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Voorwoord 

Nederlandse rechters bezitten een grote mate van 
vrijheid bij het opleggen van straf. Zelfs als het telas-
tegelegde feit bewezen is en feit en verdachte 
strafbaar zijn, biedt het Wetboek van Strafrecht hun 
de mogelijkheid af te zien van een straf of maatregel. 
Besluiten zij wel een straf of maatregel op te leggen, 
dan hebben zij - binnen de wettelijk voorgeschreven 
delictspecifieke strafmaxima en het algemene 
minimum van een dag vrijheidsbeneming en een 
geldboete van vijf gulden - een zeer ruime 
zogenoemde discretionaire bevoegdheid. 

Gezien deze grote rechterlijke vrijheid is het niet 
verwonderlijk dat in onderzoeken regelmatig 
verschillen worden gevonden in de straftoemeting van 
rechters en rechtbanken. Zo bleek uit een onderzoek 
van Fiselier (Delikt en Delinkwent, 15, 1985, afl. 3 en 
4) dat 'het straftoemetingsbeleid in de afzonderlijke 
arrondissementen nogal uiteenloopt'. Ook uit een 
recent onderzoek van A.C. Berghuis (Trema, maart 
1992) blijkt dat er tamelijk grote verschillen bestaan 
in de straftoemeting in verschillende arrondisse-
menten. 

In de discussie over deze verschillen in straftoe-
meting kan men grofweg twee standpunten onder-
scheiden. Volgens het eerste standpunt moet bij de 
straftoemeting niet de nadruk worden gelegd op 
gelijkheid in de zin van uniformiteit, maar moet 
zoveel mogelijk recht worden gedaan aan de unieke 
kenmerken van de zaak en de verdachte. Volgens het 
tweede standpunt zijn de geconstateerde verschillen 
in straftoemeting in strijd met het beginsel van rechts-
gelijkheid en moeten zij worden tegengegaan, hetzij 
door de formulering van straftoemetingsrichtlijnen, 
hetzij door de instelling van een speciale straftoeme-
tingskamer. 

Deze aflevering van Justitiele Verkenningen is voor 
een deel gewijd aan dit debat tussen uniciteit en 
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gelijkheid. Daarnaast worden nieuwe-gegevens gepre-
senteerd die van belang kunnen zijn voor dat debat. 
In het eerste artikel verdedigen prof. C. Kelk en .1. 
Silvis de opvatting, dat naast de notie van gelijkheid 
in de rechterlijke beslissing het strikt individuele 
karakter van de strafzaak een autonome betekenis 
(moet) krijgen, hetgeen in de strafmotivering moet 
worden gelegitimeerd'. De auteurs zijn van mening 
dat voor een toestand van aanvaardbare gelijkheden 
en aanvaardbare ongelijkheden een praktische inten-
sivering van strafprocessuele garanties wezenlijker is 
dan het intensiveren van richtlijnen. 

C.J.C. Rutenfrans pleit voor een onderzoek naar de 
factoren die een rol spelen in de huidige straftoeme-
tingspraktijk om van,  daaruit te komen tot de formu-
lering van richtlijnen. De auteur is van mening dat de 
besluitvorming van de rechterlijke macht even contro-
leerbaar en kritiseerbaar moet zijn als die van de 
uitvoerende en wetgevende macht. 

A.H.J. Schmidt betoogt dat men, uitgaande van 
volledige kennis van de straftoemetingspraktijk, met 
behulp van een strafmaatdatabank waarin die kennis 
zou zijn opgeslagen, recht zou kunnen doen aan 
zowel het gelijkheids- als het individualiseringsbe-
ginsel. Schmidt laat zien dat die kennis echter 
eenvoudigweg niet bestaat. De auteur pleit ervoor 
deze lacune op te vullen door rechters elkaar weder-
zijds informatie te laten verschaffen. Zodoende zou 
een gemeenschappelijk op te bouwen en te benutten 
kennisbron kunnen ontstaan die op den duur gezag-
hebbend zou kunnen worden. 

Hoezeer de meningen in andere opzichten ook 
mogen verschillen, de auteurs van deze drie artikelen 
zijn het over een zaak eens: er moet meer informatie 
komen over de besluitvorming inzake de rechterlijke 
straftoemeting. 

In de twee laatste bijdragen aan dit nummer wordt 
verslag gedaan van onderzoek. In het artikel van A. 
Slotboom c.s. wordt gebruik gemaakt van gegevens 
uit het informatiesysteem Gouden Delta. Daaruit komt 
onder meer naar voren dat de rechter slechts in 56 
procent van de gevallen de door de officier geeiste 
strafmaat volgt. Wanneer strafvorderingsrichtlijnen 
voor het O.M. aanwezig zijn wordt de overeen-
stemming tussen eis en vonnis met slechts etn 
procent verhoogt. Deze bevinding zou er op kunnen 
wijzen dat richtlijnen voor het O.M. slechts in geringe 
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mate kunnen bijdragen aan een grotere harmoni-
sering van de straftoemeting. 

G. Kannegieter heeft onderzoek gedaan naar de 
relatie tussen arbeidspositie en straftoemeting en 
komt tot de conclusie dat in de categorieen 'first 
offenders' en lichte recidivisten de straftoemeting 
voor werkenden en werklozen verschilt: 'De 
werkende wordt in een aantal gevallen een extra kans 
geboden in de vorm van een voorwaardelijke gevan-
genisstraf waar de werkloze een onvoorwaardelijke 
gevangenisstraf moet ondergaan, of een boete waar 
de werkloze een voorwaardelijke gevangenisstraf 
krijgt opgelegd.' 
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Vrijheid inzalce 

straftoemeting 

prof. mr. C. Kelk en mr. J. Silvis* 

Inleiding 

De vrijheid van de rechter met betrekking tot de 
straftoemeting is sedert het ontstaan van het Wetboek 
van Strafrecht voortdurend onderwerp van discussie 
geweest. Een kabbelende voortzetting van dit oude 
debat ligt echter niet in de lijn der verwachting. Straf-
toemeting is een 'hot issue' geworden, dat naar 
verwachting niet zal aflcoelen zonder gevolgen voor 
de praktijk. 

Voor de verscherpte aandacht voor de rechterlijke 
vrijheid inzake straftoemeting zijn verschillende 
oorzaken aan te wijzen. Deze zijn weliswaar 
onderling vervlochten, maar kunnen toch worden 
onderscheiden. In de eerste plaats past de ruime 
vrijheidsmarge van de rechter bij de straftoemeting 
niet goed in de context van een oprukkend instru-
mentalistisch strafrecht.' Straftoemeting is als het 
ware een mogelijk verstorend element in de planning 
van strafrechtelijk beleid, door Melai niet zonder 
reden 'de libido' van de huidige strafrechtscultuur 
genoemd.2  

In de tweede plaats kan gewezen worden op het 
alomvattende proces van `informatisering', dat niet 
slechts de tendens insluit om zoveel mogelijk zaken in 
databestanden vast te leggen, maar dat evenzeer de 
neiging manifesteert om de werkelijkheid zo te 
bewerken dat zij geschikt wordt om in informatiebe-
standen ingevoerd te worden. 

In de derde plaats eist de internationalisering, een 
proces waarin uiteraard de Europese eenwording 

• * Prof. mr. C. Kelk is hoogleraar straf(proces)recht (RUU) 
en tevens raadsheer-plv. in het Gerechtshof te Amsterdam. 
Mr. J. Silvis is universitair docent straf(proces)recht (RUU) 
en tevens rechter-plv. in de arrondissementsrechtbank 
Utrecht. 
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prominent aanwezig is, in de sfeer van de straftoe-
meting enige tol. Bij een situatie van een Europa 
zonder binnengrenzen ontstaat in Nederland de vrees, 
dat geen land zich straffeloos kan permitteren in de 
straftoemeting uit de pas te lopen in relatie tot de 
buurlanden. Hieruit komt een neiging voort hogere 
straffen op te leggen. Populair en enigszins demago-
gisch gezegd: we willen niet 'het goedkoopte-eiland' 
van de misdaad worden. 

Maar ook los van deze opwaartse druk in de straf-
toemeting kan geconstateerd worden dat de interna-
tionalisering de behoefte aan het vergelijken van 
vooral eenvoudige straftoemetingsschema's doet 
toenemen. 3  In de strafrechtspraktijk vindt bovendien 
de confrontatie plaats met de strafmaat in andere 
landen in het kader van zogenaamde 
exequatur-procedures ingevolge de WOTS (wet 
betreffende de overdracht en tenuitvoerlegging van 
buitenlandse strafvonnissen). Anders dan in 
Duitsland en Zwitserland is de Nederlandse 
(exequatur) rechter bevoegd de buitenlandse 
vonnissen te wijzigen, maar de rechter lijkt daar 
slechts spaarzaam gebruik van te gaan maken. 4  

De ontwikkelingen inzake instrumentalisering, 
informatisering en internationalisering kunnen het 
karakter van de straftoemeting ingrijpend veranderen. 
Er is tegen deze achtergrond een roep om gelijkheid 
van straffen hoorbaar. 5  De ongelijkheid wordt daarbij 
gemakshalve verondersteld. Gedegen empirisch 
onderzoek op dit punt is immers niet voorhanden. 6  
Het gelijkheidsbegrip dat in de kritiek op de ongelijke 
straftoemeting wordt gebruikt lijkt vrijwel synoniem 
met uniformiteit. Het is immers wel eenvoudig 
constateerbaar, dat er geen uniformiteit is in de 
straftoemeting per delict, ook niet in de zaken die op 
een zitting bij dezelfde rechter dienen. Veel moeilijker 
is het echter om de praktijk te toetsen aan een meer 
complex gelijkheidsbegrip waarin plaats is voor een 
differentiatie naar relevante criteria. 

Historisch bezien is de vrijheid van de rechter om 
in de strafmaat te differentieren al naar gelang de 
omstandigheden van het geval ooit bevochten ten 
opzichte van een strikte uniformiteit die als vrucht 
van de Verlichting de oude willekeur der vorsten 
moest vervangen. 

Tot de rechtszekerheden immers, welke de Franse 
burger onder de directe invloed van de Franse 
Revolutie zou worden gegarandeerd, hoorde een 
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wettelijk gefixeerde strafmaat per delictsoort. 7  Zo 
werd ook de rechter als overheidsambtenaar van 
iedere neiging tot willekeur afgesneden. Hiervan is 
men rond 1800 al snel weer teruggekomen, blijkbaar 
doordrongen geraakt van de grote onrechtvaar-
digheid, waartoe zo'n systeem noodzakelijkerwijze 
moest leiden: om tal van redenen is de ene diefstal en 
ene moord en doodslag de andere niet. 

Rond de eeuwwisseling is het besef hiervan nog 
eens gentensiveerd door de nieuw verworven crimi-
nologische inzichten, die in de sfeer van de Moderne 
Richting in het strafrecht en de strafrechtspleging 
vele gedragskundige en menswetenschappelijke noties 
rond de persoon van de justitiabele hebben gense-
reerd. Ook het strafstelsel ondervond hiervan de 
gevolgen, zoals de invoering van de terbeschikkings-
telling (in 1924). 

Rechterlijke vrijheid 

Van doorslaggevende betekenis in de Nederlandse 
straftoemetingscultuur is sedert de invoering van het 
Wetboek van Strafrecht steeds geweest een groot 
vertrouwen in de onalhankelfike rechter, die over 
ruime marges diende te beschikken teneinde naar eer 
en geweten recht te kunnen doen aan de ernst van het 
misdrijf en de omstandigheden waaronder dit is 
gepleegd, alsmede aan de persoon van de dader en de 
achtergronden van waaruit deze tot het misdrijf is 
gekomen. Naast de klassieke grondslag van de 
vergelding en het klassieke doel van de generale 
preventie waren de speciale preventie en de reclas-
sering of resocialisatie beduidend in gewicht toege-
nomen. Het vertrouwen in de rechter betekende in 
onze strafrechtspleging een vorm van rechtspraak met 
een sterk paternalistische inslag. 

Na de verschrikkingen van de Tweede WereId-
oorlog is hieraan een nieuwe dimensie toegevoegd, 
namelijk die van een humaan strafrecht, waarin 
beginselen van een beschaafde samenleving en 
elementaire mensenrechten dienden te worden geres-
pecteerd. 8  En het zijn deze mensenrechten, die in 
toenemende mate en op steeds gedetailleerder wijze, 
voornamelijk via het EVRM maar ook via het BUPO, 
met name het strafprocesrecht zijn gaan beheersen. 9  

De wettelijke marges van de rechterlijke straf-
toemeting zijn ruim gebleven. Wel dient er op te 
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worden gewezen dat er inmiddels op ongelooflijk veel 
terreinen strafrechtelijke sancties kunnen worden 
opgelegd door andere, soms zelfs helemaal niet tot de 
strafrechtspleging behorende, functionarissen.'° In de 
sanctiesystemen die daarvoor zijn geschapen, worden 
doorgaans minder vrije marges geschapen dan aan de 
rechter in de straftoemeting toekomt. 

Deze sanctie-oplegging zonder bemoeienis van de 
rechter wordt overigens niet alleen buiten het straf-
recht aangetroffen. Ook binnen het strafrecht zelf zijn 
de bevoegdheden in deze voor de politie" en het 
O.M. aanzienlijk uitgebreid: naast het (voorwaar-
delijk) sepot heeft de transactie sedert de wetswij-
ziging van 1983 12  een hoge vlucht genomen en is op 
grond van de lex-Mulder" de administratieve boete 
voor eenvoudige verkeersovertredingen gentrodu-
ceerd. Politiele transacties en schikkingen met het 
O.M. worden gekenmerkt door een hoge mate van 
`voorgekookte' uniformiteit. Ongelijkheid doet zich 
hier niettemin voor met betrekking tot het wel of niet 
gestraft worden. 

In de reguliere strafzaken is de rechter bij de straf-
toemeting gebonden aan een wettelijk raamwerk, dat 
per delictsoort het toepasselijke strafmaximum 
aangeeft. In 'het Nederlandse strafrecht geldt een 
algemeen voor ieder delict geldend minimum: voor 
vrijheidsstraf is dat een dag, voor de geldboete vijf 
gulden. Beneden dit minimum ligt nog de 
mogelijkheid om ondanks een veroordelend vonnis 
een rechterlijk pardon te krijgen. Ook deze 
mogelijkheid geldt voor alle delicten. 

De rechter heeft dus bij een veroordeling de keuze 
tussen een rechterlijk pardon of een straf ergens 
binnen de ruime marge van het algemeen wettelijk 
minimum en het maximum van het toepasselijke 
delict. In geval van diefstal (art. 310 Sr) bij voorbeeld 
kent de wet een maximum van vier jaar gevangenis-
straf of een boete van vijfentwintig duizend gulden.' 4  
In geval van moord (art. 289 Sr) blijft het algemene 
minimum van een dag toepasselijk, maar behoort ook 
het voor de vrijheidsstraf hoogste maximum tot de 
mogelijkheden: levenslang. Het is duidelijk, dat de 
strafpositie per delict dus ruim gesteld is. 

De wet kent een drietal strafverhogende omstandig-
heden die in sommige gevallen het strafmaximum met 
een derde verhogen." Voor rechtspersonen geldt in 
geval van geldboetes als maximum niet de in het 
delict genoemde geldboetecategorie maar de 
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daarnaast gelegen hogere categoric:a Daarnaast is de 
combinatie van straffen aan wettelijk geregelde beper-
kingen onderhevig, evenals de alternatieve straf van 
dienstverlening en de voorwaardelijke veroordeling, 
terwij1 ook de zogeheten bijkomende straffen van 
verbeurdverklaring, ontzetting uit bepaalde rechten 
en openbaarmaking van het vonnis slechts beperkte 
categorieen van toepasselijkheid kennen. 

Gelijkheid en pluriformiteit 

In het kort is hiermee de wettelijke regeling van de 
straftoemeting getypeerd. Bij de straftoemeting moet 
de rechter een aantal procesrechtelijke voorschriften 
in acht nemen, die een zekere inperking van de 
rechterlijke vrijheid geven. Belangrijk in dit verband 
is het voorschrift dat de opgelegde straf moet worden 
gemotiveerd. De motivering van de strafoplegging 
(art. 359 lid 5 Sv) beperkt zich in veel gevallen — zij 
het lang niet altijd — tot de vermelding dat deze 
beantwoordt aan de ernst van het misdrijf, de 
omstandigheden waaronder het is begaan en de 
persoon van de dader. In de jurisprudentie van de 
Hoge Raad is, afhankelijk van de verweren van de 
verdachte ter zitting en, in hoger beroep, bij een 
beduidende verzwaring van de straf, een nadere 
motivering van de straf noodzakelijk geacht. 

Er is ook voor het overige wel van een zekere 
aanscherping van de strafmotivering sprake geweest." 
Daarnaast moet de rechter sinds 1983 in het geval dat 
hij een vrijheidsbenemende sanctie oplegt apart 
motiveren, waarom voor deze strafsoort is gekozen en 
in het geval dat zwaarder wordt gestraft dan het O.M. 
heeft geeist, waarom een zwaardere straf op z'n plaats 
is. Voorts moet de rechter nog een bijzondere reden-
geving presenteren voor het afzien van strafoplegging 
(wat gezien de geringheid van het feit altijd mogelijk 
is), en voor het niet ingaan op een aanbod van de 
verdachte om dienstverlening te verrichten: 8  Een en 
ander dient onder meer om het toepassen van 
vrijheidsstraf zoveel mogelijk te beperken, maar het is 
de vraag of dit in de praktijk ook werkelijk wordt 
bereikt. 

Wanneer in hoger beroep over een zaak wordt 
geoordeeld, heeft de appelrechter in beginsel dezelfde 
vrijheid inzake de straftoemeting als de rechter in 
eerste instantie. Wel geldt de beperking, dat als de 
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veroordeelde zelf in hoger beroep is gegaan, een 
zwaardere straf alleen kan worden opgelegd bij 
eenparigheid van stemmen van het hogere rechts-
college (art. 424 Sv), een vorm van bijzondere rechts-
bescherming van de verdachte inzake de straftoe-
meting. 

Al met al is het duidelijk, dat het raamwerk van de 
wettelijke strafposities en van de — ook jurispruden-
tieel — wat aangetrokken motiveringseisen de rechter 
buitengewoon veel ruimte laat om uit het sanctie-
arsenaal de door hem als meest aangewezen 
beschouwde straf(fen) te kiezen en de maat daarvan 
te bepalen: er bestaat kortom voor de rechter een 
grote straftoemetingsvrijheid. 

Deze rechterlijke vrijheid is ontegenzeggelijk een 
groot goed in het licht van de individualiseringsten-
denties, welke indertijd de beginselen van de 
Moderne Richting vormden, en van de naoorlogse 
nieuwe impulsen tot humanisering van het strafrecht: 
in dit opzicht wordt zeker ook een rechtvaardig straf-
recht bevorderd. Maar de rechtvaardigheid omvat nu 
eenmaal meer dan alleen het optimaal recht doen aan 
de omstandigheden en de noden van het individuele 
geval: ook noties van rechtszekerheid en rechtsge-
lijkheid horen daartoe. 

Dit is trouwens voor rechters gemeengoed, al lang 
bestond binnens(raad)kamers het gebruik vergelij-
kingen met andere zaken te maken waaruit voor 
bepaalde gevallen zekere `tarieven' werden gedestil-
leerd. Uit diverse gezichtspunten is in de loop der 
tijden gepoogd deze nogal eens sterk met elkaar 
concurrerende noties en beginselen, die alle op 
zichzelf een rechtvaardige straftoemeting nastreven, 
wat meer met elkaar in harmonie te brengen. 
Belangrijk daarbij was het besef, dat de rechterlijke 
persoonlijkheid, en in de collegiale rechtspraak mede 
een sociaal-psychologische dynamiek, het straftoeme-
tingsproces sterk was blijven kleuren en dat er weinig 
rationele aanknopingspunten in waren te onder-
kennen.' 9  

Hulsman heeft voor de straftoemeting een referen-
tiestelsel ontworpen, waarin bepaalde beginselen, 
normen en waarden volgens een hierarchisch principe 
zijn gerangschikt en dat de rechter bij diens beslis-
singen tot leidraad kan dienen: het uitgangspunt is 
een grote terughoudendheid met (vrijheids)straf en de 
preferentie van gedragsbeInvloedende doelen 
(Hulsman, 1969). 

Vrijheid inzake straftoemeting 	 13 



Anderen hebben meer aansluiting gezocht bij het 
stellen van veel striktere motiveringseisen, waarbij 
tegelijk de noodzaak van materiele straftoemetings-
regels, als substraat daarvoor, werd onderkend 
(Reeling, 1973). Weer anderen dachten vooral in de 
richting van modellen van in de omstandigheden en 
de gevolgen van het misdrijf besloten liggende 
factoren, die bij de straftoemeting zouden moeten 
warden gehanteerd (Oomen, 1978). Enschede heeft in 
die lijn het ontwerpen van een handboek voor straf-
toemeting bepleit, dat het O.M. bij het requisitoir tot 
uitgangspunt zou moeten nemen (Enschede, 1975). 

Van verschillende, oak criminologische, zijden is de 
hang naar rationalisering en gelijkheid sterk gerelati-
veerd door veeleer de sociale ongelijkheid te 
benadrukken, welke in vervolgings- en seponerings-
praktijken onvermijdelijk tot een bepaalde mate van 
selectiviteit leidt en welke evenmin in de straftoe-
meting geheel zonder betekenis is. Zonder dat van 
enige bewuste klassejustitie mag warden gesproken — 
en oak Jongman, die veel onderzoek naar deze selec-
tiviteit heeft gedaan (Jongman, 1976, 1977; Van 
Straelen, Van de Werff, 1977), deed dat niet — speelt 
de sociale positie van de verdachte op z'n minst af en 
toe een belangrijke rol. Te denken valt tegenwoordig 
aan werklozen (Strikwerda, Timmerman e.a., 1983), 
allochtone jongeren (Timmerman, Bosman e.a., 1986) 
en druggebruikers. 

Maar dat is — zoals gezegd — niet de ongelijkheid, 
waarop doorgaans wordt gedoeld, als men denkt aan 
een grotere gelijkheid in de straftoemeting. Daarbij 
gaat het am (on)gelijkheid in straftoemetingsbeleid 
tussen verschillende strafrechters, tussen verschil-
lende strafkamers of tussen verschillende recht-
banken. Cruciaal is in dit verband de terminologie, 
met name de term 'beleid', die een centrale plaats 
inneemt. Wij wijzen er nog eens op, dat beslissen 'met 
beleid' in wezen betekent: beslissen met verstand, met 
prudentie, met nadenken, en dat dit begrip thans een 
meer geformaliseerde betekenis heeft gekregen in de 
zin van beslissen volgens vastgelegde, herkenbare en 
dus overzichtelijke patronen. 

