien dat het draagkrachtbeginsel door rechters bij de straftoemeting op uiteenlopende 

wijze wordt gehanteerd. Hoewel draagkracht regelmatig ter zitting aan de orde wordt gesteld, wordt in het 

ene geval alleen geconstateerd dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachte onvoldoende draagkrachtig 

is, terwijl in het andere geval de rechter daadwerkelijk nader onderzoek doet naar de draagkracht. Ook de 

wijze waarop dat onderzoek wordt uitgevoerd loopt sterk uiteen. Soms maakt de rechter gebruik van 

formele bronnen zoals het sociaal verhoor in het proces-verbaal of loonstrookjes, terwijl in het andere geval 

de rechter een inschatting maakt bijvoorbeeld op basis van het voertuig dat de verdachte bezit, het adres 
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waar iemand woont of de kleding die iemand draagt. In de meeste gevallen is de belangrijkste 

informatiebron echter de mededeling die de verdachte zelf doet over diens draagkracht. Deze 

mededelingen worden vervolgens zelden door de rechter op juistheid getoetst. 

 

Wijze waarop de rechter rekening houdt met de draagkracht van de verdachte 

Het draagkrachtonderzoek ter zitting kan leiden tot de conclusie dat de verdachte te weinig draagkracht 

heeft om de geldboete (in één keer) te kunnen voldoen. Of dat de verdachte juist bovengemiddeld ruime 

draagkracht heeft. Deze bevindingen leiden lang niet altijd tot een aanpassing van de straf. En voor zover bij 

de straftoemeting wel rekening wordt gehouden met de draagkracht, gebeurt dat in eerste instantie niet 

door het matigen of verhogen van het boetebedrag.  

 

Het uitgangspunt voor de straftoemeting wordt gevormd door het toepasselijke LOVS-oriëntatiepunt. 

Wanneer daarin een geldboetebedrag wordt genoemd, is dat het vertrekpunt voor de bepaling van de 

hoogte van de geldboete. In geval sprake is van weinig draagkracht, wordt vaak eerst onderzocht of er in 

termijnen betaald kan worden of dat in plaats van een boete een taakstraf kan worden opgelegd. Ook de 

strafmodaliteit wordt regelmatig aangepast door de geldboete geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk op te 

leggen. Pas in laatste instantie wordt strafmatiging toegepast of geen boete opgelegd vanwege te geringe 

draagkracht.  

 

Boeteverhoging vanwege bovengemiddeld ruime draagkracht komt nauwelijks voor. In geval van 

bovengemiddeld ruime draagkracht kiezen rechters soms alternatieve straffen zoals taakstraffen of 

tijdelijke ontzegging van de rijbevoegdheid (in geval van een verkeersdelict).  

 

Uit het onderzoek komt naar voren dat draagkracht bij meerdaadse samenloop geen andere rol speelt dan 

wanneer voor één strafbaar feit wordt veroordeeld. Overigens blijkt ook dat in geval van meerdaadse 

samenloop rechters sowieso niet onbeperkt boetes cumuleren en – indachtig het 

proportionaliteitsbeginsel - een ‘strafkorting’ verlenen. Maar die korting heeft niets te maken met de 

draagkracht an sich. 

 

Knelpunten in de uitvoeringspraktijk 

Het onderzoek heeft een aantal knelpunten in de uitvoeringspraktijk blootgelegd: 

1 De draagkracht lijkt lang niet in iedere zaak waarin een geldboete wordt opgelegd, te worden 

onderzocht. Deze willekeur leidt tot een risico op rechtsongelijkheid. 

2 Rechters en officieren van justitie beschikken niet over verifieerbare gegevens waarop de financiële 

positie van de verdachte objectief kan worden gebaseerd. De grondslag voor het bepalen van de 

draagkracht is daardoor subjectief en verschilt per zaak.  
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3 Rechters en officieren van justitie beschikken niet over een algemeen aanvaarde methode om de 

draagkracht te bepalen. En ook de mate waarin en de wijze waarop vervolgens bij de straftoemeting 

rekening wordt gehouden met draagkracht loopt tussen rechters sterk uiteen. Deze willekeur leidt 

tot een risico op rechtsongelijkheid. 