Elet is deze gelijkheid, dus die van het gelijk 
straffen in gelijke gevallen door verschillende 
straffers, die gedurende de laatste een a twee 
decennia alle aandacht heeft gekregen. Dit 
geschiedde zowel in de gelederen van de rechterlijke 
macht zelf als in die van het O.M. en niet in de 
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laatste plaats de vergadering der P.G.'s, terwij1 ook 
wetenschappelijk onderzoek dit als voorwerp van 
studie ging zien. 

Allengs is een gelijkheidsideaal gegroeid, ter 
vervulling van het `freies Ermessen' (de beleids-
vrijheid van de rechter) in de straftoemeting. Dit 
ideaal wordt in hoge mate versterkt doordat bij de 
enorme toeneming van het aantal strafzaken en bij 
een uitbreiding van de rechterlijke macht de vraag 
van gelijkheid steeds vaker wordt opgeworpen, maar 
naar onze overtuiging speelt hierbij de sterk kwanti-
tatief georienteerde geest van deze (computer)tijd 
bepaald ook een rol, evenals het - daarmee samen-
hangende - atom te signaleren streven naar registratie 
en informatie, die hun eigen optische normen van 
overzichtelijkheid en begrijpelijkheid kennen. 

Natuurlijk zal niemand het onrechtvaardige 
karakter van een straftoemetingspraktijk, waarin geen 
enkele andere lijn dan de persoon van de rechter zou 
zijn te ontwaren, ontkennen en natuurlijk is er 
consensus over de noodzaak, dat in zo'n exorbitante 
context als die van het diep in het leven van burgers 
ingrijpende strafrecht, gelijke gevallen zoveel 
mogelijk gelijk behandeld zullen moeten worden. De 
vraag is dan vervolgens: wat is een gelijk geval en wat 
is een gelijke behandeling en hoe ongelijk is het ene 
geval aan het andere zodat ook een ongelijke behan-
deling wordt gerechtvaardigd? 

Deze vragen zijn iedereen bekend, maar het grote 
probleem is, dat hierop steeds uiterst verschillende 
antwoorden denkbaar zijn, die niet objectief op hun 
(on)juistheid zijn te toetsen. Dat is de reden, dat ons 
inziens bij de beantwoording iedere illusie van 
eenduidige antwoorden bij voorbaat moet worden 
opgegeven en dat juist naar pluriformiteit in de beant-
woording moet worden gestreefd. Dit hangt nauw 
samen met het feit, dat ondanks het bestaan van op 
het oog min of meer gelijke omstandigheden van een 
soortgelijk strafbaar feit, er nog andere feitelijke 
en/of individuele omstandigheden kunnen zijn, die 
aan de gelijkheid weer afbreuk doen voor wat betreft 
de subjectieve strafbeleving en de zin van het de facto 
door de straf toegebrachte leed. 
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De verenigingstheorie 

In de intense cultuur van richtlijnen, die vrijwel alle 
sectoren van onze samenleving intussen in de greep 
heeft gekregen, zijn de straftoemetingsrichtlijnen voor 
het O.M. bedoeld als uitgangspunten, waarvan 
gemotiveerd kan worden afgeweken. 2° Dit moge zo 
zijn, maar de werkelijkheid is, dat er op deze wijze 
wel degelijk routines en verstarringen in de straftoe-
meting kunnen plaatsvinden, omdat al gauw de 
neiging ontstaat binnen de in de richtlijnen aange-
geven strafzwaarte te blijven, zij het met variaties in 
strafsoorten. 

Zo wordt in zaken van rijden onder invloed (art. 26 
WVW), nogal eens in de rechtszaal het geluid 
vernomen, dat 'het uit de lengte of uit de breedte zal 
moeten', waarmee dan wordt gedoeld op een langere 
gevangenisstraf of een hogere boete dan in de 
richtlijn staat vermeld, omdat een (lange) ontzegging 
van de rijbevoegdheid op grote bezwaren stuit. Wij 
beweren niet, dat er bij vergelijkbare omstandigheden 
in geval van een bepaald type delict niet een 
bepaalde orde van grootte wat de verdiende' straf 
betreft is gelndiceerd, die grotendeels zal zijn 
gebaseerd op gevestigde praktijken, maar deze ernst-
schaal is niet de allesbepalende factor. 

Daarnaast dient er ook plaats te zijn voor 
bijzondere normatieve aspecten van de zaak: de straf 
kan bij voorbeeld excessief hard aankomen, wanneer 
de dader reeds door de daad zelf is gestraft' (een 
verwonding heeft opgelopen en dergelijke) of 
wanneer er sprake is van deplorabele familie-omstan-
digheden of ernstige ziekte, dan wel kan het zijn, dat 
in het concrete geval de beste gedragsbeinvloedende 
remedie een vermogenssanctie of dienstverlening is in 
plaats van vrijheidsstraf. Deze bijzondere normatieve 
aspecten kunnen er toe leiden, dat de strafzwaarte, 
die met betrekking tot een bepaald feit gelet op de 
omstandigheden op het eerste oog gerechtvaardigd 
lijkt te zijn overeenkomstig terzake geldende richt-
lijnen, soms meer, soms minder zou behoren te 
worden gematigd. Deze matiging kan bestaan uit de 
verlaging van een strafsoort of uit het wijzigen van de 
ene strafsoort in een andere. 

In traditionele strafrechtsdogmatische termen uitge-
drukt, betekent dit het volgende: de vergelding, die 
het wezen van elke straf is, daarvan immers de rechts-
grond vormt, moge weliswaar in concreto een 
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bepaalde straf rechtvaardigen, doch de verschillende 
strafdoelen en beginselen van humaniteit en van 
subjectieve strafbeleving kunnen daaraan afbreuk 
doen: de aan schuld te wijten normovertreding - om 
met Pompe te spreken - mag (deels) onvergolden 
blijven, omdat de straf `als sanctie ondergeschikt (is) 
aan de doelstelling van de sanctie, namelijk de 
handhaving der rechtsorde, evenals aan de 
doelstelling van de gehele rechtsorde, namelijk de 
behartiging van het algemene welzijn' (Pompe, 1950). 

Hiermee is tevens aangegeven, dat in het Neder-
landse strafrecht niet de absolute vergeldingstheorie, 
maar de verenigingstheorie domineert (de straf heeft 
als rechtsgrond de vergelding, maar wordt mede 
bepaald door heteronome strafdoelen). In het licht 
van deze vaderlandse verenigingstheorie bezien zou 
iedere vorm van `mechanische' straftoemeting, die 
min of meer klakkeloos gekoppeld wordt aan 
geobjectiveerde factoren, als heilloos dienen te 
worden afgewezen. 

De meest rigide versie van het in de jaren zeventig 
in de USA ontwikkelde denken in termen van 'just 
deserts' in het kader van het zogeheten 'Justice 
Model' tendeert in deze richting. 21  Maar in de USA 
had een vastlegging van strafindicaties in niet geringe 
mate tevens een grote rechtsbeschermende waarde 
voor de justitiabele, aangezien daarmee met de 
vermaledijde indeterminate sentences (onbepaalde 
strafduur) werd afgerekend. 

Afgezien nog van hun wijze van toepassing is 
natuurlijk niet onbelangrijk hoe de richtlijnen tot 
stand komen: in de USA zijn de federale richtlijnen 
afkomstig van een Sentencing Commission, waarvan 
een minderheid uit rechters bestaat. De politiek heeft 
met betrekking tot de richtlijnen het laatste woord. 
De toepassing ervan vergt bijzonder ingewikkeld, 
welhaast mathematisch rekenwerk, waarbij punten-
systemen voor bepaalde factoren niet worden 
geschuwd. Het kan moeilijk anders of per saldo 
vallen voor nieuwe vormen van ongelijkheid - mede 
vanwege de `prosecutional discretion' - te vrezen: 
'overreaching uniformity' (Lensing, 1992) 

Of de richtlijnen in de Verenigde Staten inderdaad 
tot grotere gelijkheid in het strafrechtelijk systeem 
heeft geleid wordt betwist (Heany, 1991; Clarke, 
McKenna, 1991). Tegelijkertijd kan worden vastge-
steld, dat de zegetocht van de richtlijnen in de 
Verenigde Staten gepaard is gegaan met een terug- 
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dringing van reclasseringsactiviteiten. De preoccu-
patie met de ernst van het felt gaat kennelijk hand in 
hand met een verminderde belangstelling voor de 
persoon van de dader. 

Strafmotivering 

Vanuit de wenselijkheid van een pluriformiteit in 
de rechtspraak zijn richtlijnen voor het O.M. in de 
Nederlandse context verre te verkiezen boven richt-
lijnen, die aan rechters worden opgelegd, zoals in de 
Verenigde Staten. De hierarchische structuur van het 
Nederlandse O.M. maakt dat de strafvervolging 
politiek toch al sterk beInvloedbaar is. Gegeven die 
omstandigheid is elke nadere beperking van de 
rechterlijke vrijheid een potentiele verstoring van het 
systeem van 'checks and balances' en dus ook een 
fundamenteel gevaar voor de rechtsorde waarin wij 
thans verkeren. 

Wij betogen niet, dat er in de straftoemeting geen 
ongelijkheden bestaan, die maar beter kunnen 
verdwijnen. Een intensievere informatievoorziening 
voor de rechterlijke macht op dit punt wordt door 
ons toegejuicht. 22  Daarbij zou wellicht aan het licht 
kunnen komen, dat bepaalde veel voorkomende 
zaken - bij voorbeeld autokraken met diefstal van 
autoradio - door rechters in het ene arrondissement 
systematisch anders worden gewaardeerd dan door 
rechters in andere arrondissementen. Tal van redenen 
zouden wellicht ter rechtvaardiging van de verschillen 
kunnen worden aangevoerd. Maar wanneer die 
redenen op zichzelf niet de draagkracht blijken te 
hebben om de atbreuk te compenseren, die de 
kennelijke ongelijkheid doet aan de legitimiteit van 
de rechtspraak, dan is dat bij uitstek een situatie 
waarin rechters zich zullen (moeten) herbezinnen op 
de uitgangspunten die zij in dit soort gevallen 
hanteren. Gelijkheid is immers een belangrijke bron 
van legitimiteit voor de strafrechtstoepassing. 

Niettemin, zo werd al gesteld, moet naast de notie 
van gelijkheid in de rechterlijke beslissing het strikt 
individuele karakter van de strafzaak een autonome 
betekenis krijgen, hetgeen in de strafmotivering moet 
worden gelegitimeerd." Op zichzelf biedt de infor-
matica eerder mogelijkheden dan belemmeringen om 
een rijkere motivering ook praktisch in de vonnissen 
te verwerken, al wordt in de actuele praktijk vaak de 
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veilige weg gekozen van de door een enkele toetsbe-
weging op te roepen sjabloonformulering. 

Door middel van een inhoudrijke strafmotivering 
kan evenwel inzicht worden geboden in het 
plausibele van de straftoemetingskeuze. Meer dan de 
formele, als het ware `optische' gelijkheid gaat het in 
een door de verenigingstheorie beheerst straflclimaat 
toch in de eerste plaats om de overtuigingsgraad en 
de (relatieve) juistheid van de opgelegde straf(maat) 
in relatie tot het concrete geval en de concrete 
persoon van de dader, uiteraard binnen een zekere 
orde van grootte. Het is dit type gelijkheid dat 
optimaal tot uitkristallisering moet komen in de 
contradictoire (straf)procedure, een procedure van 
hoor en wederhoor en van eventuele verklaringen van 
getuigen (deskundigen), resulterend in een gemoti-
veerde uitspraak waaraan in ons stelsel de hoogste 
waarde moet worden toegekend. 

Deze optiek is ook in andere Europese landen aan 
te treffen, hetgeen aantoont dat een internationali-
sering niet bij voorbaat in een richting behoeft te 
dringen. In landen als Oostenrijk en Denemarken 
werkt een dergelijke visie zelfs door in de interna-
tionale rechtshulp. 24  Doel van een tenuitvoerlegging 
van een straf is daar het bereiken van het optimale 
resultaat in het individuele geval. De overdracht van 
executie dient in deze visie een goede rechtsbedeling 
in strafzaken te bevorderen. En dan kan het juist 
uiterst gewenst zijn dat de elders opgelegde straf aan 
lokale maatstaven wordt aangepast. De toekomst van 
de veroordeelde ligt immers in de Staat van tenuit-
voerlegging. Juist de rechter in de tenuitvoerleggende 
Staat is het best in de gelegenheid de straf te bepalen 
met het oog op die toekomst. Dit wordt beaamd door 
het Toelichtende Rapport bij art. 44 Europees Verdrag 
inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen, 
waar gesproken wordt van de `tendances d'individua-
liser la sanction' en van 'la pratique et la politique 
criminelle de l'Etat requis' als rechtvaardigingen voor 
vrijheid van aanpassen. 25  

In onze optiek neemt een praktische intensivering 
van de strafprocessuele garanties een wezenlijkere 
plaats in dan het intensiveren van richtlijnen om te 
komen tot een toestand van aanvaardbare gelijkheden 
en aanvaardbare ongelijkheden, dit alles voor de 
eigen verantwoordelijkheid van de onafhankelijke 
rechter. 
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Noten 

' Zie over het instrumentalisme in 
het strafrecht: R. Foque en A.C. 't 
Hart, Instrumentaliteit en rechtsbe-
scherming. Grondslagen van een 
strafrechtelijke waardendiscussie, 
Gouda Quint, Arnhem, 1990. In 
het rapport van de Wetenschap-
pelijke Raad voor het Regerings-
beleid, Rechtshandhaving, 
's-Gravenhage, 1988, is duidelijk 
zichtbaar hoe de instrumentaliteit 
de rechtsbeschermingsgedachte 
overvleugelt. Ook kan als teken 
van instrumentalisering gewezen 
worden op de terugdringing van 
de magistratelijke rol van het 
O.M. Zie: H. G. van de Bunt, 
Offleieren van justitie, Tjeenk 
Willink, Zwolle, 1985. 

Zie de annotatie van A.L. Metal 
onder HR 13 september 1988, NJ 
1989, nr. 285. 

In 1988 is door de Raad van 
Europa een Select Committee of 
Experts on Sentencing ingesteld 
met als doel: 'a coherent and 
consistent sentencing policy in 
Europe', zie hieromtrent: L. 
Frijda, Eventuele Straatsburgse 
aanbevelingen over strafioemeting, 
in Trema, I5e jrg., aft. 3,1992, p. 
94. 
4  HR 26 juni 1990, NJ 1991,188, 
met name A.H.J. Swart. In vier 
van de eerste vijf aan de Hoge 
Raad voorgelegde 
exequatur-zaken (alle betreffende 
verdovende middelen) werd bij de 
omzetting van vonnissen dezelfde 
straf opgelegd als in het 
buitenland, terwijI Nederland juist 
het recht om de vonnissen aan te 
passen met nadruk heeft 
verdedigd, zie: Report concerning 
International co-operation in 
criminal matters between the 
member States of the Council of 
Europe, NYbIL 1988, 
pp. 298-308, ook aangehaald door 
Leijten in zijn conclusie bij NJ 
1991,190. 

Niet zonder reden werd door de 
redactie van Trema, het tijdschrift 
van de rechterlijke maCht, in 
maart 1992 een themanummer 
Gelijkheid van straffen gepubli-
ceerd, I5e jrg., aft. 3,1992, pp. 
44-140. 
6  Aan de beschouwing van A.C. 
Berghuis bleken zodanige metho-
dologische manco's te kleven, dat 
daaraan geen gegronde conclusies 
kunnen worden verbonden. Zie 
De harde en de zachte hand - een 
statistisehe analyse van verschillen 
in sanctiebeleid in Trema's 
themanummer Gelijkheid van 
straffen a.w., pp. 84-93 en de 
reactie daarop in Trema van L. F. 
D. ter Kuile, Straffen, in Trema, 

15e jig., afl. 5,1992, p. 187. Zie 
voorts nog: J.P.S. Fiselier, 
Regionale verscheidenheid in de 
strafrechtspleging in: Delikt en 
delinkwent, 1985, pp. 
204-221/283-300. Fischer consta-
teert regionale verschillen, man 
bepleit tegelijkertijd nader 
onderzoek naar de bepalende 
factoren. Zie ten aanzien van de 
methodologie van dergelijk 
onderzoek bij voorbeeld: H.I. 
Sagel-Grande, Straftoemeting 
sociologisch beschouwd, in: Delikt 
en delinkwent, 1974, pp. 409-418. 
Zie ook het themanummer over 
straftoemeting van Justitiele 
Verkenningen, or. 10,1980. 
Voorts: P. van Duyne, Beslissen in 
eenvoud, Gouda Quint, Arnhem, 
1983. 

Recentelijk herinnert 't Hart hier 
nog aan in zijn annotatie bij HR 
22 oktober 1991, NJ 1992, nr. 282. 
Hij spreekt van een strikt legali-
teitsbeginsel, zoals dat Beccaria 
nog voor ogen stond. 
8  Een omslag die ook herkenbaar 
is in de omvorming van de 
'defense sociale' in de 'defense 
sociale nouvelle'. 
° De directe invloed van het 
EVRM op de strafmaat is beperkt. 
Zie: E.A. Alkema, Een straf- 
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maathof en het EVRM, Trema, 
Gelijkheid van straffen, 15e jrg., afl. 
3, 1992, pp. 106-111 

1 ° Bij voorbeeld functionarissen 
van de belastingdienst, van 
gemeentelijke sociale diensten en 
dergelijke. Of er sprake is van een 
strafrechtelijke sanctie moet 
volgens EVRM maatstaven 
worden beoordeeld aan de hand 
van de aard van de gedraging, 
beschouwd in verband met de 
ernst, de aard en het doel van de 
bedreigde sanctie. Zie EHRM, 21 
februari 1984, NJ 1988, 937. 
" Bij Wet van 31 maart 1983, S. 
153. Zie artikel 74 c inzake de 
politietransactie, alsmede het 
AMVB Besluit Politietransactie en 
het Besluit transactie Rijksdienst 
voor het wegverkeer van 2 juli 
1987, S. 332, gewijzigd bij besluit 
van 3 juli 1989, S. 260. 
' 2  Het Vermogenssancties, Wet 
van 31 maart 1983, S. 153. 
' Wet administratiefrechtelijke 
handhaving verkeersvoorschriften. 
Wet van 3 juli 1989, S. 330, 
gewijzigd bij de Wet van 29 
augustus 1990, S. 434. 
14  Van toepassing is een geldboete 
van de vierde categorie. De wet 
(23 Sr) kent zes categorieen, die 
maxima bepalen op respectie-
velijk: vijfhonderd, vijfduizend, 
tienduizend, vijfentwintig duizend, 
honderdduizend en een miljoen 
gulden. 
' 5  Recidive (art. 421-423 Sr), 
samenloop (art 55-63a Sr), 
ambtelijke hoedanigheid (art 44 
Sr). 
" Artikel 23 lid 7 Sr: alleen 
wanneer anders geen passende 
bestraffing zou kunnen worden 
gegeven. 
17  Frijda, zie noot 3. 
18  Een aantal van de hier 
genoemde vereisten waren juris-
prudentieel at geldend recht. Zie: 
G. Knigge, Beslissen en motiveren; 
de art!. 348, 350, 358 en 359 Sv, 
Alphen a.d. Rijn, 1980. 

' 9  Dit persoonlijke element, niet 
beperkt tot de straftoemetingsbe-
slissing, komt sterk naar voren in 
de bekende studie van J. Hogarth, 
Sentencing as a human process, 
Toronto, University of Toronto 
Press, 1971. 

Richtlijnen van het O.M. 
hebben een inmiddels jurispru-
dentieel erkende pseudo-wettelijke 
status. Zie HR 19 juni 1990, NJ 
1991, 119: Richtlijn Openbaar 
Ministerie Belastingdienst moet 
worden beschouwd als `reche in 
de zin van art. 99 R.O. 
21  Zie voor een theoretische 
uiteenzetting Andrew von Hirsch, 
Doing justice; the choice of punish-
ments. Report of the Committee for 
the Study of Incarceration, 1976. In 
dit rapport zijn nuanceringen met 
betrekking tot de persoon van de 
dader nog wet aanwezig, maar met 
het succes van het 'Justice Model' 
slijten juist deze nuances er af. 

Dit is ook een kwestie van de 
materiele voorwaarden voor het 
adequaat kunnen vervullen van de 
rechterstaak. 
22  L. Frijda, zie noot 3, p. 101. 
24  Zie de annotatie van A.H.J. 
Swart bij HR 26 juni 1990, NJ 
1991, 188. 

idem. 
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Een databank voor 

straftoemeting 

mr. A.H.J. Schmidt* 

Inleiding 

Door empirici (bij voorbeeld Berghuis, 1992) wordt 
periodiek vastgesteld dat er verschillen bestaan in de 
straftoemeting van verschillende rechtbanken. De 
pers besteedt er dikwijls ruime aandacht aan en biedt 
toonaangevende juristen de gelegenheid commentaar 
te leveren. Daarin komen niet zelden de volgende vijf 
punten naar voren: 
- methodologische kanttekeningen bij de kwaliteit 
van het onderzoek; 
- de constatering dat elk geval verschillend is en dat 
de straftoemetingsverschillen daaraan kunnen worden 
toegeschreven; 
- de suggestie dat een speciale straftoemetingskamer 
moet worden ingericht om ongerechtvaardigde 
verschillen te voorkomen; 
- de suggestie dat een straftoemetingsdatabank moet 
worden ingericht om ongerechtvaardigde verschillen 
te voorkomen; 
- de overweging dat mechanische, gelijkvormige 
straftoemeting niet aanvaardbaar is en onrecht doet 
aan de (staatkundige) objectief individualiserende 
taak van de rechterlijke macht. 

De gevoerde discussies maken duidelijk dat 
verschillen in straftoemeting bij vergelijkbare gevallen 
een probleem vormen dat een zekere onrust teweeg-
brengt. Het probleem wordt in de vijf genoemde 
punten verschillend benaderd. Globaal kan een 
tweedeling worden aangebracht: er wordt uitgelegd 
dat het probleem helemaal niet bestaat (het 
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onderzoek deugt niet, elk geval is uniek) ofwel er 
wordt op zoek gegaan naar oplossingen, omdat men 
vindt dat het probleem wel bestaat (databank, straf-
toemetingskamer). Daarbij is niet elke voorgestelde 
oplossing aanvaardbaar. Argumenten culmineren 
steevast in de vragen of het gelijke wel gelijk is en 
wat er van de individualisering overblijft. 

Deze beschouwing gaat over de vraag of een 
straftoemetingsdatabank als remedie erger is dan de 
kwaal. We aanvaarden derhalve de vooronderstelling 
dat er inderdaad verschillen bestaan in straftoemeting 
bij vergelijkbare gevallen. We achten die veronder-
stelling aannemelijk, omdat de uit onderzoek 
gebleken verschillen, ondanks de methodologische 
bezwaren daartegen, toch een indicatie geven van de 
werkelijk bestaande verschillen. Bovendien hebben 
leden van de rechterlijke macht, onder auspicien van 
de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, een 
Werkgroep Straftoemeting ingericht om het probleem 
van de ongelijkheid in straftoemeting aan te pakken. 
Het bestaan van deze werkgroep wijst erop dat het 
probleem binnen de rechterlijke macht serieus wordt 
geno men. 

Ten slotte pleit een analytisch argument voor het 
bestaan van verschillen. Straftoemetingsbeslissingen 
worden niet of nauwelijks verantwoord in gepubli-
ceerde vonnissen, terwijI geen eensgezindheid bestaat 
over gezaghebbende straftoemetingsmethoden in de 
rechtsgeleerde literatuur. Tenzij de rechterlijke macht 
collectief is gezegend met ongebruikelijk krachtige 
telepathische gaven zijn er verschillen, omdat voor 
beleid noodzakelijke gemeenschappelijke kennis geen 
kans heeft gekregen tot ontwikkeling te komen. 

De discussie over verschillen in straftoemeting 
vindt plaats in een samenleving met groeistuipen. Het 
rechtssysteem moet daarin zien te overleven. De 
overlevingskansen worden voornamelijk bepaald door 
het vertrouwen dat de samenleving heeft in het 
rechtssysteem. De straftoemeting biedt van oudsher 
een herkenbaar aanknopingspunt voor de oordeels-
vorming van het brede publiek over het gehele rechts-
systeem. Het is derhalve van belang dat alle 
nier-vanzelfsprekende keuzen en toemetingen van straf 
op een begrijpelijke wijze worden toegelicht, niet 
alleen aan de veroordeelde, maar ook aan de samen-
leving. 

In onze vraagstelling bezien we de wenselijkheid 
van een straftoemetingsdatabank vanuit het 
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maatschappelijk vertrouwen in de rechterlijke macht. 
We nemen als uitgangspunt dat het de taak van de 
rechterlijke macht is om in individuele gevallen het 
positieve recht op een objectieve wijze te concreti-
seren. 
In de maatschappelijke discussie over straftoemeting 
wordt de rechterlijke taakopvatting veelal beoordeeld 
in termen van adagia en beginselen. Twee bekende 
voorbeelden daarvan zijn: 

- Het gelijke gelijk 
Dit gelijkheidsbeginsel is een leidend uitgangspunt 

van de liberale rechtsstaat (art. 1 Gw). Het wordt in 
de straftoemetingsdiscussie veel en graag gebruikt, 
niet alleen positief zoals in de voorbeelden die Leyten 
(1989) aanvoert, maar ook negatief zoals de in de 
door Kelk (1992) voorspelde verengende werking. 

- leder het zijne 
Dit individualiseringsbeginsel is eveneens een 

leidend uitgangspunt van de straftoemeting in het 
Nederlandse strafrecht. Het komt onder meer tot 
uitdrukking in de grote marges die over het algemeen 
bestaan tussen wettelijk toegelaten strafminima en 
-maxima en in de formulering van de artt. 351 en 359 
Sv. Natuurlijk zijn de omvangrijke marges ook een 
blijk van het vertrouwen van de wetgever in de 
rechterlijke macht. 

Deze twee beginselen spelen een centrale rol in veel 
straftoemetingsdiscussies. Volgens velen staan zij op 
gespannen voet: het streven naar gelijkheid maakt 
individualisering problematisch en omgekeerd. 
Theoretisch kan de tegenstelling tussen gelijkheid en 
individualisering echter worden opgeheven. Daarbij 
gaan we uit van de hypothese van volledige kennis. 
Dat wil zeggen, dat wordt aangenomen dat bij een 
bepaald type misdrijf alle mogelijke combinaties van 
alle mogekke gradaties van alle mogelijke relevante 
individuele omstandigheden bekend zijn, alsmede de 
daarbij behorende straffen en motiveringen. 
Hieronder zullen wij laten zien dat het, onder de 
hypothese van volledige kennis, mogelijk is om bij de 
straftoemeting zowel recht te doen aan gelijkheid als 
aan individualiteit. Vanuit dit gezichtspunt berust de 
tegenstelling tussen gelijkheid en individualiteit 
derhalve op een gebrek aan kennis. 
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Kennismodaliteiten 

In verband met de twee bovengenoemde begin-
selen, wordt in de discussie over straftoemeting regel-
matig de zegswijze gebruikt: niet meten, maar wegen. 
Het is een beknopte verwoording van de opvatting 
dat bij de straftoemeting zoveel onvoorspelbare, 
ongelijksoortige en individuele omstandigheden (naar 
felt en naar persoon van de dader) moeten worden 
meegewogen, dat daarvoor geen eenduidige recepten 
kunnen en mogen worden gegeven. Dit neemt niet weg 
dat pogingen worden gedaan bedoelde omstandig-
heden wel te identificeren. Dit gebeurt bij voorbeeld 
door (gemengde) straftoemetingstheorieen (Kelk, 
ac.), door internationale rechtsvergelijkingen 
(Zweedse wetgeving, Amerikaanse richtlijnen) en 
door het onderscheiden van gradaties in straf- en 
schulduitsluitingsgronden (Frijda, 1992). 

Het onderscheid tussen meten en wegen kan met de 
hypothese van volledige kennis niet bevredigend 
worden benaderd. Het onderscheid ontleent immers 
zijn betekenis aan het inzicht dat enerzijds niet alle 
combinaties van relevante factoren bekend kunnen 
zijn, terwijI anderzijds wordt aangenomen dat goede 
rechters in staat zijn boven receptmatig handelen uit 
te stijgen wanneer het gaat over complexe problemen, 
waarover niet alles bekend is en waarover toch een 
beslissing moet warden genomen. We hebben het 
vermoeden dat `meten' en `wegen' naar wezenlijk van 
elkaar te onderscheiden kennismodaliteiten refereren, 
die tot de kern worden gerekend van behoorlijke 
straftoemeting. Om Habermas' (Kunneman, 1985) 
terminologie te lenen, verwijst `meten' bier naar 
(empirische) waarheid en `wegen' naar (normatieve) 
juistheid of (persoonlijke) waarachtigheid. Wij zullen 
de vraag om welk type kennisgebrek het bij de straf-
toemeting gaat proberen te beantwoorden en daaraan 
de stelling verbinden dat juridische vakkennis op het 
gebied van de straftoemeting ontbreekt. 

Deze stelling wordt vervolgens geconfronteerd met 
eerder, door anderen uitgevoerd, onderzoek. De 
conclusie luidt dat geen van de onderzoeksresultaten 
in strijd is met de stelling van ontbrekende vakkennis. 
Ten slotte schetsen we een programma met behulp 
waarvan de kennislacune kan worden opgevuld en 
geven we, mede aan de hand van de te verwachten 
neveneffecten, argumenten waarom een 
databank-benadering vooralsnog de voorkeur 
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verdient boven de instelling van een speciale straftoe-
metingskamer en boven het bieden van meer ruimte 
aan een contradictoire straftoemetingsprocedure. 

Het gelijke gelijk en ieder het zijne 

Uitgaande van de hypothese van volledige kennis 
bij de straftoemeting is het mogelijk om het gelijk-
heidsbeginsel met het individualiseringsbeginsel te 
verzoenen. Volledige kennis stellen we ons daarbij 
voor in de vorm van drie aan elkaar gerelateerde 
tabellen. De eerste bevat een opsomming van alle 
mogelijke combinaties van relevante factoren betref-
fende de omstandigheden van het gepleegde feit en 
van de dader(s). De tweede bevat de bijbehorende 
straffen en maatregelen. In de derde zijn de bijbeho-
rende legitimerende argumenten in gewoon Neder-
lands opgenomen. Alle straftoemetingskennis kan zo 
worden vastgelegd. Het individualiseringsbeginsel 
wordt gerespecteerd door met alle verschillende 
omstandigheden rekening te houden, terwijl het 
gelijkheidsbeginsel wordt gerespecteerd door elke 
keer dezelfde (bijbehorende) straf te geven, wanneer 
dezelfde combinatie van omstandigheden is geconsta-
teerd. Het motiveringsbeginsel kan worden gerespec-
teerd door te verwijzen naar de bijbehorende 
argumenten. 

Dit gedachtenexperiment maakt duidelijk dat een 
straftoemetingsdatabank theoretisch niet onmogelijk 
is. Daarin zou men de tabellen immers kunnen 
opnemen en toegankelijk maken. Met behulp daarvan 
zou recht kunnen worden gedaan aan genoemde 
beginselen terwijl, wanneer de opvattingen over straf-
toemeting zich wijzigen, de wijzigingen onmiddellijk 
in de tabel kunnen worden opgenomen. Wanneer 
nieuwe omstandigheden van belang worden geacht, 
kunnen die aan de databank worden toegevoegd. De 
huidige stand van de automatiseringstechniek lijkt 
aan dit alles niet in de weg te staan. Waarom beschikt 
de rechterlijke macht eigenlijk niet allang over een 
dergelijk instrument? 

Het probleem is, dat de hypothese van volledige 
straftoemetingskennis volstrekt niet realistisch is voor 
de Nederlandse rechtspraktijk. De staatsrechtelijke 
positie van individuele rechters wordt gekenmerkt 
door onafhankelijkheid, zowel van wetgever en 
bestuur, als onderling. Met andere woorden: de vraag 
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welke straf behoort bij een combinatie van factoren 
wordt bepaald door individuele rechters, die zich in 
beginsel niets hoeven aan te trekken van elkaars straf-
toemetingsopvattingen. 

De hypothese van volledige straftoemetingskennis 
is in dit opzicht alleen houdbaar door elke indivi-
duele rechter mede als strafbepalende factor te 
beschouwen. Dit is theoretisch geenszins onmogelijk. 
Juridisch gezien, is het evenwel onjuist om de 
persoonlijkheid van de reciter zonder meer als straf-
bepalende factor te aanvaarden. Van de rechter wordt 
gevraagd met de omstandigheden van het geval 
rekening te houden, niet met zijn persoonlijke 
voorkeuren. Flet gedachtenexperiment laat zien dat in 
de Nederlandse rechtspraktijk gemeenschappelijke 
straftoemetingskennis (die relevante omstandigheden 
aan bijbehorende straffen verbindt en motiveert) 
ontbreekt. Daarmee verdwijnt niet alleen het idee van 
een gezaghebbende straftoemetingsdatabank achter de 
horizon. Ook het idee van een straftoemetingspraktijk 
die recht kan doen aan de beginselen van gelijkheid, 
individualisering en motivering moet het ontgelden. 

Wanneer een reciter iemand van afwijkend ras of 
geloof bestraft en hij neemt zich voor daarbij niet te 
discrimineren, kan hij niet anders dan bij toeval in 
zijn opzet slagen omdat hij onder de gegeven omstan-
digheden niet weet wat de normale toegemeten straf is 
en omdat hij dat ook niet te weten kan komen. De 
stelselmatige formulering van toegespitste motive-
ringen ontbreekt in de gepubliceerde jurisprudentie, 
die in dit opzicht derhalve geen inhoudelijke prece-
dentwerking heeft. Het is onder deze omstandigheden 
niet verwonderlijk dat empirisch onderzoek moeilijk 
aanvaardbare verschillen laat zien. 

Niet meten, maar wegen 

Het is mogelijk om de bestaande motiveringsge-
woonten niet zozeer toe te schrijven aan een gebrek 
aan kennis, maar aan de omstandigheid dat rechters 
in individuele gevallen op basis van inturtie straf-
soorten selecteren, strafboogten bepalen en vergelij-
kingsmateriaal beoordelen. IntuItieve besluiten 
onttrekken zich goeddeels aan rationele verant-
woording, omdat degene die dergelijke besluiten 
neemt noch bewuste toegang heeft tot de omstandig-
heden die hebben meegewogen, nod] tot de wijze van 
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afwegen. Het probleemoplossend gedrag van experts, 
dat lijkt te berusten op ervaring en dus tenminste 
voor een deel bestaat uit aangeleerde vaardigheden, 
wordt ook gekenmerkt door intuitieve besluiten die 
meestal goed uitpakken. Dit soort expertise vindt 
plaats op de meest uiteenlopende terreinen (schaken, 
medische diagnose, het blussen van brandende 
oliebronnen, fiscale adviezen). Misschien zijn rechters 
experts in deze zin. 

Een experiment 

In het kader van zijn onderzoek naar het beleid op 
het gebied van de voorwaardelijke invrijheidstelling 
hebben wij materiaal verzameld, dat opnieuw kan 
worden gebruikt om nader in te gaan op de vraag in 
hoeverre rechters intuitieve beslissingen nemen en 
welke rol kennis daarbij speelt (Schmidt en Van den 
Herik, 1990). Zeven leden van de penitentiaire kamer 
van het gerechtshof te Arnhem namen aan het 
onderzoek deel. Er werd een summiere beschrijving 
gegeven van drie casusposities, waarna aan de 
rechters werd gevraagd om: 
- op basis van deze summiere gegevens een 
beslissing te nemen; 
- indien nodig geacht, additionele, door hen relevant 
geachte omstandigheden van het geval op te vragen; 
- een definitieve beslissing te nemen. 

Een van de casusposities paste in een eerder door 
de penitentiaire kamer geformuleerd beleid; van de 
andere twee waren de omstandigheden zo uitzon-
derlijk, dat er nog geen beleid over was geformuleerd. 

- Beslissing op grond van summiere gegevens 
Een ex-gedetineerde wil dat zijn voorwaardelijke 

invrijheidstelling wordt ingetrokken en dat zijn 
detentie wordt hervat. Hij zegt een misdrijf te zullen 
begaan wanneer dat niet gebeurt. Trekt u de 
voorwaardelijke invrijheidstelling in? (Geen beleid 
bekend). 

Een gedetineerde wacht tbs zodra hij voorwaar-
delijk in vrijheid wordt gesteld. Hij vreest de tbs zeer 
en dreigt met zelfmoord. Verleent u de voorwaar-
delijke invrijheidstelling? (Geen beleid bekend). 

Een gedetineerde werd veroordeeld wegens zware 
mishandeling van zijn (ex)vrouw. De laatste ontvangt 
briefkaarten met bedreigende teksten. Vooralsnog kan 
niet worden bewezen dat de briefkaarten aflcomstig 
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zijn van de gedetineerde. SteIt u deze voorwaardelijk 
in vrijheid? (Beleid bekend). 

— Additionele omstandigheden van het geval vragen 
Voor elk geval was een schema met tientallen 

verschillende relevant te achten omstandigheden 
voorbereid. De rechters vroegen naar maximaal twee 
daarvan. De rechters wekten de indruk over op 
ervaring gebaseerde expertise te beschikken aan de 
hand waarvan ze ontbrekende informatie over 
relevante aspecten van de persoon van de dader voor 
zichzelf aanvulden; de weergegeven personages leken 
door de rechters te worden `herkencr. In geen enkel 
geval veranderde de oorspronkelijke beoordeling op 
grond van de additioneel gevraagde informatie. 

— Definitieve beslissing nemen 
Over de casuspositie waarvoor een beleidslijn 

beschikbaar was (in casu: geen weigering van 
voorwaardelijke invrijheidstelling op basis van een 
strafrechtelijke verdenking waarvoor geen vervolging 
door het O.M. is ingesteld), gaven alle rechters 
dezelfde beslissing. Over de casusposities waarvoor 
geen beleid was gepositiveerd verschilden de rechters 
maximaal van oordeel. 

Dit experiment geeft informatie over beslissingen 
tot voorwaardelijke invrijheidstelling. Dit zijn geen 
straftoemetingsbeslissingen, al vertonen ze daarmee 
enige analogie. Bovendien rechtvaardigt het 
beschreven onderzoeksmateriaal geen statistische 
generalisering; daarvoor is de hoeveelheid te gering. 
Het materiaal is evenwel niet waardeloos: alle leden 
van de penitentiaire kamer namen deel aan het 
experiment; veel meer valt niet te bereiken. We zien 
ons geplaatst in een positie die vergelijkbaar is met 
die van straftoemetende rechters: we moeten het doen 
met de kennis die er is, ook al is het weinig. 

Kennismodaliteiten 

Het experiment maakt aannemelijk dat bij de 
beslissingen omtrent voorwaardelijke invrijheid-
stelling en, naar analogie hiermee, bij de straftoe-
meting de volgende soorten kennis een rol spelen: 
— Ervaringskennis ten aanzien van de benoeming en 
waardering van persoonlijke omstandigheden van de 

30 	Justitiele Verkenningen, jrg. 18, nr. 8, 1992 



verdachte en ten aanzien van zijn waarachtigheid 
waar het zijn motieven en voornemens betreft. Dit 
type kennis lijkt sterk op de bovenbeschreven, deels 
intuItieve expertise. De waarachtige, innerlijke 
overtuiging van de rechter speelt een doorslagge-
vende rol (zoals uiteindelijk ook bij het strafrechtelijk 
bewijs). Zekerheid (in de zin van objectieve, 
empirische waarheid) is hier meestal moeilijker 
bereikbaar. Vaak moet worden afgegaan op verkla-
ringen van deskundigen en hulpverleners die een 
vertrouwensrelatie met de betrokkene in stand pogen 
te houden, zodat dubieuze zaken zo nu en dan onver-
mijdelijk zijn. 
- Vakkennis ten aanzien van gepositiveerd straftoe-
metingsbeleid. Onder vakkennis verstaan we de 
kennis die een beroepsgroep gemeenschappelijk als 
basiskennis erkent, die door literatuur- en praktijk-
studie kan worden verworven en die via onderzoek en 
de evaluatie ervan kan worden vergroot. Hier is 
empirische zekerheid praktisch bereikbaar, tenminste 
wanneer een cultuur bestaat waarin normatieve richt-
lijnen en beleidsbeslissingen worden gepubliceerd (en 
beschikbaar komen voor discussie, zodat erop kan 
worden voortgebouwd) in de termen van een gemeen-
schappelijk begrippenapparaat, wat in feite niet het 
geval is. 
- Verantwoordelijkheid ten aanzien van 'open' vraag-
stukken waarover (nog) geen vakkennis bestaat. Noch 
empirische zekerheid, noch innerlijke overtuiging zijn 
her de doorslaggevende criteria voor een beslissing, 
maar de verdedigbaarheid ervan in termen van 
maatschappelijke juistheid, zo men wil van rechtvaar-
digheid. Verantwoordelijkheid in deze zin vraagt van 
de rechter kennis over zijn eigen maatschappelijke rot 
ten aanzien van de sociale structuren die gezamenlijk 
een rechtsstaat vormen. 

De drie genoemde kennismodaliteiten sluiten nauw 
aan op de indelingen die Habermas gebruikt om 
sociale ontwikkeling in termen van rationaliteit te 
beschrijven (ervaringskennis-waarachtigheid; 
vakkennis-waarheid; verantwoordelijkheid-juistheid). 
De verhouding tussen de verschillende, steeds 
gezamenlijk te beschouwen rationaliteitscriteria speelt 
daarbij een rot. Ten aanzien van de huidige straftoe-
metingspraktijk kan worden opgemerkt dat ervarings-
kennis en verantwoordelijkheid zeker voorhanden 
zijn, dat evenwel van vakkennis nauwelijks sprake 
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kan zijn omdat deze niet wordt gepubliceerd. Is deze 
observatie juist, dan vormt deze een serieus te nemen 
indicatie voor de verwachting dat de vergroting van 
de beschikbaarheid van vakkennis de rationalilea van 
de straftoemetingspraktijk zal verhogen. 

herder is gesteld dat de gemeenschappelijke straf-
toemetingskennis die noodzakelijk is voor het 
ontstaan van een beleid, ontbreekt. Bovenstaande 
overwegingen leiden tot precisering: het gaat om 
ontbrekende vakkennis over straftoemeting. De 
hypothese dat in de Nederlandse strafrechtpraktijk 
straffen worden toegemeten zonder dat de 
voorwaarden zijn geschapen waaronder de beslissers 
de daarvoor benodigde gemeenschappelijke kennis 
ontwikkelen en verder uitbouwen, leidt tot de 
verstrekkende vervolghypothese dat vakkennis op het 
gebied van de straftoemeting thans in Nederland niet 
bestaat. Alvorens onze aandacht te richten op de 
vraag hoe genoemde voorwaarden kunnen worden 
verwezenlijkt, onderzoeken we of eerdere onderzoeks-
resultaten met de laatstgenoemde hypothese in strijd 
zijn. 

Een kennislacune 

Onder vakkennis over straftoemeting verstaan we 
expliciet geformuleerde, door de rechterlijke macht 
erkende richtlijnen voor de gemotiveerde formulering 
van straffen in strafzaken. We achten de stelling dat 
deze kennis niet bestaat onhoudbaar, wanneer: 
- in het juridische onderwijs dergelijke kennis worth 
aangeboden; 
- ernpirisch onderzoek laat zien dat in het merendeel 
van de vergelijkbare gevallen gelijke straffen worden 
opgelegd; 
- binnen de beroepsgroep overeenstemming bestaat 
over de vrijheid van individuele rechters om naar 
eigen overtuiging de strafmaat te bepalen, zonder 
deze in een vonnis zodanig te verantwoorden dat 
deze vrijheid aanvechtbaar wordt in hoger beroep. Op 
de hierboven genoemde drie punten gaan wij in het 
onderstaande iets uitgebreider in. 

32 	Justingle Verkenningen, jrg. 18, nr. 8, 1992 



Onderwijs 

Ons is slechts een poging bekend om bedoelde 
vakkennis in het onderwijs aan te bieden: het straf-
toemetingsmodel van Hulsman (De Mulder, 1984). 
Dit model heeft zich echter nimmer mogen verheugen 
in een door de gehele of zelfs maar een belangrijk 
gedeelte van de rechterlijke macht gedeelde geldig-
heidserkenning. Voor het overige bestaat de aan 
rechtenstudenten aangeboden straftoemetingskennis 
uit legitimeringstheorieen, waarvan de gemengde 
variant wel degelijk lijkt te worden onderschreven 
door een belangrijk deel van de rechterlijke macht. 
Helaas zijn deze theorieen onvoldoende eenduidig en 
concreet om als straftoemetingsmodel voor de 
praktijk te fungeren. We achten hen eerder van 
belang als richtlijnen bij de rechtsvormende straftoe-
metingsbeslissingen in 'open' gevallen. Onder 'open' 
gevallen verstaan we dan die gevallen waarvoor geen 
beleid bekend is en waaraan, na beargumenteerde 
behandeling en publikatie, conform de rechtsgeleerde 
traditie precedentwerking kan worden ontleend. 