4 Anders dan de wetgever destijds beoogde, krijgen verdachten met grote draagkracht nauwelijks 

hogere geldboetes opgelegd dan de standaardboetes. Omdat rijke verdachten minder ‘voelen’ van 

een geldboete dan de gemiddelde verdachte, is het de vraag of de strafdoelen vergelding en speciale 

preventie voldoende worden gerealiseerd voor deze categorie verdachten.  

5 Voorts zij erop gewezen dat bij het opleggen van standaardboetes niet, zoals de wet beoogde, wordt 

uitgegaan van minimale draagkracht maar van gemiddelde draagkracht. Dat roept de vraag op of de 

boetebedragen voor weinig draagkrachtige verdachten niet buitenproportioneel hoog zijn.  

6 De voornoemde knelpunten spelen zowel bij een veroordeling vanwege één strafbaar feit als bij 

veroordelingen waarbij sprake is van meerdaadse samenloop.  

 

Alternatieve toepassing van het draagkrachtbeginsel 

De uitvoeringspraktijk van de toepassing van het draagkrachtbeginsel bij geldboetes laat willekeur zien, met 

daaraan verbonden het risico op rechtsongelijkheid. Binnen het onderzoek is er daarom voor gepleit om óf 

in het vervolg af te zien van verdere toepassing van het draagkrachtbeginsel bij het opleggen van boetes. Óf 

de toepassing van het draagkrachtbeginsel te systematiseren en te objectiveren. Omdat de strafdoelen 

‘vergelding’ en ‘speciale preventie’ beter gerealiseerd kunnen worden wanneer bij de straftoemeting wel 

rekening wordt gehouden met het draagkrachtbeginsel, is binnen het onderzoek naar alternatieven voor de 

huidige uitvoeringspraktijk gekeken. Daarvoor is eerst gekeken hoe draagkracht objectief gemeten kan 

worden en vervolgens gekeken naar methodes waarmee draagkracht systematisch kan worden gehanteerd 

bij de straftoemeting. 

 

Objectieve methode bepalen hoogte draagkracht 

Draagkracht kan volgens deskundigen op het terrein van huishoudfinanciën gelijkgesteld worden aan het 

verschil tussen het inkomen en de noodzakelijke uitgaven voor het levensonderhoud. Dit verschil kan 

worden aangemerkt als de betaalcapaciteit. De rechtspraak kan deze betaalcapaciteit op verschillende 

manieren systematisch berekenen. Omdat rechters en deskundigen bij de berekening als eis stellen dat 

deze eenvoudig en objectief moet zijn en dat de verdachte niet zelf verantwoordelijk moet zijn voor het 

verstrekken van de benodigde informatie, komen in ieder geval twee berekenmethoden in aanmerking.  

 

De eerste betreft de methodiek van de beslagvrije voet. De beslagvrije voet – zoals nader omschreven in 

artikel 457d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering – geldt als het bestaansminimum. Alles wat 

qua inkomen boven de beslagvrije voet komt, is voor invordering vatbaar en kan worden aangemerkt als de 

draagkracht (betaalcapaciteit) van de verdachte.  
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In de tweede plaats komt de vrij-te-laten-bedrag-methode (vtlb-methode) voor het bereken van draagkracht 

in aanmerking. Het vtlb – zoals nader omschreven in artikel 295 Faillissementswet – gaat uit van de 

beslagvrije voet, maar verhoogt dit bedrag met een nominaal bedrag dat is opgebouwd uit enkele 

persoonsafhankelijke kostenposten die in meer of mindere mate aan de orde kunnen zijn. Net als bij de 

beslagvrije voet kan de draagkracht gelijk worden gesteld aan het verschil tussen het netto inkomen en het 

vtlb.  