Empirisch onderzoek 

Er is een overweldigende hoeveelheid statistisch 
onderzoek gedaan naar de relevantie en het gewicht 
van feitelijke en persoonlijke omstandigheden voor 
straftoemeting (Schmidt en De Koning, 1992, voor 
een lijst van referenties). Deze onderzoeken resulteren 
in de identificatie van significante factoren en in de 
schatting van het gewicht dat deze factoren in de 
schaal plegen te leggen. Tezamen kunnen de 
relevante factoren en hun gewichten worden opgevat 
als een rekenkundig model voor straftoemeting. De 
aldus gevonden modellen zijn evenwel nimmer 
voldoende nauwkeurig om (zelfs maar achteraf) te 
kunnen worden uitgelegd als beschrijvingen van de 
wijze waarop de rechterlijke macht straffen toemeet. 
Deze resultaten kunnen op verschillende wijzen 
worden uitgelegd. Een, extreme, verklaring geeft de 
lezing dat de statistische modellen niet deugen omdat 
ze bedoelde vakkennis (waarvan het bestaan alsdan 
wordt aangenomen) q.q. onjuist representeren. Een 
ander uiterste geeft de lezing dat de modellen niet 
kimnen deugen omdat bedoelde vakkennis ontbreekt 
en derhalve niet te modelleren valt. 
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Een in dit verband interessant empirisch onderzoek 
is verricht door Vollbehr in samenwerking met de 
Werkgroep Straftoemeting van de Nederlandse 
Vereniging voor Rechtspraak (Vollbehr, 1990). Het 
betreft de inrichting van een experimentele databank 
ten behoeve van de Werkgroep. Daarin werden 830 
straftoemetingsbeslissingen over diefstalzaken 
(inclusief relevant geachte factoren) gecodeerd. De 
resulterende databank werd aan de leden van de 
Werkgroep ter beschikking gesteld als referentiekader 
voor nieuwe straftoemetingsbeslissingen bij diefstal-
zaken. De opgelegde straffen bij vergelijkbare 
gevallen konden ermee worden bezien. 

De resulterende databank bleek in de praktijk niet 
te voldoen, deels vanwege technische beperkingen 
(gebruiksgemak en gebruiksduur), deels omdat er 
geen verbaal geformuleerde gevalsbeschrijvingen en 
argumenten beschikbaar werden gesteld, maar niet 
omdat de a priori ten behoeve van de databank als 
relevant gedefinieerde omstandigheden irrelevant 
werden geoordeeld. De onvrede van de leden van de 
Werkgroep met dit instrument kan niet goed worden 
verklaard door het ontbreken van vakkennis tout 
court. De opstellers waren zelf rechters en het enkele 
felt dat zij hun inzichten beschikbaar stelden voor de 
ordening en.het in kaart brengen van ontbrekende 
straftoemetingsinformatie geeft een aanwijzing dat zij 
van oordeel zijn gedeeltelijk over vakkennis ten 
aanzien van straftoemeting te beschikken, zij het dat 
ze tegelijkertijd een kennislacune ervaren. Bekend 
verondersteld werden de relevante factoren, gezocht 
werd naar de gewichten van die factoren. 

Hiermee staan we voor een dilemma. De resultaten 
van de databank rechtvaardigen geenszins de 
verwerping van de hypothese. Anderzijds laat 
Vollbehr's experimentele databank zien dat er binnen 
de rechterlijke macht gemeenschappelijke kennis over 
straftoemeting bestaat. We lossen het dilemma op 
door vast te stellen dat deze niet onder onze definitie 
van vakkennis valt. De bovenbedoelde intersubjec-
tieve kennis over de identificatie van relevante 
omstandigheden rekenen we tot het soort expertise 
dat is gebaseerd op vergelijkbare ervaring en 
daardoor voor een deel gemeenschappelijk is. 
Dergelijke gemeenschappelijke ervaringskennis 
achten we geschikt om te worden geobjectiveerd in 
vakkennis. Een andere indicatie voor het verschijnsel 
dat intersubjectieve expertise kan overgaan in 
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vakkennis lezen we uit de lokale ontwikkeling van 
straftoemetingsrichtlijnen binnen rechtbanken (bij 
voorbeeld ten aanzien van art. 26 WVW binnen de 
rechtbank Arnhem). 

Individuele expertise en verantwoordelijkheid 

Het ontbreken van gepositiveerde vakkennis over 
straftoemeting is natuurlijk bekend binnen de 
rechterlijke macht en binnen de strafrechtsweten-
schap, al wordt het zelden bij deze naam genoemd. 
Het zou onjuist zijn om de indruk te wekken dat 
bedoelde lacune over het algemeen als een gemis 
wordt ervaren. Integendeel. Er is een belangrijke 
stroming binnen de rechterlijke macht en binnen de 
rechtswetenschap die gevaren ziet in de ontwikkeling 
van vakkennis in de hier bedoelde zin. Hiervan is 
Kelk een vooraanstaand pleitbezorger: `... En dat 
betekent, dat zowel O.M. als rechter per geval 
weloverwogen het meest adequate strafrechtelijke 
antwoord op de daad zullen moeten bedenken, mede 
naar aanleiding van hun bevindingen op de zitting en 
alles wat zich daar heeft afgespeeld. De ware kunst, 
de ars aegui, richt zich niet in de eerste plaats op de 
vraag wat de gelijkheid in deze betekent, maar veeleer 
op het problematische en bijzondere karakter van het 
geval.' (Kelk, o.c., p. 117.) 

We zijn van oordeel dat de geciteerde stelling 
gedeeltelijk berust op een onjuiste aanname. We 
doelen hierbij niet op de gewetensvolle en individua-
liserende afwegingen die goede rechters bij de straf-
toemeting maken, maar op de enigszins verborgen 
aanname dat alleen deze werkwijze tot nauwkeurige 
en verfijnde, op het geval toegesneden straftoeme-
tingsbeslissingen leidt. De prozaIsche vaststelling dat 
de straftoemeting in bijna alle gevallen resulteert in 
`ronde' getallen (zie, bij voorbeeld, Van Veen e.a., 
1982, bijlage D), valt moeilijk met deze aanname te 
verenigen. Voorts menen we dat de rechtspositie van 
veroordeelden meer is gebaat bij concrete, voor 
discussie en beroep vatbare strafmotiveringen dan bij 
de abstracte verzekering dat rechter en O.M. een en 
ander gewetensvol hebben afgewogen. 

Deze overwegingen nemen niet weg, dat we de 
indruk hebben dat Kelk's opvatting binnen de 
rechterlijke macht vrij algemeen wordt aanvaard. 
Zeker in voldoende mate om de hypothese dat 
vakkennis op het gebied van de straftoemeting in 
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Nederland niet bestaat prima facie te falsificeren. Bij 
nadere beschouwing is deze conclusie onjuist. Wat er 
gebeurt is niet dat het ontbreken van bedoelde kennis 
wordt ontkend, maar wordt bevestigd: het ontwik-
kelen van dergelijke kennis wordt als schadelijk voor 
de kwaliteit van de ars aequi beoordeeld. We delen 
deze opvatting niet en maken bij onze argumentatie 
opnieuw gebruik van Habermas' begrippenapparaat. 

Gedeeld begrip 

In de afgelopen decennia is een verandering 
opgetreden in de vertrouwensrelaties tussen burgers 
en gezagsdragers, tussen clienten/patienten en profes-
sionele deskundigen. Die verschuiving kan worden 
getypeerd als verlopend van vertrouwen in de goede 
bedoelingen van gezagsdragers en deskundigen naar 
vertrouwen in de door hen aangevoerde argumen-
tatie, van strategische interactie (gericht op het 
bereiken van een individueel doel) naar communi-
catie gericht op gedeeld begrip. Dit impliceert een 
enigszins utopistisch getinte algemeen maatschap-
pelijke ontwikkeling. lndividuele doelen worden 
vervangen door een gemeenschappelijk doel, het 
gedeelde begrip. 

Los van de vraag of dit ideaal (buiten de weten-
schap) nastrevenswaard is, menen we dat het 
uitgangspunt van gedeeld begrip als communica-
tiedoel wel erg veel gevraagd is van de betrokkenen 
in het strafproces. Hier nemen we dan ook afstand 
van Habermas: het door hem gepropageerde begrip-
penapparaat lijkt nuttig voor de analyse van kennis-
modaliteiten die een rol spelen in de communicatie; 
zijn ideale communicatiemaatschappij veronderstelt 
een gemeenschappelijke besmetting met goede wil die 
in strijd is met de dagelijkse strafrechtspraktijk. 
Ongelukkig genoeg is ons geen analyse bekend van 
communicatieverhoudingen tussen participanten 
waarvan de een gedeeld begrip nastreeft (in de 
hulpverlening vaak als conditio sine qua non opgevat) 
en de ander een strategische opstelling kiest. 

We nemen aan dat de vertrouwensrelatie tussen 
burgers en gezagsdragers mede is veranderd onder 
druk van een sterk toegenomen administratiefrech-
telijke overheidsbemoeienis, waardoor enerzijds de 
morele fundering van veel rechtsregels niet meer 
vanzelfsprekend is, terwij1 anderzijds het kennen en 
het strategisch hanteren van deze regels een bron van 
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inkomsten kan zijn. In toenemende mate wordt een 
calculerende overheid geconfronteerd met een calcu-
lerende burger, en om dit type communicatie goed te 
laten verlopen achten wij vakkennis een belangrijk 
ingredient. 

We zijn van oordeel dat de communicatie 
gedurende het strafproces het beste kan worden 
geanalyseerd als de confrontatie van de strategische 
opstellingen van verdachte, O.M. en rechters. De 
straftoemeting speelt zich (ook vanuit staatkundig 
perspectief) binnen deze context af. In onze opvatting 
speelt gedeeld begrip als praktisch uitgangspunt een 
belangrijke rot bij de hulpverlening (tijdens en na het 
strafproces) en berust de opvatting dat vakkennis op 
het gebied van de straftoemeting schadelijk zou zijn 
op het ook op staatsrechtelijke gronden moeilijk vol 
te houden uitgangspunt dat de rot van de strafrechter 
gedeeltelijk overeenkomt met die van hulpverlener. 

Met de ontwikkeling van vakkennis op het gebied 
van de straftoemeting moet dan ook zo spoedig 
mogelijk een begin worden gemaakt. Met Kelk zijn 
we van oordeel dat een te uniformerende werking 
ervan, die denkbaar is, moet worden vermeden. Zoals 
hierboven uiteengezet, behoort dat zeer wet tot de 
mogelijkheden. 

Het slagveld overziend stellen we vast, dat onze 
globale analyse van onderzoeksresultaten op het 
gebied van de straftoemeting niet heeft geleid tot de 
falsificatie van de gewraakte hypothese. Wel is het 
vermoeden gerechtvaardigd dat de intersubjectiviteit 
van straftoemetingsexpertise waar het de relevantie 
van factoren betreft hoopgevend is voor degenen die 
de ontwikkeling van gepositiveerde straftoemetings-
vakkennis nastreven. Een belangrijke groepering 
binnen rechterlijke macht en rechtswetenschap komt 
evenwel tot een afwijzend oordeel over de wense-
lijkheid deze lacune op te vullen. We delen deze 
opvatting niet en menen voldoende argumenten te 
hebben aangevoerd om nader onderzoek te rechtvaar-
digen naar een programma, dat zoveel mogelijk 
tegemoet komt aan Kelk's bezwaren tegen unifor-
mering, terwijl toch de gewraakte kennislacune wordt 
verkleind. 
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Een gemeenschappelijke kennisbron 

Voor het ontwikkelen van bedoelde vakkennis is 
communicatie binnen de rechterlijke macht noodza-
kelijk. Aan de hand daarvan kan een gemeenschap-
pelijk begrippenapparaat worden ontwikkeld (c.q. 
geverifieerd), zodat een beleid kan ontstaan. De 
daarvoor benodigde informatie is in gepositiveerde 
vorm niet beschikbaar, en zeker niet in een voor 
individuele rechters gezaghebbende gepositiveerde 
vorm (zie Kelk, o.c., p. 121). Toch zijn het juist 
rechters die deze informatie nodig hebben en zijn het 
juist rechters die deze informatie (tenminste voor 
elkaar) beschikbaar moeten maken. 

De enige weg daartoe lijkt een discussie binnen de 
rechterlijke macht over de relevantie van omstandig-
heden en over de passendheid van straffen. Uitwis-
seling tussen rechters van omstandigheden, opgelegde 
straffen en straftoemetingsredenen kan bedoelde 
discussie enten op de bestaande, vooralsnog diffuse 
straftoemetingspraktijk. Tenzij we aanvaarden dat 
vakkennis op het gebied van de straftoemeting ex 
cathedra wordt ontwikkeld door een hoger of gespe- 
cialiseerd hof, dienen we de voorwaarden te 
scheppen waaronder deze informatie-uitwisseling kan 
plaatsvinden. 

Ms we deze lijn doortrekken in de richting van een 
databank, gaat aan de mogelijkheid van een gezag-
hebbende straftoemetingsdatabank derhalve de verwe-
zenlijking van een registrerende en informerende 
straftoemetingsdatabank vooraf. Met behulp daarvan 
zouden rechters kennis kunnen inbrengen over, en 
kennis kunnen nemen van, de redenen die thans 
feitelijk binnen de rechterlijke macht worden gehan-
teerd voor het toemeten van straf. Aan de hand 
daarvan kan, in een discussie binnen de rechterlijke 
macht, een gemeenschappelijk begrippenapparaat 
voor aanvaardbare - en dus: bekritiseerbare - straf-
toemetingswerkwijzen ontstaan. Deze kunnen in een 
later stadium weer worden benut voor het formuleren 
en publiceren van aan gezag winnende en meer 
algemeen toegankelijke juridische vakkennis op het 
gebied van de straftoemeting. 

Tegen het bier voorgestelde programma zijn princi-
piele en praktische bezwaren aan te voeren: het 
programma voorziet op het eerste gezicht immers in 
een geheime discussie tussen rechters op een gebied 
waar een openbare discussie niet heeft kunnen 
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opbloeien. Beide bezwaren kunnen worden weerlegd, 
wanneer wordt ingezien dat het vooralsnog gaat om 
een instrument dat vooral bedoeld is ter onder-
steuning van de beraadslagingen in de raadkamer, 
waarvoor derhalve het geheim van de raadkamer van 
kracht is. 

Een registrerende straftoemetingsdatabank zou het 
vertrouwen in de rechterlijke macht niet versterken 
door openbaarmaking van sappige frasen aan het 
publiek, maar door de rechterlijke macht intern in 
staat te stellen om met behulp van een gemeenschap-
pelijk op te bouwen kennisbron tot een meer samen-
hangend straftoemetingsbeleid te komen. Hiervoor is 
een verbinding tussen de informatie-eilanden' nodig, 
welke door de verschillende, afzonderlijke 
raadkamers worden gevormd, zodat tij dens de 
gedachtenvorming over individuele gevallen in de 
raadkamer, kennis kan worden genomen van de 
overwegingen en argumenten die eerder in andere 
raadkamers werden geformuleerd. De informatietech-
nologie biedt hier de mogelijkheid van een effectieve 
infrastructuur die tot voor kort niet bestond. 

Alternatieven 

Het gebruikelijke medium voor het registreren van 
gezaghebbende juridische vakkennis is de gepubli-
ceerde jurisprudentie. Kennelijk vervullen de hierar-
chische indeling van rechtsprekende organen, 
tezamen met beroeps- en cassatieprocedures en met 
de huidige publikatietraditie de juiste voorwaarden 
voor de openbare beantwoording van de meeste 
juridische beleidsvragen. De argumenten die onder 
deze omstandigheden worden aangevoerd voor het 
desalniettemin ontbreken van een meer verfijnd 
straftoe- 
metingsbeleid betreffen vooral twee drempels: de 
door nauwgezetter motiveren vergrote aanvecht-
baarheid in hoger beroep en de als gevolg daarvan 
weer te verwachten toename van beroepszaken. Deze 
argumenten zijn evenwel universeel geldig voor 
onbeantwoorde juridische vraagstukken, zodat we het 
ontbreken van vakkennis ten aanzien van de straftoe-
meting als additionele oorzaak dienen te onder-
zoeken. Ons inziens dient dat onderzoek zijn beslag te 
krijgen in een registrerende databank die de blik van 
de discussies in de raadkamer verruimt tot de 
argumentaties van alle raadkamers gezamenlijk. 
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Wij achten de hiervan afwijkende voorstellen van 
Leyten (een speciale straftoemetingskamer) en van 
Kelk (voorzieningen voor een contradictoire straftoe-
metingsprocedure) minder aangewezen. Allereerst een 
praktische kanttekening: het aantal straftoemetings-
zaken dat zal worden aangespannen kan (tenminste 
zolang nog geen beleid is geformuleerd) gemakkelijk 
astronomische proporties aannemen waartegen de 
competente instanties zich alleen kunnen verweren 
door hun beleid mede af te stemmen op strategische 
overwegingen die dat aantal weer in bedwang brengt. 

Een minstens even belangrijk argument is het 
volgende. Wanneer thans algemeen aanvaarde 
vakkennis over straftoemeting ontbreekt, leiden beide 
voorgestelde oplossingen — wanneer ze daadwerkelijk 
zouden aanzetten tot meer toegespitste motiveringen 
— vermoedelijk tot een openbare Babylonische 
argumentatie waarin de hogere rechter alleen op basis 
van gezag orde zal kunnen scheppen. Het verdient 
ons inziens de voorkeur een meer democratische weg 
te volgen. De thans bestaande straftoemetingstraditie 
steunt vooral op de individuele en authentieke 
afwegingen van rechters. De daarbij ontwikkelde 
methoden en werkwijzen zijn zonder twijfel 
verbonden met de persoonlijke integriteit. Algemene 
voorschriften en richtlijnen zullen slechts met een 
kleine minderheid uit het door alle rechters samenge-
stelde repertoire van persoonlijke afwegingsmethoden 
kunnen overeenkomen. De autoritaire ontwikkeling 
van algemene straftoemetingswerkwijzen zal daarmee 
leiden tot onvrede bij rechters die deze richtlijnen 
ervaren als in strijd met hun persoonlijke integriteit. 

Een bekende minimumeis die wordt gesteld aan het 
herkennen van een rechtssysteem als rechtssysteem is 
de aanvaarding ervan door zijn eigen rechters (Hart, 
1961). Vanuit deze invalshoek is de verwezenlijking 
van een infrastructuur die tot een door de rechterlijke 
macht gezamenlijk te formuleren straftoemetings-
beleid kan aanzetten verre te verkiezen. De eerder 
gesignaleerde beweging van individuele naar inter-
subjectieve straftoemetings-expertise bestempelt deze 
weg niet bij voorbaat tot een kansloze. 
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Noot 

' De overwegingen in dit stuk 
komen voor rekening van de 
auteur. Deze heeft kunnen 
profiteren van de gedachten-
vorming die in het kader van de 
definitie van een onderzoeks-
project in de geest als hierboven 
beschreven heeft plaatsgevonden. 
Daarbij gaat de erkentelijkheid uit 
naar mrs. Werkhoven en Van der 
Pol (leden van de Werkgroep 
Straftoemeting van de NVvR) 
alsmede naar drs. Van den Berg 
(projectleider ontwikkeling 
COMPAS bij Bakkenist Consul-
tants) en naar drs. Vollbehr die 
zijn bevindingen met de experi-
mentele straftoemetingsdatabank 
MURPHY ter beschikking stelde. 
De afdeling Recht & Informatica, 
alsmede het facultaire onderzoeks-
centrum voor Recht & Beleid 
hebben, mogelijk ongewild, hun 
gewaardeerde stempel gedrukt op 
de gedachtenvorming. 
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Straftoemeting: inttatief of 

rechtvaardig 

dr. C.J.C. Rutenfrans* 

Inleiding 

De grote vrijheid die de Nederlandse rechter heeft 
bij de bepaling van strafsoort en strafmaat wordt in 
toenemende mate gekritiseerd. Die vrijheid maakt het 
mogelijk dat vergelijkbare gevallen verschillend 
worden bestraft, niet alleen door verschillende 
rechters, maar ook door eenzelfde rechter. Aangezien 
aan de rechterlijke motivering van de strafmaat 
weinig eisen worden gesteld, wordt meestal volstaan 
met vage verwijzingen naar de ernst van het feit en de 
persoon van de verdachte. Dit betekent dat in 
concrete gevallen niet kan worden nagegaan welke 
strafdoelen en welke specifieke daad- en daderken-
merken hebben geleid tot de straf die is opgelegd. 

Deze situatie lokt willekeur uit, maakt willekeur in 
elk geval mogelijk, en is in strijd met de eisen die in 
een rechtsstaat worden gesteld aan rechtsgelijkheid en 
rechtszekerheid. Zij is ook in strijd met het recht van 
de burger om te weten welke strafdoelen de 
rechterlijke macht in de praktijk hanteert en welk 
gewicht wordt toegekend aan de verschillende daad-
en daderkenmerken. Er zijn moeilijk redenen te 
bedenken om de eisen die worden gesteld aan de 
openbaarheid en controleerbaarheid van de beslis-
singen van de uitvoerende en wetgevende macht, niet 
te stellen aan de beslissingen van de rechterlijke 
macht. De onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht kan geen alibi zijn voor oncontroleerbaarheid. 

In dit artikel wordt eerst het ontstaan geschetst van 
straftoemetingsrichtlijnen in de Verenigde Staten.' 
Vervolgens wordt nagegaan op welke manier men in 
Nederland tot richtlijnen zou kunnen komen. Ten 
slotte wordt aandacht besteed aan de argumenten 
voor en tegen richtlijnen. 

* De auteur is eindredacteur van Justinele Verkenningen. 
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Richtlijnen in de VS 

In de VS worden sinds de jaren tachtig beslissingen 
in de verschillende geledingen van het strafrechts-
systeem steeds meer gestandaardiseerd aan de hand 
van richtlijnen. In verschillende staten zijn richtlijnen 
ontwikkeld voor het verlenen van borgtocht, het 
opleggen van een voorwaardelijke veroordeling, het 
verlenen van voorwaardelijke invrijheidstelling en 
voor de vaststelling welke mate van beveiliging en 
toezicht in de gevangenis en onder reclasseringstoe-
zicht het meest geeigend is voor een bepaalde 
persoon. 

Met de Sentencing Reform Act van 12 oktober 1984 
werd de U.S. Sentencing Commission ingesteld, die 
de opdracht kreeg op federaal niveau richtlijnen voor 
straftoemeting door de rechter te ontwikkelen. Per 1 
november 1987 zijn die richtlijnen in werking 
getreden. Voor 1984 waren al straftoemetingsricht-
lijnen ontwikkeld door straftoemetingscommissies in 
de staten Minnesota, Washington en Pennsylvania. 
Na 1984 gebeurde hetzelfde in een groot aantal 
andere staten. 

Het gebruik van richtlijnen in de strafrechtspraak in 
de VS is ontstaan als reactie op de grote mate van 
ongelijkheid in de bestaande straftoemeting. Deze 
werd veroorzaakt door de nagenoeg onbelemmerde 
discretionaire bevoegdheid van de rechter om de straf 
zoveel mogelijk toe te snijden op de persoon van de 
verdachte, met als oogmerk een optimale resociali-
satie. Als geschikte middelen daartoe beschouwde 
men het opleggen van onbepaalde straffen, gecombi-
neerd met de mogelijkheid van voorwaardelijke 
invrijheidstelling. De rechter liet het aan de uitvoe-
rende instanties over de werkelijke strafduur te 
bepalen. 

Deze geindividualiseerde straftoemeting bleek in de 
praktijk vaak te leiden tot willekeur: tot zowel al te 
milde straffen als een onrechtvaardige behandeling 
van veroordeelden, zonder dat het doel van resociali-
satie ook maar bij benadering werd bereikt (zie onder 
meer Martinson, 1974). Steeds meer stemmen gingen 
op om de ruime straftoemetingsbevoegdheid van de 
rechter aan banden te leggen. Resocialisatie verdween 
als strafdoel naar de achtergrond en er ontstond meer 
aandacht voor 'just deserts' 2 : de op te leggen straf 
moet evenredig zijn aan de ernst van het delict en de 
mate van schuld van de dader. 
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Misdaadbestrijding 

Bij de opstelling van de straftoemetingsrichtlijnen 
heeft de United States Sentencing Commission echter 
niet gekozen voor 'just deserts' als enig leidend 
beginsel. Het pleidooi hiervoor van de belangrijkste 
vertegenwoordiger van dat beginsel, Von Hirsch 
(1985), werd verworpen met het argument dat niet 
alleen de wetsovertreder recht moet worden gedaan 
(vanuit het principe dat de straf evenredig moet zijn 
aan de mate van schuld en de aangerichte schade), 
maar dat ook de samenleving recht moet geschieden, 
in die zin dat zij moet worden beschermd tegen 
(toekomstig) crimineel gedrag in het algemeen en dat 
van de veroordeelde in het bijzonder. Dit standpunt 
houdt in dat niet alleen vergelding, maar ook 
misdaadbestrijding een strafdoel behoort te zijn 
(Nagel, 1990). 

In plaats van aan de theoretische orthodoxie van 
een leidend beginsel, moest de commissie recht doen 
aan vier strafdoelen. De straf moet, ten eerste, in 
verhouding staan tot de ernst van het delict en 
eerbied voor de wet afdwingen. Ten tweede moet zij 
een afschrikkende werking hebben. Ten derde moet 
zij de samenleving beschermen tegen verdere delicten 
van de veroordeelde en ten slotte moet zij de veroor-
deelde onderwijs, medische zorg en andere benodigde 
correctionele behandelingen verschaffen. Het eerste 
strafdoel is ontleend aan het 'just deserts'-, het 
tweede en derde aan het 'crime control'- en het vierde 
aan het resocialisatiebeginsel. 

Voor de Nederlandse discussie over straftoemeting 
is het van belang wat nader in te gaan op het derde 
strafdoel. In de VS is in de jaren zeventig en tachtig 
een beweging opgekomen, die vermindering van de 
criminaliteit, als macro-fenomeen, nastreeft door 
incapacitation of 'onschadelijkmaking' van indivi-
duele delinquenten. Deze incapacitation-beweging 
wordt geleid door de overweging dat, als het niet lukt 
door middel van straffen de delinquent te verbeteren, 
men de maatschappij moet beschermen tegen crimi-
naliteit door de gevaarlijkste delinquenten zo vroeg 
mogelijk op te sporen en vervolgens zo lang mogelijk 
op te sluiten om hen daarmee uit de maatschappelijke 
roulatie te houden. Een belangrijke stimulans voor de 
populariteit van incapacitation als strafdoel, was de 
herhaalde onderzoekbevinding dat slechts een klein 
deel van de delinquente populatie verantwoordelijk is 
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voor het overgrote deel van de gepleegde delicten 
(Wolfgang e.a., 1972; 1984). De gedachte ligt voor de 
hand dat men de omvang van de criminaliteit sterk 
zou kunnen verminderen door deze harde delin-
quente kern gedurende langere tijd op te sluiten. 
Straftoemetingsrichtlijnen voor de rechterlijke macht 
zouden aan de verwezenlijking hiervan kunnen 
bijdragen. 

De Sentencing Commission is hieraan in zoverre 
tegemoetgekomen, dat zij het strafrechtelijk verleden 
van de verdachte, als belangrijke indicator voor de te 
verwachten recidive, zwaar laat meewegen in de 
bepaling van de strafmaat. Terwijl de richtlijnen in 
eerste instantie zijn vastgesteld op grond van schat-
tingen van de gemiddelde straffen die in het verleden 
werden opgelegd voor de verschillende delicten, moet 
daarvan onder meer worden afgeweken bij `carriere-
criminelen'. Dit zijn verdachten van 18 jaar of ouder 
die worden veroordeeld voor een misdrijf ('felony') 
dat bestaat uit een gewelds- of drugdelict en die 
tenminste twee keer eerder zijn veroordeeld voor 
zulke delicten. 'Carrierecriminelen' moeten veel 
zwaarder worden gestraft dan anderen (Nagel, 1990). 

In samenhang met het incapacitation-denken is 
ernaar gestreefd de straftoemetingsrichtlijnen te 
gebruiken om een einde te maken aan de overbe-
volking in de Amerikaanse gevangenissen. Dit zou 
mogelijk zijn door zodanige richtlijnen op te stellen, 
dat delinquenten die geen gevaar vormen voor de 
samenleving zoveel mogelijk worden veroordeeld tot 
andere dan vrijheidsstraffen. De schaarse gevangenis-
ruimte zou men dan kunnen reserveren voor de zeer 
gewelddadige of anderszins gevaarlijke criminelen. 
De Sentencing Commission heeft uiteindelijk besloten 
de invloed van de richtlijnen op de gevangeniscapa-
citeit wel in overweging te nemen, maar die gevange-
niscapaciteit niet te hanteren als grondslag om de 
geeigende straftoemeting te bepalen. In feite hebben 
de richtlijnen de overbevolking in de gevangenissen 
slechts doen toenemen. Voor vermogensdelicten zijn 
zij zodanig dat een verschuiving is opgetreden van 
overwegend niet-vrijheidsbenemende straffen naar 
gevangenisstraffen. 

Uiteindelijk zijn de richtlijnen als volgt opgesteld 
(zie Nagel, 1990): Gelijksoortige delicten zijn onder-
gebracht in algemene categorieen. Wetsovertreders 
die worden veroordeeld voor een delict dat valt 
binnen een bepaalde categorie, bij voorbeeld diefstal 
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met geweld, krijgen in beginsel dezelfde straf. Deze 
'base sentence' is gebaseerd op de gemiddelde straf 
die voor die delictcategorie in het verleden werd 
opgelegd. Het delictniveau wordt vervolgens 
aangepast op grond van specifieke delictkenmerken, 
bij voorbeeld het al dan niet gebruikt hebben van een 
vuurwapen, de rol die de verdachte speelde bij de 
uitvoering van het delict, enzovoort. 

Dan wordt de categorie van het strafrechtelijk 
verleden vastgesteld aan de hand van duidelijk 
omschreven regels, waarbij bij voorbeeld voor elke 
eerdere veroordeling tot een gevangenisstraf van meer 
dan dertien maanden drie punten worden toegekend. 
De richtlijn voor de strafmaat wordt bepaald door de 
plaats in een matrix waar het delictniveau (afgezet op 
de verticale as) samenkomt met de categorie van het 
strafrechtelijk verleden (op de horizontale as), en 
bestaat uit een maximum- en een minimumstraf 
waartussen het verschil niet meer dan vijfentwintig 
procent mag bedragen. De straf die de rechter oplegt, 
moet vallen binnen die richtlijn. 

De rechter mag afwijken van de richtlijn wanneer 
hij van mening is dat er verzwarende of verzachtende 
omstandigheden aanwezig zijn waarmee bij de 
opstelling van de richtlijnen onvoldoende rekening is 
gehouden. Door een ruime interpretatie van deze 
voorwaarde zijn, na invoering van de richtlijnen op 1 
november 1987, de mogelijkheden voor rechters om 
ervan af te wijken toegenomen. 

De richtlijnen hebben globaal geleid tot minder 
ongelijkheid in straftoemeting (zie Lensing, 1992), 
maar ook tot een verharding van het strafklimaat, 
onder meer tot uiting komend in zwaardere straffen. 
De oorzaak daarvan is hierin gelegen dat zij minder 
zijn geinspireerd door het 'just deserts'-beginsel dan 
door het streven naar misdaadbeheersing en, in het 
verlengde daarvan, door de publieke opinie over de 
geeigende straffen voor specifieke delicten. Wat 
betreft het laatste, kreeg de Commissie zelfs uitdruk-
kelijk opdracht de opvattingen in de samenleving 
over de ernst van delicten en de publieke onrust die 
door delicten ontstaat, in haar overwegingen te 
betrekken (Nagel, 1990). 

Met de constatering dat de Amerikaanse richtlijnen 
worden beheerst door 'crime control' als strafdoel is 
tevens het belangrijkste bezwaar ertegen gegeven. De 
richtlijnen bevatten factoren waarvan men veronder-
stelt dat zij bepalend zijn voor de kans op recidive en 
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waarmee men bepaalde wetsovertreders denkt te 
kunnen classificeren als carrierecriminelen of 
chronische delinquenten. Daarbij heeft men de 
pretentie het criminaliteitsniveau te kunnen verlagen 
door deze `gevaarlijke criminelen' langdurig op te 
sluiten. 

Uit onderzoeken is inderdaad gebleken dat 
bepaalde daad- en daderkenmerken gerelateerd zijn 
aan recidive. Deze kenmerken kan men onder-
scheiden in `niet-criminele', bij voorbeeld onderwijs-
niveau, langdurige werkloosheid en alcoholisme, en 
`criminele', bij voorbeeld ernst van het delict en straf-
rechtelijk verleden. Omdat de `niet-criminele' 
recidive-voorspellende factoren niet verwijtbaar zijn 
en omdat het gebruik ervan een discriminatie naar ras 
zou opleveren (aangezien zij niet alleen zijn gerela-
teerd aan recidive, maar ook aan ras), heeft men in de 
meeste straftoemetingsrichtlijnen, ook in de federale, 
alleen de `criminele' recidive-voorspellende factoren 
opgenomen (Petersilia en Turner, 1985). Als 
voorbeelden noemt Nagel (1990) een eerdere veroor-
deling voor het zestiende jaar en een verblijf in een 
jeugdinrichting. In de richtlijnen voor voorwaar-
delijke veroordeling en voorwaardelijke invrijheid-
stelling van sommige Amerikaanse staten zijn echter 
ook `niet-criminele' recidivevoorspellers opgenomen. 

Uit een onderzoek van Petersilia en Turner (1985) 
bleek dat zowel de `criminele' als de `niet-criminele' 
factoren die deel uitm,aken van veel richtlijnen slechts 
zwak gerelateerd zijn aan recidive. De sterkst gerela-
teerde factor (het aantal veroordelingen voor het 
achttiende jaar) verklaarde minder dan zes procent 
van de variantie in recidive. Van de `niet-criminele' 
factoren die in het onderzoek betrokken werden, 
waren er slechts drie gerelateerd aan de recidive van 
ex-gevangenen: zij die geen high school-diploma 
hadden, niet-gehuwden en drugverslaafden recidi-
veerden meer. 

Overigens verwerpen de onderzoekers de assumptie 
dat factoren die gerelateerd zijn aan recidive, ook een 
accurate voorspelling van recidive kunnen vormen. 
Wanneer alle relevante factoren worden gebruikt, is 
de accuraatheid waarmee recidive kan worden 
voorspeld slechts 20% hoger dan wanneer niets 
bekehd zou zijn over de betreffende populatie. De 
beste predictie-instrumenten doen nog altijd slechts 
25% tot 33% juiste voorspellingen. De voorspellingen 
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ten aanzien van de overgrote meerderheid der 
(voorwaardelijk) veroordeelden zijn dus onjuist. 

Rechtsongelijkheid 

In Nederland bestaat een toenemende belang-
stelling voor het gebruik van richtlijnen bij het nemen 
van strafrechtelijke beslissingen. Zo is eind 1985 bij 
de Rotterdamse politie een nieuw sepotbeleid voor 
jeugdzaken ingevoerd, waarbij de beslissing van de 
politie al dan niet te seponeren, wordt genomen op 
grond van de score op een puntensysteem 
(Barendse-Hoornweg, 1986). Aan een verdachte 
worden punten toegekend op grond van factoren als 
leeftijd, houding, recidive, ernst van het delict, toege- 
brachte schade, enzovoort. Passeert de score een 
bepaalde kritische grens, dan moet een proces-verbaal 
worden opgemaakt. Door het O.M. zijn soortgelijke 
methoden gebruikt, namlijk een prioriteitenlijst bij de 
tenuitvoerlegging van voorlopige hechtenis en een 
sepotindicatielijst aan de hand waarvan een officier 
van justitie de beslissing neemt een zaak al dan niet 
te vervolgen (Barendse-Hoornweg, 1986). 

Het O.M. hanteert eveneens richtlijnen ten aanzien 
van de opsporing en strafvordering bij overtreding 
van onder meer de Opiumwet, de artt. 26, 28, 30, 33 
en 33a van de Wegenverkeerswet, enige commune 
misdrijven (onder meer eenvoudige [fiets- en winkel-] 
diefstal, mishandeling, vernieling, lokaalvredebreuk 
stations NS) en sociale zekerheidsfraude. Het gaat 
bier in het algemeen om zaken die betrekkelijk 
gemakkelijk te kwantificeren zijn en waarin de 
daadkenmerken prevaleren boven de daderken-
merken. 

Sinds het midden van de Jaren zeventig wordt van 
tijd tot tijd gesproken over de mogelijkheid dat ook 
de rechterlijke macht richtlijnen formuleert voor de 
straftoemeting. De noodzaak daartoe ziet men in 
Nederland niet gelegen in de wens gevaarlijke crimi-
nelen onschadelijk te maken, maar in het streven naar 
een grotere rechtsgelijkheid en, in samenhang 
daarmee, naar een groter vertrouwen van de burger in 
de strafrechtspleging (Corstens en Vegter, 1989). De 
discussies hierover worden gevoed door onderzoek-
resultaten die wijzen op het bestaan van aanzienlijke 
verschillen in straftoemeting, zowel tussen arrondisse-
menten (Fiselier, 1985; Berghuis, 1992) als binnen 
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arrondissementen (Rang, 1988). Hoewel men kan 
verschillen in de methodologische waardering voor en 
interpretatie van de resultaten van deze onderzoeken, 
twijfelt niemand aan het bestaan van `aanmerkelijke 
verschillen in straftoemeting' (zie bij voorbeeld 
Fiselier, 1992). 

De belangrijkste oorzaak van die verschillen is 
gelegen in de vrijheid van de rechter om, binnen de 
grenzen van de algemene minima en de bijzondere 
maxima, de straf op te leggen die hem of haar de 
beste lijkt. Aan de motivering van de straf werden tot 
1983 slechts geringe eisen gesteld. De rechter kon 
volstaan met een verwijzing naar de ernst van het feit, 
de omstandigheden waaronder het is begaan en de 
persoonlijke omstandigheden van de dader. Alleen 
wanneer de appelrechter een zwaardere straf oplegde 
dan die in eerste aanleg, werden wat strengere eisen 
gesteld aan de motivering. Die nadere motivering kon 
gelegen zijn in het refereren aan de indruk die de 
verdachte ter zitting had gemaakt (Van 
Bemmelen/Van Veen, 1989). 

Sinds 1983 worden in bepaalde gevallen strengere 
eisen gesteld aan de strafmotivering, namelijk bij 
schuldigverklaring zonder strafoplegging, bij het 
opleggen van een vrijheidsstraf of vrijheidsbene-
mende maatregel en als de opgelegde straf zwaarder 
is dan de straf die de officier van justitie heeft geeist. 
Daarbij is echter een verwijzing naar de (door de 
rechter gepercipieerde) ernst van het feit voldoende. 
Toetsing in cassatie van de omstandigheden die de 
rechter hebben genoopt tot de strafmaat, is niet 
mogelijk. Deze omstandigheden, die de strafmaat 
hebben bepaald, hoeven niet bewezen te zijn met 
wettige bewijsmiddelen. 

Een documentatiesysteem van straftoemeting 
ontbreekt, zodat rechters niet in staat zijn bij de 
beoordeling van een bepaalde zaak na te gaan welke 
straf zijzelf of hun collega's in een vergelijkbare zaak 
in het verleden hebben opgelegd. Door dit gebrek aan 
informatie is een consistente straftoemeting waarin 
gelijke gevallen gelijk worden behandeld principieel 
onmogelijk. Evenmin is het mogelijk na te gaan welke 
factoren in feite de straf bepalen en te discussieren 
over de vraag welke factoren de straf zouden behoren 
te bepalen. 

Hoewel een systematische documentatie ontbreekt, 
zijn er aanwijzingen voor dat strafrechtelijke beslis-
singen in het algemeen in belangrijke mate worden 
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bepaald door de persoon (de intuftie') van de rechter 
en/of door plaatselijke heersende normen. Zo bleek 
uit een onderzoek naar het afdoeningsbeleid van de 
jeugdpolitie door Van der Hoeven en Van Loon 
(1987) dat dit sterk verschilt tussen Eindhoven en 
Rotterdam enerzijds en Utrecht anderzijds. De onder-
zoekers verklaren dit verschil uit het verschillende 
belang dat de korpsen hechten aan respectievelijk de 
ernst van het delict en de sociale achtergrond van de 
dader. 

Een aanwijzing voor de juistheid van de veronder-
stelling dat de persoonlijke normen van rechters een 
rol spelen bij hun beslissingen, wordt gevormd door 
een onderzoek in de VS van Goldkamp (1987) naar 
het op borgtocht vrijlaten van verdachten. Hieruit 
bleek dat, na analyse van tweehonderd informatie-
items, een groot deel van de variantie in de hoogte 
van het te betalen borgtochtbedrag onverklaard bleef 
en dat, bij het constant houden van alle andere 
factoren, de identiteit van de rechter een belangrijke 
verklarende factor was. Door toevoeging van deze 
laatste factor werd nog eens tien procent extra 
variantie verklaard. 

lilt een Nederlands onderzoek van Malsch (1990) 
bleek dat de juistheid van voorspellingen door 
advocaten van de uitkomst van hun zaken aanzienlijk 
werd vergroot als zij die niet alleen baseerden op de 
kenmerken van daad en dader, maar ook op 
algemene tendenties in de rechtspraak (bij voorbeeld 
de wetenschap dat de Amsterdamse rechtbank 
roofovervallen op toeristen de laatste tijd strenger 
bestraft) en op de persoon van de rechter (bij 
voorbeeld: rechter A. is niet erg gevoelig voor 
verzachtende sociale omstandigheden van 
verdachten). 

De implicatie van deze heersende praktijk - waarin 
strafrechtelijke beslissingen voor een niet 
onbelangrijk deel worden bepaald door de persoon 
van degene die die beslissingen neemt en de cultuur 
waarvan deze deel uitmaakt - is dat gelijke gevallen 
door verschillende rechters in verschillende arrondis-
sementen ongelijk zullen worden behandeld. Dit is in 
strijd met de eisen van rechtsgelijkheid en rechtsze-
kerheid en doet afbreuk aan het vertrouwen in de 
rechterlijke macht. De kans op ongelijke behandeling 
is des te groter waar persoonlijke omstandigheden 
van de verdachte, die voor persoonlijke, dat wil 
zeggen uiterst subjectieve, interpretatie vatbaar zijn, 

50 	Justitiele Verkenningen, jrg. 18, nr. 8, 1992 



de straf mede (mogen) bepalen. De ene rechter zal 
geneigd zijn de werkloosheid van de verdachte als 
een verzachtende omstandigheid te zien, terwijl de 
andere hierin juist een grond voor strafverzwaring zal 
zien ('de verdachte kan wel worden veroordeeld tot 
een vrijheidsstraf, want hij heeft toch geen baan te 
verliezen en tijd genoeg'). 

Strafmaatdatabank 

Om een einde te maken aan deze ongewenste 
situatie zou men, ten eerste, de straftoemeting en de 
factoren die deze mogelijk medebepalen, systematisch 
moeten documenteren. Daarmee zou de communi-
catie tussen rechters sterk worden verbeterd en zou 
een discussie mogelijk worden over de factoren die 
bij de straftoemeting een rol zouden mogen spelen. 
Op basis van de uitkomsten van die discussie zou 
men, ten slotte, richtlijnen kunnen opstellen waarbij, 
naar analogie met de requireerrichtlijnen van het 
0.M., (typen) delicten worden gekoppeld aan (typen) 
straffen (onder meer Corstens en Vegter, 1989). 

Een eerste aanzet daartoe is gedaan door de 
Werkgroep criteria voor strafioemeting van de Neder-
landse Vereniging voor Rechtspraak. Deze is in 1987 
begonnen met een experiment met een gecomputeri-
seerde strafmaatdatabank. Daarin zijn, met 
betrekking tot het delict 310/311 Sr, voor zover 
voorgelegd aan de Politierechter, en `steunfraude', 
een zo groot mogelijk aantal uitspraken opgenomen. 
Bij uitbreiding zou het op den duur mogelijk worden 
dat rechters kennis nemen van elkaars wijze van straf-
toemeting ten aanzien van een bepaald delict, 
waardoor men zou kunnen komen tot een grotere 
gelijkheid in straftoemeting. 

De belangrijkste vraag hierbij is welke de criteria 
zijn, volgens welke men verschillende zaken moet 
vergelijken om gelijke gevallen gelijk en ongelijke 
gevallen naar de mate van ongelijkheid te behan-
delen. Volgens de Werkgroep (1987) kan hiervoor 
geen pasklare formule worden gegeven. Een 
bijkomende praktische moeilijkheid is dat `slechts in 
zeer weinig uitspraken exact is aangegeven welke 
criteria zijn gehanteerd bij de bepaling van de straf en 
hoe zwaar deze hebben gewogen'. Daarom is aanvan-
kelijk gekozen voor enkele `objectieve criteria', te 
weten criteria die het delict betreffen (waarde van het 
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gestolene, aantal feiten en dergelijke) en criteria die 
de dader betreffen (leeftijd en dergelijke). De 
computer selecteert rechterlijke uitspraken in zaken 
die voldoen aan een of meer van de ingetoetste crite-
riumwaarden. Volgens de Werkgroep zou deze 
databank door rechters gebruikt moeten worden om 
hun eigen oordeel te toetsen aan dat van anderen, 
niet om zich eenvoudig te conformeren aan de gemid-
delde straftoemeting. 