 

Van beide berekenmethoden heeft de beslagvrijevoet-methode de voorkeur, omdat deze eenvoudiger is 

qua berekeningsmethode en bovendien volledig geautomatiseerd kan worden uitgevoerd. Voor de 

rechtspraak levert dat dus het minste werk op. Voor de beslagvrijevoet-methode kan overwogen worden 

rechters gebruik te laten maken van de nog in ontwikkeling zijnde landelijke tool van gerechtsdeurwaarders. 

Deze tool komt naar verwachting per 1 januari 2021 beschikbaar en zal op basis van gestandaardiseerde en 

door de overheid gecontroleerde gegevens de hoogte van de beslagvrije voet bepalen. Een van de 

databronnen die binnen deze tool voor de berekening wordt aangewend is de polis-administratie van het 

UWV. Daarin zijn ook de inkomensgegevens van de meeste Nederlanders opgenomen. Deze tool zou met 

een aparte draagkracht-module kunnen worden uitgebreid. In die module worden dan de 

inkomensgegevens uit de polis-administratie verwerkt zodat automatisch de draagkracht (betaalcapaciteit) 

kan worden berekend door op het inkomen de beslagvrije voet in mindering te brengen. Deze optie kent 

enkele technische en juridische uitwerkingsvragen die niet zijn beantwoord binnen dit onderzoek. 

 

Systematische methode voor hanteren draagkracht bij de straftoemeting 

Is de draagkracht eenmaal objectief vastgesteld, dan is het vervolgens zaak om daarmee bij de 

straftoemeting op systematische en objectieve wijze rekening te houden. Hiervoor zijn diverse opties 

denkbaar. Twee daarvan zijn als denkrichting binnen dit onderzoek uitgewerkt.  

 

Draagkracht binnen het huidige stelsel 

De eerste denkrichting gaat uit van het huidige stelsel van straftoemeting. Draagkracht betekent hierbinnen 

dat de rechter eerst vaststelt wat, gelet op de omstandigheden en geldende oriëntatiepunten, een 

passende straf is voor het bewezen verklaarde strafbare feit en – voor zover een geldboete in aanmerking 

komt– vaststelt of de verdachte in staat is deze boete (in één keer) te betalen. Is dat niet het geval dat kan 

het boetebedrag worden gematigd. Is de verdachte bovengemiddeld draagkrachtig, dan wordt de boete 

verhoogd. Om zo veel mogelijk discussie op de zitting te voorkomen kunnen verdachten op basis van de 

voornoemde berekeningswijze worden ingedeeld in grove draagkrachtcategorieën (bijvoorbeeld laag, 

midden en hoog) en per categorie wordt een grove boete-aanpassingsfactor gehanteerd (bijvoorbeeld 0,5, 

1 en 2). Per geval kan dan vervolgens eenvoudig en zonder veel discussie de definitieve hoogte van de 

boete worden vastgesteld. 
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Draagkracht binnen een dagboetestelsel 

De tweede denkrichting betreft het dagboetestelsel. Het dagboetestelsel houdt eveneens rekening met 

draagkrachtbeginsel, maar doet dat op een geheel andere wijze. Daar waar thans nog binnen de 

Nederlandse rechtspraak bij draagkracht primair gekeken wordt of de boete, die gelet de richtlijnen en 

omstandigheden passend is, door de verdachte betaald kan worden, wordt binnen het dagboetestelsel de 

passende straf (mede) bepaald aan de hand van de draagkracht zelf.  