Naast het gebruik van de databank pleit de 
Werkgroep voor regelmatige publikaties van 
`uitspraken, die de aandacht verdienen in verband 
met de opgelegde straffen en/of de motivering 
daarvan'. De tendens tot een steeds betere en 
verfijndere motivering van de straftoemeting door de 
rechter, ontstaan onder invloed van de nieuwe 
motiveringseisen van het Wetboek van Strafvordering, 
zou met deze kenbron nog verder gestimuleerd 
kunnen worden. Zodoende zouden nieuwe criteria 
voor straftoemeting kunnen worden ontwikkeld, die 
dan, via de databank, weer van invloed zijn op de 
strafmotivering in andere gevallen. 

Onderzoek 

Mijns inziens zou de databank niet alleen moeten 
worden gebruikt als vergelijkend en richtinggevend 
instrument, maar in eerste instantie vooral als onder-
zoeksinstrument. Door niet alleen de strafmaat en de 
zogenaamde objectieve criteria in de databank op te 
nemen, maar alle factoren die ook maar enigszins 
kunnen samenhangen met de strafmaat (inclusief de 
naam van de rechter en het gerecht), en die voor een 
deel afgeleid kunnen worden uit de dossiers, zou men 
kunnen onderzoeken welke factoren in feite een rol 
spelen bij de bepaling van de strafmaat. Bij de 
bepaling van de naar alle waarschijnlijkheid relevante 
factoren, kan men te rade gaan bij in de VS gedaan 
onderzoek. Op grond hiervan kan men denken aan de 
volgende typen factoren: 
— Delictfactoren: aard en ernst van het telastegelegde 
delict; aantal telastegelegde delicten; verwijtbaarheid 
van de dader in termen van toerekeningsvatbaarheid; 
de schade toegebracht aan een anonieme instantie en 
de fysieke, financiele en/of psychische schade toege-
bracht aan een concreet slachtoffer. 
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— Crimineel-biografische factoren: first offender of 
recidivist; mate van recidive; aantal en type van 
eerdere veroordelingen; leeftijd van eerste justitie-
contact. 
— Sociale en demografische factoren: leeftijd; geslacht; 
burgerlijke staat; zelfstandig of bij de ouders 
wonend; kinderen of niet; etniciteit; scholingsgraad; 
arbeidsverleden; al dan niet werkloos; houding 
tegenover politie en justitie. 

Uit dit onderzoek zal niet alleen blijken welke 
factoren het meest bepalend zijn voor de straftoe-
meting, maar ook hoe groot de invloed is van de 
persoon van de rechter op de beslissing. Naarmate 
men meer factoren heeft opgenomen, is de kans 
groter dat de onverklaarde variantie moet worden 
toegeschreven aan irrationele overwegingen van een 
specifieke rechter of aan de `straftoemetingscultuue 
van de rechtbank. Voor dit laatste kan bovendien een 
vergelijking worden gemaakt tussen de beslissingen 
van verschillende rechters in soortgelijke gevallen. 

Vervolgens zou men de effectiviteit, in termen van 
recidive, van de beslissingen kunnen onderzoeken. 
Dit laatste kan men doen door na te gaan of mensen 
aan wie een bepaalde straf werd opgelegd, gedurende 
een specifieke periode tijdens en na de tenuitvoer-
legging daarvan, delinquent gedrag begaan, en welke 
factoren het al dan niet begaan van delinquent gedrag 
bepalen. Meer in het bijzonder moet worden 
nagegaan of de factoren die de strafsoort en -maat 
bepalen, overeenstemmen met de factoren die 
bepalend blijken te zijn voor het (delinquente) gedrag 
tijdens en na de strafvoltrekking. Uit onderzoeken 
van Gottfredson en Gottfredson (1986) is gebleken 
dat de correlatie tussen factoren die ten grondslag 
liggen aan een brede variteit van juridische beslis-
singen enerzijds, en factoren die het gedrag van de 
subjecten van die beslissingen bepalen anderzijds, 
niet significant is. 

Ten slotte kan men, op grond van de onderzoekge-
gevens en in overleg met de betrokken magistraten, 
een richtlijn ontwerpen die de beslissing om een 
bepaalde straf op te leggen, structureert en standaar-
diseert. Daarbij zouden de doeleinden van een sanctie 
een rot moeten spelen en de criteria die, naar het 
oordeel van de betrokkenen, de beslissing tot het 
opleggen van deze sanctie zouden behoren te 
bepalen. Afwijkingen van die richtlijn zouden 
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gebonden moeten worden aan de plicht tot expliciete 
en uitvoerige motivatie door de betrokken rechter. 

De kans is niet denkbeeldig dat de uitkomsten van 
het voorgestelde onderzoek sterk overeen zullen 
komen met die van het hierboven genoemde 
onderzoek van Petersilia en Turner. Mocht blijken 
dat factoren die losstaan van het delict en het 
criminele verleden, zoals werkloosheid, burgerlijke 
staat, geslacht en dergelijke, wet van invloed zijn op 
de strafmaat, maar niet of nauwelijks op latere 
recidive, dan zouden zij geen deel moeten gaan 
uitmaken van de straftoemetingsrichtlijn. Ook 
afgezien van de recidive-voorspellende waarde van 
deze factoren, komt het mij als buitengewoon 
onrechtvaardig voor dat zij de strafmaat mede 
bepalen. De aan- of afwezigheid ervan is immers niet 
strafrechtelijk verwijtbaar en mag daarom niet leiden 
tot strafverzwaring of -verlichting. Hetzelfde geldt 
voor een factor als `houding van de verdachte'. 

Het laten meewegen van factoren betreffende het 
criminele verleden is uitsluitend verdedigbaar als 
deze een voldoende voorspellende waarde hebben 
voor de kans op recidive. In dat geval zou opname in 
de richtlijn te rechtvaardigen zijn vanuit het 
perspectief van criminaliteitsbeheersing. Daarbij moet 
men echter wel bedenken dat het principieel moeilijk 
te verdedigen valt om feiten die door politie en 
justitie in het verleden at zijn afgedaan, at dan niet 
via een veroordeling, mee te wegen in de bepaling 
van strafsoort en -maat. 

Argumenten pro en contra 

De argumenten voor invoering van een straftoeme-
tingsrichtlijn voor rechters kunnen als volgt worden 
samengevat. 

Ten eerste spelen, bij het overwegen van een 
bepaalde sanctie, factoren die deel zouden gaan 
uitmaken van zo'n richtlijn, ook nu een rot bij de 
straftoemeting, zij het impliciet en diffuus. Vanwege 
de huidige oncontroleerbaarheid en onbetrouw-
baarheid van het rechterlijk oordeel, lijkt een expli-
ciete, op onderzoek gebaseerde richtlijn de voorkeur 
te verdienen. Het voorgestelde onderzoek zou ook 
duidelijk maken welke factoren in de huidige straf-
toemetingspraktijk een rol spelen, waarmee een 
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discussie mogelijk wordt over de juistheid en recht-
vaardigheid daarvan. 

In de tweede plaats zal een dergelijke richtlijn, 
omdat zij subjectieve, persoonlijke oordelen uitsluit, 
de willekeur verminderen en bijdragen aan een 
grotere rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. 

In de derde plaats zou met het gebruik van richt-
lijnen de overbelasting in het gevangeniswezen 
kunnen worden gereduceerd. De richtlijn kan zodanig 
worden geconstrueerd dat, afhankelijk van de ernst 
van het feit, de mate van schuld en het gevaar dat de 
verdachte vormt voor de samenleving, veel vaker dan 
nu gebeurt, dienstverlening wordt opgelegd in plaats 
van een vrijheidsstraf. 

Een niet onbelangrijk bijkomend voordeel van een 
richtlijn ter standaardisering van de straftoemeting, is 
dat deze gemakkelijk kan worden ingevoerd in de 
computer, waardoor de besluitvorming aanmerkelijk 
kan worden versneld en zodoende een bijdrage wordt 
geleverd aan de verlichting van de justitiele 
werkdruk. Het bedachtzame, weloverwogen, en dus 
tijdrovende oordeel van de rechter kan worden 
vervangen door een simpele druk op de knop. 

Een veel gehoord bezwaar tegen het streven naar 
een grotere gelijkheid in straftoemeting is, dat een 
dergelijke gelijkheid geen recht zou doen aan 
feitelijke verschillen tussen verdachten. Dit bezwaar 
kan men onder meer lezen in de verdediging door 
Knap (1992) van de huidige ongelijkheid in straffen. 
Deze zou alleen al gerechtvaardigd zijn omdat, 
gegeven de verschillende persoonlijkheden en sociale 
achtergronden van de verdachten, de verschillende 
strafdoelen slechts kunnen worden bereikt door 
verschillende straffen op te leggen voor gelijksoortige 
feiten: `Voor de een is zes maanden gevangenisstraf 
een zegen, terwijl het voor de ander desastreus is. De 
mate waarin een straf iemand kan benadelen, aan het 
schrikken maken, declasseren, en eventueel louteren, 
verschilt enorm. Dit zou een uiteenlopende strafmaat 
op zich al rechtvaardigen.' 

Tegen deze en soortgelijke redeneringen kan men 
twee argumenten inbrengen. Ten eerste is het in 
principe geenszins onmogelijk verschillen in persoon-
lijkheid en sociale achtergrond te formaliseren in een 
gecomputeriseerde richtlijn. Ten tweede kan men zich 
afvragen of het wel gerechtvaardigd is rekening te 
houden met dergelijke factoren. Mijns inziens gaat 
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het niet aan gehuwde of samenwonende verdachten 
lichter te straffen dan alleenstaande verdachten, 
vanuit de overweging dat voor de eersten die lichtere 
straf even zwaar zal wegen als de zwaardere straf 
voor de laatsten. Een overheidsmaatregel waarmee op 
een soortgelijke wijze zou worden gediscrimineerd 
naar burgerlijke staat zou om die reden terecht geen 
schijn van kans maken. Waarom zouden wij voor 
rechterlijke beslissingen een andere maatstaf 
aanleggen? 

Nog problematischer is het rekening te houden met 
de persoonlijkheid van de verdachte. De wetenschap-
pelijke disciplines die die persoonlijkheid als object 
hebben, zijn tot dusver niet in staat geweest deze op 
een eensluidende en controleerbare wijze in kaart te 
brengen. Hoe kun je rekening houden met iets dat zo 
uitermate vluchtig en polyinterpretabel is als 
'persoonlijkheid'? Hiermee samen hangt de 
merkwaardige gewoonte van rechters om voor het 
bewijs of de straftoemeting gebruik te maken van 
`deskundigen'. Hoewel geen psychiater iemands ziels-
ziekte heeft kunnen genezen, geen pedagoog ondub-
belzinnige criteria heeft kunnen ontwikkelen voor de 
vaststelling van de aanwezigheid van incest en geen 
reclasseringsambtenaar iemand heeft kunnen reclas-
seren, worden de rapporten van deze deskundigen 
door gerechten, en alleen door gerechten, zeer ernstig 
genomen. Het minste dat men kan verlangen is dat 
hierover eens stevig van gedachten wordt gewisseld. 

Een ander gevaar van de huidige praktijk waarin 
rekening wordt gehouden met de persoonlijkheid van 
de verdachte, is dat verdachten wier persoonlijkheid 
is gevormd door een andere sociaal-economische en 
culturele achtergrond dan die van de rechter, en 
daarom door de rechter minder goed worden 
begrepen, in het nadeel zouden kunnen zijn. 

Een aan het bovenstaande verwant bezwaar tegen 
het gebruik van richtlijnen is, dat daarmee het 
ambachtelijke maatwerk van de rechter, mede 
bewerkstelligd door de rechterlijke intultie, verloren 
gaat. Dat maatwerk zou bestaan uit het onder-
scheiden van `zeer moeilijk toegankelijke wegingsfac-
toren' (Knap, 1992). In dit verband heeft Knap het 
over '...de onvoorspelbaarheid, het orakel, van het 
vonnis' en besluit dan (ironisch?): 'Het ziet eruit als 
toveren, en ik denk dat het dat gewoon is.' 

Wat betreft de rechterlijke intultie, kan het 
hierboven voorgestelde onderzoek naar de straftoe- 
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meting uitkomst verschaffen. De variantie in straftoe-
meting die niet kan worden verklaard door de toegan-
kelijke factoren, moet op rekening van die intuItie 
worden geschreven. Omdat `intuItie' in die betekenis 
niet verschilt van `willekeue, is het juist heel goed dat 
zij verdwijnt met de invoering van richtlijnen. 

Wegingsfactoren die alleen voor de rechter toegan-
kelijk zijn, mogen niet meewegen bij de bepaling van 
de strafmaat. De onhoudbaarheid daarvan wordt 
duidelijk wanneer men zich voorstelt dat ministers of 
parlementariers zich zouden beroepen op hun toyer-
kunst ter rechtvaardiging van hun besluitvorming. 
Zulke factoren zijn principieel oncontroleerbaar voor 
derden en passen daarom niet in een democratie. 

Noten 

' Voor een uitgebreide 
beschrijving van de straftoeme-
tingsrichtlijnen in de VS, zie 
J.A.W. Lensing, Richtlijnen voor 
de straftoemeting, Trema", afl. 6, 
juni 1992, pp. 207-221. 
2  De 'just deserts'-benadering 
vertoont volgens mij een sterke 
overeenkomst met het vergeldings-
perspectief. Dit zou de suggestie 
kunnen wekken dat de aanhangers 
ervan strengere straffen voorstaan. 
Het tegendeel is waar. Von Hirsch 
c.s. hebben in de straftoemetings-
discussie in de VS juist gepleit 
voor minder straf (Von Hirsch, 
1976, P.  136). 
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De relatie tussen - eis en 

vonnis 

Strafvordering en straftoemeting in vier 
arrondissementen 

drs. A. Slotboom, mr. H. Koppe, drs. I. Pas-
schier, L. de Jonge en drs. R. Meijer* 

Inleiding 

Recent is de discussie opnieuw losgebroken over de 
al dan niet grote verschillen in straftoemeting die er 
bestaan tussen de verschillende rechtbanken. Deze 
discussie volgde op de publikatie van een analyse 
waaruit bleek dat de ene rechtbank een zwaardere 
straf voor dezelfde soort delicten oplegt dan een 
andere rechtbank (Berghuis, 1992). 

De straftoemeting komt tot stand in een samenspel 
van een viertal (f)actoren. Voor bepaalde typen 
delicten bestaan strafvorderingsrichtlijnen. Voor rijden 
onder invloed bij voorbeeld zijn er bepaalde 
`tarieven' die zwaarder worden naarmate men meer 
gedronken heeft. In individuele gevallen kan de 
officier overigens van de richtlijnen afwijken.' Op 
grond van zijn overwegingen en eventuele richtlijnen 
vordert de officier van justitie een bepaalde straf: de 
eis ter zitting. De rechter bepaalt of en, zo ja, welke 
straf wordt opgelegd: de straftoemeting, die in het 
vonnis wordt weergegeven. Uitspraken van rechters 
kunnen na verloop van tijd hun invloed doen gelden 
op de hoogte van de strafvorderingsrichtlijnen. Als 
vierde en niet onbelangrijkste (f)actor in dit 
samenspel noemen we de verdachte, om wie de zaak 
tenslotte is begonnen. Wij richten ons voornamelijk 
op twee actoren: de officier van justitie en de rechter. 
Daarnaast kijken wij in mindere mate naar de straf-
vorderingsrichtlijnen en de verdachte. 

* De auteurs zijn werkzaam bij de Centrale Directie Weten-
schapsbeleid en Ontwikkeling (CDOW) van het Ministerie 
van Justitie. De eerste twee bij de afdeling Extern Weten-
schappelijke Betrekkingen en de laatste drie bij de afdeling 
Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse. 
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In dit artikel besteden wij kort aandacht aan de 
strafvordering door het openbaar ministerie. Daarna 
wordt de relatie bekeken tussen de eis van het 
openbaar ministerie en het vonnis van de rechter. Wij 
zullen bezien in hoeverre de rechters ter zitting de eis 
van het openbaar ministerie volgen en of daarin 
verschillen tussen de arrondissementen bestaan. 
Daartoe volgt eerst een beschrijving van de geanaly-
seerde gegevens en hun beperkingen. Vervolgens 
worden de arrondissementen getypeerd op basis van 
bun aanbod van zaken en hun strafvordering. De 
resultaten van de analyses worden daarna beschreven. 
Daarbij wordt de mate van overeenstemming steeds 
strenger gedefinieerd. Ten slotte sluiten de conclusies 
ons artikel af. 

Gegevensbron en afbakening 

Urn de mate van overeenstemming.(in het vervolg 
ook wel de mate van conformiteit genoemd) tussen de 
eis van de officier van justitie en het vonnis van de 
rechter te onderzoeken, maken wij gebruik van 
gegevens uit Gouden Delta. Dit is een informatie-
systeem dat de parketten voorziet van beleidsinfor-
matie over afgedane strafzaken. Een groot voordeel 
van Gouden Delta is dat de parketten lokaal over het 
systeem en daarmee over de beleidsinformatie 
beschikken. Elk parket is daarmee als het ware zijn 
eigen CBS. Het is daarmee ook zelf verantwoordelijk 
voor de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de 
cijfers. Gouden Delta is in het land geleidelijk 
ingevoerd; met ingang van 1992 zijn alle parketten 
voorzien van dit systeem. De zeven parketten in de 
ressorten Leeuwarden en Arnhem hebben inmiddels 
de meeste ervaring met Gouden Delta opgedaan. Van 
die parketten hebben we er vier gekozen, twee uit het 
ene en twee uit het andere ressort. 

De door ons onderzochte gegevens hebben 
betrekking op misdrijfzaken die in 1991 door de 
rechter zijn afgedaan. Voor dit artikel zullen we ons 
uit de aard der zaak beperken tot de rechtbankafdoe-
ningen. Andere gegevens die ook in Gouden Delta 
zitten, zoals gegevens over zaken die zelfstandig door 
het openbaar ministerie zijn afgehandeld, laten we 
daarom buiten beschouwing. 
Het is niet onze bedoeling een landelijk beeld te 
schetsen. Veeleer beogen wij een bijdrage te leveren 
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Tabel 1: Verdeling van de rechterlijke uitspraken in 1991 over delict-

groepen 

Eenv. en gekwal. diefstal 

(art. 310, 311 WvSr) 	 19% 	24% 	28% 24% 	23% 

Geweldsmisdrijven* 	 3% 	5% 	3% 	3% 	3% 

Overig Wetboek van Strafrecht 	47% 	38% 	35% 39% 	42% 

Rijden onder invloed 

(WVW art. 26) 	 5% 	16% 	17% 16% 	11% 

Overige misdrijven 

wegenverkeerswet 	 16% 	8% 	11% 	7% 	12% 

Opiumwet 	 2% 	2% 	1% 2% 	2% 

Overige bijz. wetten 	 8% 	6% 	4% 	9% 	7% 

Totaal misdrijven 

Arnhem Almelo Leeuwarden Assen Totaal 

100% 100% 	100% 100% 100% 

* deze categorie omvat overvallen, zware mishandeling, moord en doodslag, 
verkrachting en aanranding 

aan deze zeker nog niet afgeronde discussie. 
Bovendien willen wij hier laten zien, dat je ook op 
deze wijze met cijfers kunt omgaan; door ze te 
gebruiken in de bedrijfsvoering en hun signalerende 
functie optimaal te benutten. 

Aanbod van zaken 

Voordat de resultaten uit de analyses worden 
besproken, is de vraag van belang in hoeverre de 
arrondissementen verschillen in het type zaken dat 
aan de rechter wordt voorgelegd. Tabel 1 geeft een 
overzicht van de soorten zaken. Alle tenlastegelegde 
feiten behorende bij een zaak zijn geselecteerd; een 
zaak kan dus meerdere feiten bevatten. Was er sprake 
van zowel een primair als een subsidiair tenlaste-
gelegd feit dan wordt alleen het primaire feit geteld. 

Gemiddeld heeft ongeveer een op de vier 
uitspraken betrekking op (gekwalificeerde) diefstal; 
dit varieert van 19% in Arnhem tot 28% in 
Leeuwarden. Verder valt het lage percentage dronken 
rijders in Arnhem op en het relatief hoge aantal 
zaken in Assen dat onder de bijzondere wetten (zoals 
de Wet Economische Delicten en de Wet Wapens en 
Munitie) valt. 
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Tabel 2: Verdeling van de eis van het O.M. over strafsoorten 

	

A 	B A of B+ 	Kale 	Geld 	Maat- Totaal 
Vrijheids- Vrijheids + 	andere 	geld 	booms + 	regelen 

	

slat* 	boete straffen/ 	boetes 	een of 

	

meat- 	 meer moat- 

	

regelen 	 regelen 

Arnhem 	27% 	12% - 	16% 	34% 	10% 	2% 100% 
Almelo 	25% 	11% 	20% 	29% 	12% 	4% 100% 
Leeuwarden 	32% 	11% 	21% 	26% 	10% 	1% 100% 
Assen 	36% 	4% 	17% 	30% 	9% 	3% 100% 

Totaal 4 arr. 	29% 	10% 	18% 	31% 	10% 	2% 100% 

daze categorie vrijheidsstraff en omvat gevangensstraf, hechtenis, arrest en tucht-
school 

Het is belangrijk bij het navolgende in het achter-
hoofd te houden, dat verschillen tussen de arrondis-
sementen in de zwaarte van de eis en/of het vonnis 
terug te voeren kunnen zijn tot deze verschillen in het 
aanbod van zaken. 

Eis van de officier van justitie 

Tabel 2 geeft een overzicht van de strafvordering 
door het O.M. Het gaat om de strafsoort die geeist is, 
zowel voorwaardelijk als onvoorwaardelijk. Dit 
betekent dat de lengte van de geeiste gevangenisstraf 
of de hoogte van de boete hier buiten beschouwing 
wordt gelaten. 

Nemen we de eerste drie kolommen van tabel 2 
samen, dan zien we dat in de vier arrondissementen 
bij 57% van de zaken een gevangenisstraf wordt 
geeist. Een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf 
&leen komt in 29% van de zaken voor (zie kolom A). 
Combinaties van een gevangenisstraf met andere 
hoofd- of bijkomende straffen en maatregelen, zoals 
een geldboete, onbetaalde arbeid (dienstverlening) of 
een ontzegging van de rijbevoegdheid, zien we in 28% 
van de zaken. Hierin zijn nauwelijks verschillen 
tussen de arrondissementen, al ligt in Assen het 
percentage zaken waarin een vrijheidsstraf plus 
geldboete wordt geeist, wat lager dan elders. 
Anderzijds neemt het openbaar ministerie in Assen in 
haar eis wat vaker alleen een vrijheidsstraf op. 

62 	Justitiele Verkenningen, jrg. 18, nr. 8, 1992 



Er worden opvallend veel 'kale' geldboeten gedist: 
van 26% in Leeuwarden tot 34% in Arnhem. Dit is 
een interessant gegeven gezien de doelstelling in het 
beleidsplan van het openbaar ministerie (Strafrecht 
met beleid) om het aantal transacties te verhogen. Vele 
arrondissementen hebben namelijk als richtlijn om 
transacties aan te bieden bij zaken waarvoor een 
'kale' geldboete zou worden gedist of naar 
v6rwachting zou worden opgelegd door de rechter. 
De ruimte om te transigeren lijkt nog groot, hoewel 
het natuurlijk van de betalingsbereidheid van de 
verdachte afhangt of transacties ook slagen. 

Mate van overeenstemming: formele gronden 

In totaal zijn 12.622 zaken met 15.992 feiten 
bekeken; allereerst op conformiteit op `formele 
gronden', zoals een schuldigverklaring met of zonder 
oplegging van straf, vrijspraak, niet-ontvankelijkheid 
van het openbaar ministerie, of ontslag van rechtsver-
volging. Van de 12.622 zaken bleek 97% van de 
rechterlijke uitspraken op dit punt conform de eis van 
de officier te zijn. Dit betekent dat in vrijwel alle 
zaken de rechter en de officier het eens waren over de 
formele uitspraak. Dit percentage is vrijwel gelijk 
voor de vier arrondissementen. Het blijkt dus dat 
datgene wat het openbaar ministerie voorlegt aan de 
rechter formeel in zeer ruime meerderheid 
ongeschonden de eindstreep haalt (zie de categorie 
'conform formeel' in figuur 1). Het beeld dat wel eens 
wordt geschetst over 'al die zaken die misgaan' wordt 
zeker niet door de cijfers gestaafd, integendeel. 

Mate van overeenstemming: strafsoort 

Na de vergelijking van de strafvordering en de 
straftoemeting op formeel niveau gaan we in de rest 
van dit artikel de eis van de officier van justitie en het 
vonnis van de rechter met elkaar vergelijken op het 
punt waar het echt om gaat: soort en hoogte van de 
straf. Straffen de rechters in het algemeen lager of 
hoger dan het openbaar ministerie gepast acht? 

Alvorens in te gaan op conformiteit gemeten naar 
de zwaarte van de straf, bekij ken we de conformiteit 
naar strafsoort. In de vier onderzochte arrondisse- 
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Figuur 1: Overeenstemming tussen eis en vonnis (in percentages) 
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menten gaat het dan om 11.388 zaken (waarvan 5199 
in Arnhem, 2373 in Almelo, 2059 in Leeuwarden en 
1757 in Assen) die eindigden in een schuldigver-
klaring met oplegging van straf; dit is ruim 90% van 
de 12.622 zaken. 

In 80% van de zaken waarin de verdachte schuldig 
werd verklaard en er een straf werd opgelegd, nam de 
rechter dezelfde straffen in het vonnis op als de 
officier van justitie eiste. In het arrondissement 
Arnhem voegt de rechter in vergelijking met de 
andere arrondissementen vaak wat aan de eis toe in 
de zaken waarin geen overeenstemming was. Zo werd 
in 180 zaken alleen een gevangenisstraf geeist, maar 
voegde de rechter daar onbetaalde arbeid aan toe. Bij 
Almelo viel iets anders op: het openbaar ministerie 
eiste bij voorbeeld 35 keer een gevangenisstraf en een 
geldboete, terwijI de rechter alleen een geldboete 
oplegde. Ten slotte wordt zowel in Assen als in 
Leeuwarden onbetaalde arbeid relatief vaak als 
hoofdstraf opgelegd. 

Mate van overeenstemming: strafmaat 

In 6373 van de 11.388 zaken volgde de rechter de 
eis precies (dit is 56%). Dat wil zeggen dat de straf-
soort en -hoogte die de rechter passend acht, identiek 
zijn aan de eis van de officier (zie de categorie 
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'conform strafzwaarte' in figuur 1). De mate van 
conformiteit is per arrondissement verschillend. Het 
varieert van 46% in Assen en Leeuwarden tot 65% in 
Arnhem. Het laatste arrondissement wijkt duidelijk 
van de andere drie af. 

Hieronder zal meer specifiek naar bepaalde typen 
zaken worden gekeken om de mate van conformiteit 
uiteen te rafelen. 

Richtlijnen 

Voor sommige delictgroepen hanteert het openbaar 
ministerie strafvorderingsrichtlijnen, zoals voor 
dronken rijden, sociale zekerheidsfraude, belasting-
fraude, overtredingen van de Opiumwet en de Wet 
Wapens en Munitie. In de arrondissementen Almelo, 
Leeuwarden en Assen bestaat voor een op de vier 
zaken die voor de rechter worden gebracht een straf-
vorderingsrichtlijn. Hiervan wijkt Arnhem af. Daar 
bestaat een richtlijn voor slechts een op de dertien 
zaken die ter zitting worden gebracht. 

Wanneer alleen de zaken worden geselecteerd 
waarvoor een strafvorderingsrichtlijn bestaat, dan 
wordt de mate van conformiteit nauwelijks groter dan 
wanneer we naar alle zaken kijken (vergelijk daartoe 
de categorie 'conform strafzwaarte richtlijnzaken' in 
figuur 1 met de categorie 'conform strafzwaarte'). 2  Dit 
is in tegenspraak met wat je op voorhand zou 
verwachten. De richtlijnen zijn immers opgesteld om 
de uniformiteit in de rechtspraak te vergroten. Wel 
zijn de verschillen tussen de arrondissementen 
vergroot: van 46% conforme zaken in Leeuwarden tot 
69% in Arnhem. 

Verstek en contradictoire vonnissen 

De verdachte is degene om wie de strafzaak 
begonnen is. In hoeverre speelt zijn aan- of 
afwezigheid een rol bij de straftoemeting? In Assen 
werd bijna een op de drie (30%) en elders een op de 
vier vonnissen door de rechter geveld zonder dat de 
betreffende verdachte bij de behandeling ter terecht-
zitting aanwezig was. Dit worden verstekvonnissen 
genoemd. Bij het grootste deel van deze verstekvon-
nissen (acht op de tien) neemt de rechter in zijn 
vonnis de eis van de officier van justitie over (zie de 
categorie `verstek' in figuur 2). Er is dus sprake van 
een hoge mate van conformiteit. De verschillen tussen 
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Figuur 2: Overeenstemming tussen eis en vonnis in de zvvaarte van de 
straf gesplitst naar verstek en contradictoir vonnis (in percentages) 
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de arrondissementen zijn zeer gering. 
Kijken we daarentegen naar de contradictoire 
vonnissen (dit zijn de vonnissen waarbij de verdachte 
op de zitting verscheen) dan worden de verschillen 
aanmerkelijk groter. In figuur 2 (zie de categorie 
`contradictoif) zien we dat in alle arrondissementen 
samen slechts in ten op de twee contradictoire zaken 
de straftoemeting door de rechter conform de eis van 
de officier is. In de arrondissementen Assen en 
Leeuwarden is ten op de drie uitspraken conform de 
eis, terwijI het in Almelo ruim vier op de tien is en in 
Arnhem zes op de tien. Ook hieruit blijkt de uitzon-
derlijke positie die Arnhem inneemt. In het algemeen 
loont het voor de verdachte om op de zitting te 
verschijnen, aangezien - zoals verderop zal blijken - 
een straf niet conform de eis in meerderheid betekent 
dat de rechter onder de eis van de officier van justitie 
gaat. Het verschil tussen wel en niet op de zitting 
aanwezig zijn, is het grootst in de arrondissementen 
Assen en Leeuwarden. 

We onderzoeken nu de mate waarin de rechter een 
zwaardere dan wel een lichtere straf oplegt dan door 
het O.M. werd getist. Om een juiste indeling te 
maken van lichtere en zwaardere straffen, zijn alleen 



de zaken geselecteerd waarbij slechts een hoofdstraf 
werd geeist en opgelegd. Bovendien hebben we ons 
beperkt tot de eis ter zitting die uit een gevangenis-
straf of een geldboete bestaat. In totaal is daarmee 
ongeveer de helft van alle zaken geanalyseerd. 

Om te kunnen nagaan of, in geval de rechter niet 
conform de eis van de officier van justitie vonnist, er 
sprake is van een lichtere of een zwaardere straf, 
hebben wij aansluiting gezocht bij de wetssystematiek 
en jurisprudentie. Bij gelijksoortige hoofdstraffen 
geldt uiteraard de hoogte of de duur. Gaat het om 
ongelijksoortige hoofdstraffen dan wordt het 
antwoord op de vraag welke straf zwaarder is - in 
beginsel - bepaald door de volgorde van art. 9 in het 
Wetboek van Strafrecht (zie Melai, 1988). Als 
zwaarste hoofdstraf geldt gevangenisstraf, gevolgd 
door hechtenis, het verrichten van onbetaalde arbeid 
ten algemenen nutte en, ten slotte, geldboete. Het 
mag overigens duidelijk zijn, dat het rechterlijk 
pardon ex art. 9a in het Wetboek van Strafrecht (geen 
straf of maatregel) de lichtste variant is in geval van 
schuldigverklaring. De bijkomende straffen en 
maatregelen laten wij vanwege hun specifieke 
karakter verder onbesproken. 3  Bovendien hebben wij 
vooral gekeken naar het onvoorwaardelijk deel van 
de straf; een jaar geheel voorwaardelijke gevangenis-
straf beschouwen we dus als lichter dan twee weken 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Hetzelfde geldt 
voor de boeten. 4  

Geldboete 

In bijna 80% van de zaken waarin een kale 
geldboete werd geeist, is het exacte bedrag door de 
rechter overgenomen (zie de categorie 'conform' in 
figuur 3). Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 
officier en de rechter het wat betreft de geldboeten 
vaker met elkaar eens zijn dan uit de analyse van alle 
straffen samen naar voren kwam. Daar lag de confor-
miteit immers op 56%. 

De percentages varieren van 83% conforme zaken 
in Arnhem via 75% in Leeuwarden en Assen tot 70% 
in Almelo. 

De gemiddelde bedragen die door de officier 
worden gedist, tonen grote verschillen tussen de 
arrondissementen (zie tabel 3). Zo eist de officier in 
Assen gemiddeld 824 gulden tegen die in Leeuwarden 
gemiddeld 532 gulden. De verschillen in de uitein- 

De relatie tussen eis en vonnis 	 67 



Figuur 3: Mate van overeenstemming tussen de gebiste boete en het 
vonnis (in percentages van het totaal sante' geöiste geldboeten) 
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delijk opgelegde geldboeten zijn kleiner: van ruim 
zevenhonderd gulden in Arnhem en Assen tot ruim 
vijfhonderd gulden in Almelo en Leeuwarden. 

Opvallend is dat wanneer de rechter afwijkt van de 
cis, hij in het algemeen lichter vonnist dan door de 
officier van justitie werd gevorderd: in figuur 3 
kunnen we zien dat een lichtere straf ruim tweemaal 
zo vaak voorkomt als een zwaardere. Bij de vier 
arrondissementen samen wordt in 15% van de zaken 
een lagere boete opgelegd dan geeist, en in slechts 7% 
van de zaken een hogere boete dan geeist. Overigens 
zijn crook hier verschillen tussen de arrondisse-
menten: in Arnhem wordt slechts in 11% van de 
zaken waarin een geldboete werd geeist lichter 
gevonnist, tegenover 24% in Almelo. 

Door de bank genomen legt de rechter dus een 
lager onvoorwaardelijk boetebedrag op, waar hij 
overigens een iets hoger voorwaardelijk boetebedrag 
tegenover stelt> 

Gevangenisstraf 

De rechter is het veel minder vaak eens met de 
officier wanneer het om de lengte van een gevangenis-
straf gaat. In Assen is de mate van conformiteit 
slechts 34%, in Leeuwarden 41% en in Almelo 49% 
(zie de categoric 'conform' in figuur 4). Deze 
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Tabel 3: Gemiddelde bedragen (in guldens) van het onvoorwaardelijlc 
deel van de gediste en de opgelegde geldboete gesplitst naar mate van 
overeenstemming 

Slotbeschouwingen 

Arnhem 	Almelo 	Assen Leeuwarden Totaal 4 arr. 

Eis Vonnis 	Eis Vonnis 	Eis Vonnis 	Eis Vonnis 	Eis Vonnis 

Conform 	803 803 517 517 495 495 692 692 692 692 
Straf zwaarder 
dan eis 	590 659 638 685 624 851 	806 868 648 740 
Straf lichter 
dan eis 	659 	456 1.017 	565 	658 	430 1.427 	791 	900 	542 

Totaal 	776 758 641 	538 532 	510 824 724 720 672 

conclusie geldt niet voor het arrondissement Arnhem 
waar maar liefst in 72% van de uitspraken de duur 
van de opgelegde gevangenisstraf precies conform de 
eis ter zitting was. In de vier arrondissementen legt de 
rechter in 8 a 10% van alle zaken een zwaardere straf 
op dan door de officier werd voorgesteld. 

Opvallend is dat de rechters in Almelo (41%), 
Leeuwarden (51%) en Assen (57%) bij geeiste gevan-
genisstraffen zeer vaak een lichtere straf opleggen. In 
deze arrondissementen wordt in een groot aantal 
keren in plaats van een gevangenisstraf onbetaalde 
arbeid door de rechter opgelegd: Almelo 30 keer (op 
de 170 zaken waarin een lichtere gevangenisstraf 
wordt opgelegd), Leeuwarden 85 keer (op 207 zaken) 
en Assen 118 keer (op 227 zaken). In het arrondis-
sement Arnhem werd dit slechts in 14 zaken gedaan 
(op 177 zaken). De gemiddelde duur van het 
opgelegde onvoorwaardelijk deel van de gevangenis-
straf varieert van 134 tot 204 dagen. 

De officier van justitie krijgt op het punt van de 
formele eis vrijwel altijd gelijk van de rechter (97% 
van alle zaken die voorkwamen). De overeen-
stemming neemt af wanneer het om de strafsoort 
gaat. Het percentage is dan 80. Vervolgens is de 
strafmaat ter discussie. In ruim een van de twee 
gevallen (56%) volgt de rechter de eis precies. Dit 
percentage varieert van 46 in de arrondissementen 
Leeuwarden en Assen tot 65 in het arrondissement 
Arnhem. Uit de analyses blijkt dat strafvorderings- 
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Figuur 4: Mate van overeenstemming tussen de gediste gevangenis-
straf en het vonnis (in percentages van het totaal aantal gebiste Bevan-
genisstraffen) 
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richtlijnen voor een geringe vergroting van deze 
overeenstemmingsmaat zorgen (van 56 naar 57%) met 
uitzondering van het arrondissement Almelo (van 
52% naar 66%). 

De overeenstemming is het grootst waar kale 
geldboeten worden gedist. In bijna 80% van deze 
zaken wordt het exacte bedrag door de reciter 
overgenomen. Wijkt de rechter in zijn vonnis af van 
de eis van de officier, dan wordt bij twee van de drie 
zaken een lagere boete opgelegd dan werd geeist. 
Bovendien stelt de rechter door de bank genomen 
tegenover een lager onvoorwaardelijk boetebedrag 
een iets hoger voorwaardelijk boetebedrag. Hierbij 
zijn twee kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste 
wordt het effect van een voorwaardelijk deel in de 
boete in het algemeen niet erg hoog geschat. Ten 
tweede zijn de administratieve procedures er omheen 
en vooral erna arbeidsintensief. Uit een oogpunt van 
doelmatigheid en efficientie is het dus aantrekkelijk 
de rechter ertoe te bewegen een relatief geringe 
verlaging van het onvoorwaardelijke boetebedrag niet 
in een voorwaardelijk boetebedrag om te zetten. 

Over de lengte van de gevangenisstraf bestaat in 
ruim een van de twee zaken overeenstemming (55%). 
Ook hier geldt dat indien de rechter een van de eis 
afwijkende straf oplegt, hij over het algemeen lichter 
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blijkt te vonnissen. Dit geldt bij vier op de vijf niet 
conforme vonnissen. 

Vonnissen die zijn uitgesproken zonder dat de 
verdachte bij de behandeling van de strafzaak 
aanwezig was, zijn veel vaker identiek aan de eis van 
het openbaar ministerie dan vonnissen waar de 
verdachte wel bij de behandeling verscheen: respec-
tievelijk acht op de tien en een op de twee vonnissen. 
Aangezien niet conforme straffen over het algemeen 
lichter zijn dan door de officier van justitie werd 
geeist, loont het voor de verdachte om te verschijnen 
bij de behandeling ter terechtzitting. Dit geldt in het 
bijzonder voor de arrondissementen Assen en 
Leeuwarden. 

Noten 

' Het is in het bestek van dit 
artikel niet mogelijk om na te 
gaan in .hoeverre het O.M. de 
richtlijnen volgt; dat zou dossier-
studie vergen om in ieder indivi-
dueel geval na te kunnen gaan 
welke bijzondere omstandigheden 
van het delict en de persoon van 
de verdachte de eis beinvloed 
hebben en of er sprake is van 
recidive. 

Hierbij is het begrip overeen-
stemming zeer streng gedefinieerd. 
Indien het vonnis bij voorbeeld 
slechts een gulden afwijkt van de 
eis dan wordt dit vonnis niet als 
conform beschouwd. Wij hebben 
niet onderzocht in hoeverre de 
gemiddelde afwijking bij zaken 
waarvoor een richtlijn bestaat 
kleiner is dan bij zaken waarvoor 
geen richtlijn bestaat. 

Een ontzegging van de 
rijbevoegdheid bij voorbeeld die 
in een zaak met betrekking tot 
rijden onder invloed wordt gedist, 
zal in het vonnis van de rechter 
zelden door een andere bijko-
mende straf worden 
vervangen. 
4  De modaliteiten van de straf 
(voorwaardelijk/onvoorwaar-
delijk) vragen aparte aandacht. 
Heersende jurisprudentie was 

altijd, dat een voorwaardelijke 
straf even zwaar was als een in 
duur gelijke onvoorwaardelijke 
straf (zie o.a. HR 18 december 
1933, NJ 1934, p. 298). Thans is 
bij de Hoge Raad echter een 
relativering van deze opvatting te 
constateren (zie o.a. HR 7 
december 1976, NJ 1977, p. 82 en 
HR 9 december 1980, DD 81.118). 
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WerIc als 

straftoemetingsfactor 

drs. G. Kannegieter 

Inleiding 

Een belangrijk beginsel van het strafrecht is dat 
gelijke gevallen gelijk worden behandeld en ongelijke 
verschillend naar de mate van ongelijkheid. Dit 
principe moet burgers een grote mate van zekerheid 
geven omtrent de behandeling die hen als verdachte 
van een misdrijf te wachten staat. Ongelijkheid op 
basis van, bij voorbeeld, de sociale en maatschap-
pelijke positie van individuen in de samenleving zou 
niet in de strafrechtspleging terug te vinden mogen 
zijn. 

Het beginsel van gelijkheid is echter ook problema-
tisch, omdat moeilijk te bepalen is wat in de sfeer van 
de strafrechtspleging gelijke gevallen zijn. De 
wetgever heeft de eis van gelijke behandeling niet 
nader geconcretiseerd, zodat een duidelijke maatstaf 
niet aanwezig is (zie bij voorbeeld Enschede, 1975; 
Polak, 1990; Leijten, 1990). Ms het om de beoor-
deling van strafzaken gaat, zijn de blote feiten vaak 
nog wel vergelijkbaar, maar het wordt al moeilijker 
om de plegers ervan en de specifieke omstandigheden 
te vergelijken. Zo kunnen identieke diefstallen leiden 
tot een heel verschillende afhandeling, omdat de 
verschillende persoonlijke omstandigheden van de 
verdachte - waarmee rekening mag worden gehouden 
- daartoe aanleiding geven. 

De instanties die te maken hebben met de 
opsporing, vervolging en berechting van strafbare 
feiten, wordt zodoende een betrekkelijk grote vrijheid 
gelaten bij de wijze van afdoening van strafbare 
feiten. Zij bepalen in de dagelijkse praktijk hoe gelijk 

* De auteur was als onderzoeker verbonden aan het Onder-
zoekcentrum voor Criminologie en Jeugdcriminologie van 
de Rijksuniversiteit Groningen en bereidt een dissertatie 
voor over dit onderwerp. 
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dan wel ongelijk de misdrijven en hun daders zijn. 
Het gevolg hiervan is dat verschillen zullen ontstaan 
in de afhandeling van strafzaken, zowel binnen als 
tussen de organisatorische eenheden (rechtbanken, 
parketten). Nu hoeft dat niet zo'n ramp te zijn: 
extreem strenge of milde officieren en rechters 
worden toch wel gecorrigeerd door hogere rechtspre-
kende colleges. 

De eigen beleidsruimte van de officier van justitie, 
en daarmee ook van de daarvan in zekere zin afhan-
kelijke rechter, is natuurlijk niet ongelimiteerd. Voor 
een steeds groter wordend aantal delicten wordt deze 
beleidsruimte beduidend ingeperkt door vervolgings-
en strafvorderingsrichtlijnen en door het beleid van 
het eigen arrondissement of ressort. De officier, en 
zeker de rechter, houdt overigens de mogelijkheid om 
in eis en vonnis, zij het vaak beperkt, af te wijken van 
de richtlijn of het tarief, bij voorbeeld door rekening 
te houden met de omstandigheden en mogelijkheden 
van de verdachte.' Van computerrechtspraak is, 
ondanks de groeiende dossiers met vervolgings- en 
strafvorderingsrichtlijnen, nog lang geen sprake. Voor 
het gros van de misdrijven is de beslissingsruimte van 
officier en rechter nog groot. Het blijft dan ook recht-
spreken met een zeer menselijk gezicht. 

De zogenoemde discretionaire bevoegdheden op de 
verschillende niveaus in de rechtsgang hebben grote 
voordelen. Lang niet alle zaken hoeven tot een 
rechtszaak te leiden. Zo hoeft de politie niet van elke 
kleinigheid proces-verbaal op te maken en kan de 
officier afzien van vervolging (bij voorbeeld in 
kleinere zaken, in zaken waarin dader en slachtoffer 
zelf tot overeenstemming zijn gekomen of als er 
persoonlijke omstandigheden zijn die sterk pleiten 
tegen vervolging). Bovendien heeft de officier sinds 
1983 de mogelijkheid voor een groot aantal 
misdrijven de verdachte een transactie-aanbod te 
doen, waarmee eveneens een gang naar de rechter 
voorkomen kan worden. Deze mogelijkheden bevor-
deren de doelmatigheid van het justitiele systeem en 
hebben voor veel verdachten het voordeel dat hun 
een verdere gang door de justitiele molen bespaard 
blijft. 