 

Kort gezegd komt het stelsel erop neer dat bij het bepalen van de hoogte van de geldboete rekening wordt 

gehouden met twee factoren. Ten eerste een delictgerelateerde factor die afhankelijk is van de ernst van 

het strafbare feit en persoonlijke omstandigheden, zoals de mate waarin de overtreder een verwijt kan 

worden gemaakt en recidive. Deze factor wordt uitgedrukt in boete-eenheden die ook wel ‘(straf)dagen’ 

worden genoemd. Hoe ernstiger het strafbare feit en hoe groter het verwijt dat wordt gemaakt, des te hoger 

is het aantal dagen dat de overtreder de boete zal moeten voelen. Deze boete-eenheden staan volledig los 

van de draagkracht van de verdachte. De tweede factor is juist volledig afhankelijk van de draagkracht van 

de persoon. De boetehoogte wordt dan berekend door het aantal boetedagen te vermenigvuldigen met 

deze draagkrachtafhankelijke factor. Door deze berekeningsmethode wordt gewaarborgd dat én de boete 

betaald kan worden én dat de boete evenredig is met de hoogte van het inkomen van de verdachte. Met 

deze boetesystematiek worden de leedtoevoeging en de speciale preventie voor alle inkomensgroepen 

ongeveer gelijk waardoor meer sprake is van evenredigheid en de strafdoelen effectiever dan in de huidige 

situatie gerealiseerd kunnen worden.  

 

Tot slot           

De Raad voor de rechtspraak heeft geadviseerd niet alleen te onderzoeken hoe het draagkrachtbeginsel in 

de huidige rechtspraktijk wordt toegepast, maar ook op welke alternatieve wijzen dat nog meer zou kunnen. 

Dit advies is tegen de achtergrond van de huidige rechtspraktijk begrijpelijk: de wijze waarop thans het 

draagkrachtbeginsel bij de straftoemeting wordt gehanteerd getuigt van willekeur en zorgt daarmee voor 

een risico op rechtsongelijkheid. Omdat het systematisch en objectief hanteren van het 

draagkrachtbeginsel bij de straftoemeting een effectieve bijdragen kan leveren aan de realisatie van de 

strafdoelen is het wenselijk dat draagkracht een prominentere rol gaat spelen binnen het strafrecht. Het 

onderzoek laat zien dat hiervoor kansrijke denkrichtingen bestaan. Het is aan de beleidsmakers en de 

politiek om de handschoen op te pakken en invulling te geven aan de uitwerking van deze richtingen. 

Wanneer dat gebeurt, bevelen wij aan om de focus niet alleen op de oplegging van geldboetes door 

strafrechters te leggen, maar deze te verbreden tot de toepassing van het draagkrachtbeginsel bij de 

oplegging van alle geldelijke sancties, zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk. 
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DSP-groep is een onafhankelijk bureau voor onderzoek, advies en 

management, gevestigd aan de IJ-oevers in Amsterdam. Sinds de oprichting 

van het bureau in 1984 werken wij veelvuldig in opdracht van de overheid 

(ministeries, provincies en gemeenten), maar ook voor maatschappelijke 

organisaties op landelijk, regionaal of lokaal niveau. Het bureau bestaat uit 

40 medewerkers en een groot aantal freelancers. 

 

Dienstverlening 

Onze inzet is vooral gericht op het ondersteunen van opdrachtgevers bij 

het aanpakken van complexe beleidsvraagstukken binnen de samenleving. 

We richten ons daarbij met name op de sociale, ruimtelijke of bestuurlijke 

kanten van zo’n vraagstuk. In dit kader kunnen we bijvoorbeeld een 

onderzoek doen, een registratie- of monitorsysteem ontwikkelen, een 

advies uitbrengen, een beleidsvisie voorbereiden, een plan toetsen of 

(tijdelijk) het management van een project of organisatie voeren.  

 

Expertise  

Onze focus richt zich met name op de sociale, ruimtelijke of bestuurlijke 

kanten van een vraagstuk. Wij hebben o.a. expertise op het gebied van 

transitie in het sociaal domein, kwetsbare groepen in de samenleving, 

openbare orde & veiligheid, wonen, jeugd, sport & cultuur.  

 

Meer weten?  

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of om 

een afspraak te maken. Bezoek onze website www.dsp-groep.nl 

voor onze projecten, publicaties en opdrachtgevers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