De rechter krijgt nog slechts een selectie van de 
opgeloste zaken ter beoordeling voorgelegd. Voor de 
rechter, de laatste persoon in de schakel, bestaat de 
beslissingsruimte eruit dat hij (alleen of samen met 
zijn twee collega's in de meervoudige strafkamer) na 
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onderzoek bepaalt of het gaat om een strafbaar felt 
en een schuldige verdachte, waarna hij, als deze 
vragen bevestigend worden beantwoord, een keuze 
kan maken uit een scala van straffen en maatregelen: 
van een schuldigverklaring zonder oplegging van straf 
tot gevangenisstraf, verbeurdverklaring van goederen, 
terbeschikkingstelling, enzovoort. Hij is daarbij 
vanzelfsprekend gebonden aan de in de wet voor de 
verschillende typen delicten vastgelegde strafminima 
en -maxima. 

Het ontbreken van duidelijke beoordelingscriteria 
voor de strafvordering en straftoemeting in het gros 
van de misdrijf-zaken maakt een zekere selectiviteit in 
de rechtsgang onvermijdelijk. De afwegingen en 
keuzes worden gemaakt door individuele beoorde-
laars. Weliswaar zal men een zaak grotendeels vanuit 
eenzelfde referentiekader (cultuur) beoordelen, maar 
interpretatie van - crimineel - gedrag en de beslis-
singen omtrent vervolgen en straf(maat) blijven 
goeddeels een individuele zaak. Hierbij kunnen 
overtuigingen, (voor-)oordelen en attitudes van de 
persoon van de beoordelaar een rol spelen. 

Selectiviteit in de afhandeling van strafzaken hoeft 
niet bezwaarlijk te zijn, zolang zij niet leidt tot syste-
matische verschillen in de behandeling van catego-
rieen verdachten of tot grote beleidsverschillen in 
strafvordering en straftoemeting tussen rechters, 
officieren of arrondissementen. Met systematische 
verschillen wordt gedoeld op, bij voorbeeld, de 
invloed van sociale - en/of persoonskenmerken van 
de verdachte zoals sekse, etniciteit, klasse, 
werkloosheid en dergelijke. Hoewel een duidelijk 
criterium voor gelijkheid ontbreekt, lijken dergelijke 
vormen van verschillende behandeling in strijd met 
de notie van rechtsgelijkheid, hoe algemeen die ook 
omschreven mag zijn. 

Dit artikel is toegespitst op de systematische 
(structurele) vormen van ongelijkheid in de straftoe-
meting. Nagegaan wordt of bepaalde kenmerken van 
de verdachte systematisch van invloed zijn op de 
straftoemeting. Het gaat hierbij niet om de vraag of 
het recht (wetgeving) op zichzelf discrimineert, maar 
of de toepassing ervan verschillend uitwerkt voor 
mensen met een verschillende sociale positie. Ook 
eventuele verschillen tussen officieren, rechters of 
arrondissementen blijven buiten beschouwing. De 
sociale positie van de verdachte moet in dit artikel 
specifiek worden opgevat als de status van zijn 
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arbeidspositie: het wel of niet hebben van een baan. 
Allereerst wordt kort weergegeven hoe selectiviteit 

in de rechtsgang door de Groningse criminologen in 
het verleden is onderzocht. Vervolgens wordt een 
schets gegeven van een vooronderzoek naar de relatie 
tussen arbeidspositie en straftoemeting. Daarna wordt 
uitvoeriger ingegaan op de opzet en resultaten van 
een uitgebreid vervolgonderzoek, waarbij gebruik is 
gemaakt van dossierstudie, observatie van rechtzit-
tingen en interviews met justitiele beslissers. 2  In dit 
artikel beperk ik mij tot de analyses van (eenvoudige) 
diefstalzaken. 

Dossieronderzoek 

In de jaren zeventig en tachtig is door medewerkers 
van het Onderzoekcentrum voor Criminologie en 
Jeugdcriminologie in Groningen een reeks onder-
zoeken uitgevoerd naar selectiviteit in de rechtsgang. 
Men had daarbij vooral oog voor de invloed van de 
maatschappelijke positie van de verdachte op de 
afhandeling van strafzaken (Jongman, 1981). Het ging 
deze onderzoekers om het opsporen van structurele 
verschillen in dit opzicht. Daarbij werden meestal - 
een observatie-onderzoek bij de politie uitgezonderd 
- dossiers bestudeerd, waaruit kenmerken van delict 
en verdachte werden overgenomen en geanalyseerd. 
Die in strafdossiers of uittreksels van strafdossiers 
vastgelegde informatie vormde het basismateriaal van 
de onderzoeken. 

Een grote beperking hiervan is, dat de onderzoeker 
afhankelijk is van door anderen (politie, justitie) 
geselecteerde en vastgelegde gegevens. Bovendien 
blijven zowel het proces van besluitvorming - met 
daarbij de invloed van de persoon van de beslisser 
(officier van justitie en rechter) - als de levende 
praktijk van het strafproces buiten beschouwing. 
Dossierstudies kunnen dan ook niet meer dan statis-
tische verbanden opleveren, waaruit globale 
indicaties zijn af te leiden omtrent de invloed van de 
onderzochte factoren op de straftoemeting. 

Het blijft verder onzeker of er niet andere factoren 
zijn (waarover niets in de dossiers te vinden is) die de 
gevonden verschillen in afhandeling zouden kunnen 
verklaren. Uit de reeks onderzoeken kon dan ook wel 
worden geconcludeerd dat uiteenlopende positie-
groepen door het justitieel apparaat ongelijk worden 
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behandeld, maar over de ontstaansgronden van dat 
verschijnsel kon slechts gespeculeerd worden. De 
verschillen zouden bij voorbeeld kunnen ontstaan 
door een, in prognostische termen, positievere dan 
wet negatievere waardering van de sociale positie van 
de verdachte. Of dat zo is, en hoe deze factor dan 
door de individuele beslissers wordt `gewogen', blijft 
in de onderzoeken echter onduidelijk. 3  

De onderzoeksresultaten en de methode van 
onderzoek leidden tussen de vakgenoten tot heftige 
discussies, die nooit bevredigend zijn afgerond. 4, In 
elk geval mag worden gehoopt dat de onderzoeksre-
sultaten binnen de justitiele wereld het denken over 
dit probleem hebben gestimuleerd. 

In 1983 werd een drietal onderzoeken uitgevoerd 
waarin nog wel de methode van dossieronderzoek 
werd gehanteerd, maar waarin het aanvankelijke 
kernbegrip `sociale klasse' was vervangen door meer 
specifieke begrippen. De vraagstelling werd nu toege-
spitst op het verband tussen etniciteit, sekse en - 
vooral - arbeidspositie (werkend-werkloos) van de 
verdachte enerzijds en straftoemeting anderzijds.° Op 
dit laatste dossieronderzoek gaan we iets uitgebreider 
in. 

De voorspelling waarmee we het dossieronderzoek, 
naar de relatie tussen werk en straftoemeting 
begonnen, was dat werkloze verdachten door de 
rechter strenger zouden worden aangepakt dan 
werkende, vooral in de zin dat vaker een onvoorwaar-
delijke gevangenisstraf zou worden opgelegd. 7  Deze 
voorspelling ligt min of meer voor de hand: een 
verschil in aanpak kan enerzijds het onbedoelde 
gevolg zijn van goede bedoelingen: niet de werkloze 
`moef strenger worden gestraft, maar de werkende 
moet wel een tweede kans worden geboden. Hij loopt 
immers het risico door een gevangenisstraf zijn baan 
te verliezen. 

Mn de andere kant kan een redenering worden 
gevolgd waarin de recidiveprognose en strafgevoe-
ligheid centraal staan. De recidiveprognose is in deze 
redenering ongunstiger voor werklozen dan voor 
werkenden. Bij werklozen ontbreekt immers een 
belangrijke verliespost in het maatschappelijk domein 
(werk) en - mede - daardoor zal de bereidheid tot het 
plegen van misdrijven mogelijk groter zijn. Om bij 
een als lager gepercipieerde strafgevoeligheid toch 
eenzelfde effect te bereiken, zou een hardere aanpak 
geeigend kunnen zijn. Het is maar de vraag welke 
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redenering door officieren en rechters wordt gevolgd, 
maar in beide gevallen zal het resultaat zijn dat 
werkenden een grotere kans hebben mild gestraft te 

• worden dan werklozen. 
De uitkomst van de dossierstudie was conform de 

voorspelling: werklozen worden voor het delict 
eenvoudige diefstal gemiddeld strenger gestraft dan 
hun werkende collega's, een verband dat voor al de 
onderzochte jaren bleek te bestaan. 8  Het verband 
blijft bestaan wanneer de invloed van andere 
factoren, die samenhangen met zowel de arbeidspo-
sitie van de verdachte als de straftoemeting, wordt 
uitgeschakeld. 90p grond van dit dossiermateriaal 
moesten we wel concluderen dat verschillen in 
straftoemeting moeten worden toegeschreven aan de 
arbeidspositie: de andere uit de dossiers bekende 
factoren konden de verschillen niet verklaren. 

Aan dit onderzoek kleven de bezwaren die we al 
noemden. Het beeld dat ontstaat van de afhandeling 
van dergelijke strafzaken is betrekkelijk oppervlakkig 
en onbevredigend. Het materiaal heeft heel duidelijk 
zijn beperkingen, inherent aan de wijze van 
onderzoek - de dossierstudie waardoor we blijven 
steken op het niveau van constateren. Een inhou-
delijke verklaring voor het ontstaan van de gevonden 
verschillen in bestraffing tussen werkenden en 
werklozen kan op basis van dit materiaal niet worden 
gegeven. Bovendien kan het nog zijn dat het gaat om 
schijnverbanden, en zijn het andere, ongeregistreerde, 
daad- dader- of zittingsaspecten die een rol spelen. 

Observatie-onderzoek 

Om bovenstaande bezwaren te ondervangen, kozen 
we voor een beduidend bredere onderzoeksopzet, t.w. 
observatie van zittingen en analyse van de betreffende 
strafdossiers. Naderhand is het onderzoek nog eens 
uitgebreid met een interviewronde met officieren en 
rechters uit de onderzochte arrondissementen, waarin 
zij zijn geconfronteerd met een aantal resultaten uit 
het observatieonderzoek.'° Natuurlijk heeft ook deze 
wijze van onderzoek tekortkomingen. Het 
voornaamste manco is wel dat observaties beper-
kingen hebben als het gaat om de interpretatie van 
houdingen en gedrag van de participanten in de 
rechtszaal. Daarnaast is men afhankelijk van hetgeen 
verbaal geuit wordt, wat zeker geen volledige repre- 
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sentatie zal zijn van wat gedacht wordt. Met name het 
formele taalgebruik in de rechtszaal verraadt weinig 
van de intenties en overwegingen van officier en 
rechter. 

In onze optiek moest deze opzet echter tenminste 
leiden tot vergroting van het inzicht in de rol die de 
maatschappelijke positie van de verdachte (in het 
bijzonder de arbeidspositie) speelt bij de straftoe-
meting. Door de naderhand gehouden interviews met 
rechters en officieren zou de verklarende waarde van 
het onderzoek nog moeten worden vergroot. Op de 
resultaten van de interviewronde gaan we aan het slot 
van dit artikel slechts kort in. We richten ons weer 
vooral op het verband tussen de arbeidspositie van de 
verdachte (werk - werkloos) en de kans op gevange-
nisstraf. 

Enkele keuzes; type delict en type rechter 

Voor het doen van empirisch redelijk gefundeerde 
uitspraken over selectiviteit in de straftoemeting is het 
wenselijk dat een zo groot mogelijk aantal zaken 
object van studie is. Dit pleit voor een keuze van 
typen delicten die en voor de vraagstelling interessant 
zijn en in voldoende mate voorkomen om statistische 
analyses zinvol te doen zijn. Om met het eerste te 
beginnen: interessant zijn vooral die strafzaken 
waarin in principe de afweging kan worden gemaakt 
of wel of niet een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
(als de meest ingrijpende strafsoort) gedigend is. Bij 
de strafrechtelijke afdoening van zeer lichte en zeer 
ernstige zaken zal deze afweging geen grote rol 
spelen." Het feit dat de verdachte een baan heeft zal 
zowel in zeer lichte als zeer ernstige zaken niet erg 
veel gewicht in de schaal leggen. Voor onze vraag-
stelling is dus de middencategorie misdrijven, waarin 
de strafmodaliteit niet.bij voorbaat vaststaat en 
waarin ruime variatie bestaat in de straftoemeting, het 
meest interessant. Het tweede criterium, voldoende 
aantallen om betrouwbare statistische analyses te 
kunnen verrichten, beperkt het aantal in aanmerking 
komende typen delicten aanzienlijk. We komen dan 
vanzelf uit bij de meest voorkomende misdrijven. 

Op grond van deze criteria is uiteindelijk gekozen 
voor de delicten diefstal (eenvoudige en gekwalifi-
ceerde), eenvoudige mishandeling en vernieling (artt. 
310, 311, lid 4 en 5, 300, 350). Bovendien besloten we 
ons te beperken tot zaken die door de politierechter 
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worden afgehandeld, omdat daar de `middencate-
gorie' misdrijven goed vertegenwoordigd zal zijn. 
Bijkomende voordelen zijn dat het om relatief 
eenvoudige zaken gaat waarbij betrekkelijk weinig 
problemen op het juridische vlak spelen en dat de 
zittingen gemakkelijker te volgen zijn dan die van de 
meervoudige strafkamer; een kleiner aantal proces-
deelnemers levert nu eenmaal minder interacties op.' 2  

De strafzaken zijn geobserveerd in de drie recht-
banken in het noorden van het land. Er is verder 
geprobeerd een zo uniform mogelijke onderzoeks-
groep te verkrijgen: uitsluitend van zaken tegen straf-
rechtelijk meerderjarige (18 jaar en ouder), Neder-
landse mannen werden de strafdossiers ingezien en 
de zittingen bijgewoond. De rol van factoren als de 
mate van strafrechtelijke verantwoordelijkheid, 
etniciteit en sekse blijven dus buiten beschouwing. In 
het onderzoek zijn in totaal 725 strafzaken bestu-
deerd. Daaronder waren 351 diefstalzaken (108 
eenvoudige en 243 gekwalificeerde)." Hier beperken 
we ons tot deze diefstalzaken. 

Kenmerken van de zaken en de afhandeling 

Van de 351 verdachten zijn in de processen-verbaal 
1312 diefstallen vermeld. De verdachten van gekwali-
ficeerde diefstal nemen daarvan het leeuwedeel voor 
hun rekening (1033; gemiddeld 4,5 feit). De 
verdachten van eenvoudige diefstal komen op een 
beduidend lager moyenne (2,6 feit). Gezien het 
voorgaande is het weinig verwonderlijk dat de eerst-
genoemden gemiddeld voor een grotere buit terecht-
stonden.' 4  

De variatie in straffen is groot. Wat dat betreft was 
de keuze voor diefstalzaken, afgehandeld door de 
politierechter, niet slecht. Wegens eenvoudige diefstal 
wordt in ruim een vijfde (22%; n=24) een onvoor-
waardelijke gevangenisstraf opgelegd en van de 
gekwalificeerde diefstalzaken eindigt bijna een derde 
(32%; 77) in een gevangenisstraf." Er is voldoende 
variatie in de opgelegde straffen aanwezig om onze 
vraagstelling te kunnen onderzoeken. 

Een deel van de verdachten (16%; 55) had een 
strafzitting kunnen vermijden door in te gaan op het 
transactieaanbod van het O.M. Voor het gros van hen 
is het weinig voordelig dat ze de boete niet eerder 
hebben voldaan: de straf (nagenoeg altijd 
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eveneens een boete) valt in de meeste gevallen hoger 
uit. 

Een voorlichtingsrapport is in 13% (46) van de 
zaken opgemaakt. Deze rapportage verschaft officier 
en rechter informatie die een meer genuanceerde 
besluitvorming mogelijk maakt; men weet meer over 
de omstandigheden waarin de dader verkeert. Als de 
rapporteur een advies geeft, wordt dat meestal 
opgevolgd. De voorlichtingsrapportage pakt uit in het 
voordeel van deze verdachten, onder meer gezien het 
hoge percentage dienstverleningen dat wordt 
opgelegd.' 6  

De verdachte in de diefstalzaken is doorgaans een 
jonge man. De gemiddelde leeftijd is 26 jaar en de 
helft van de mannen is tussen de 18 en 24 jaar oud. 
Van ongeveer een vijfde is bekend dat ze gehuwd zijn 
dan wel samenwonen met eel partner. Hoewel de 
informatie op dit punt niet volledig is, mogen we 
aannemen dat het voor het merendeel gaat om in dit 
opzicht ongebonden mannen. 

Een minderheid van de verdachten heeft een baan 
(22%; 77), de overgrote meerderheid (73%; 257) is 
werkloos. 17  Een heel scheve verhouding derhalve, die 
bij heel wat officieren en rechters de mening zal doen 
postvatten dat diefstal sterk samenhangt met 
werkloosheid. Overigens is deze scheve verhouding 
niet het gevolg van een in dit opzicht selectief vervol-
gingsbeleid van het O.M. Een aanvullend onderzoek 
laat namelijk zien dat bij de zaken die op het O.M. 
binnenkomen de verhouding werkend - werkloos 
ongeveer dezelfde is." 

Een substantieel deel van de delicten is onder 
invloed van alcohol gepleegd. Dertien procent (14) 
van de verdachten van eenvoudige - en 33% (79) van 
de verdachten van gekwalificeerde diefstal had 
alcohol gebruikt voordat zij het delict begingen. 
Afgezien van hun drankgebruik op dat moment 
verschillen de 'drinkers' niet van de overige 
verdachten en er is evenmin verband met de straftoe-
meting. Een veel duidelijker rol speelt het drugge-
bruik; hier ligt de relatie tussen gebruik (verslaving) 
en delict ook wel erg voor de hand: de diefstallen 
worden, afgaande op de verklaringen van de 
verdachte in het proces-verbaal en op de zitting, 
veelal gepleegd om de kosten van het gebruik op te 
brengen. 

In totaal zijn er in de onderzoeksgroep 49 (13%) 
drugverslaafden die een onevenredig deel van de 
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feiten voor hun rekening nemen (323 feiten; 
gemiddeld ruim zes per persoon; 24,6% van het totale 
aantal delicten). Daarnaast verschillen ze van de 
overige verdachten in die zin dat hun relationele en 
maatschappelijke bindingen marginaal zijn. Ook zijn 
ze in het verleden vaker - eveneens wegens het 
plegen van vermogensmisdrijven - met justitie in 
aanraking geweest. Het wekt dan ook weinig 
verbazing dat de drugverslaafden ook van de 
overigen verschillen in de straffen die worden 
opgelegd: tweederde van hen krijgt een gevangenis-
straf opgelegd tegen ongeveer een vijfde van de 
overige verdachten. 

De rechter ziet in de diefstalzaken in de regel 
verdachten voor zich die al eerder met justitie in 
aanraking zijn geweest. De drugverslaafden zijn 
nagenoeg allemaal recidivist, maar ook van de 
overigen is het grootste deel van de verdachten in het 
recente verleden met justitie in aanraking geweest 
(78%; n= 236) en van de recidivisten gaat het meestal 
(63%; n =148) om straflijsten waarop al drie of meer 
justitiele contacten vermeld staan. Laten we de afdoe-
ningen door het O.M. buiten beschouwing (sepot en 
transactie) dan zien we dat er van de 236 recidivisten 
200 - ook - veroordelingen op hun straflijst hebben. 
Op de zitting komt het strafrechtelijk verleden vrijwel 
standaard aan de orde; als de verdachte zelf op de 
zitting aanwezig is, wordt het in liefst 92% (n = 171) 
genoemd. Het enkelvoudig verband tussen de status 
van het strafrechtelijk verleden van de verdachte en 
de straftoemeting is duidelijk: recidivisten worden 
strenger gestraft dan first offenders en naarmate er 
sprake is van langere straflijsten wordt vaker een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd. 

Lang niet alle verdachten komen op de zitting. 
Liefst 60% van de verdachten van eenvoudige - en 
41% van de verdachten van gekwalificeerde diefstal, 
komt niet opdagen. Verstek laten gaan lijkt overigens 
een doorgaans weinig verstandige keuze; de eventuele 
verzachtende omstandigheden komen niet of 
nauwelijks aan bod, terwijl voor de strafverzwarende 
omstandigheden het tegendeel geldt. De verdachte 
die niet komt opdagen laat met name de kans liggen 
zijn onvoorwaardelijke gevangenisstraf omgezet te 
krijgen in dienstverlening. Bovendien leidt de aanwe-
zigheid van de verdachte nogal eens tot een 
niet-conform vonnis en in de praktijk betekent dit 
vrijwel altijd een lager vonnis. Meer dan de helft van 
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de aanwezige verdachten hoort een lager vonnis 
uitspreken dan de straf die was geeist. In verstek-
zaken daarentegen gaat de rechter in slechts 15% 
onder de eis van de officier. Dit geeft een duidelijke 
indicatie van de invloed die van de verdachte kan 
uitgaan op het oordeel van de rechter. 

De advocaten die in deze zaken optreden, hebben 
zelden juridische argumenten voorhanden en ze 
kunnen weinig anders doen dan pleiten voor 
clementie voor hun client. Een kwart van de 
verdachten (n= 86) heeft de hulp van een advocaat 
ingeroepen; het zijn doorgaans de relatief ernstiger 
zaken. De verdachte doet er in de regel verstandig 
aan een advocaat in de arm te nemen. Hij heeft een 
beduidend grotere kans een lagere straf opgelegd te 
krijgen dan is geeist; de rechter wijkt in zaken waar 
een advocaat optreedt significant vaker af van de eis. 
Als de rechter niet-conform de eis vonnist is de aard 
van de afwijking overigens niet verschillend in zaken 
waar wel of geen advocaat optreedt. Het inhuren van 
een professionele tegenspeler die relevante - strafver-
zachtende - informatie naar voren kan brengen, is per 
saldo echter voordelig voor de verdachte. Het garan-
deert bovendien een uitgebreidere, zorgvuldiger 
afhandeling en daarmee waarschijnlijk een kwalitatief 
betere besluitvorming van officier en rechter. 

Werk en straftoemeting 

Na de schets in de voorgaande paragrafen van de 
opzet van het onderzoek en de voornaamste 
kenmerken van de onderzoeksgroep en de afban-
deling ter zitting komen we toe aan de analyses die 
gericht zijn op onze hoofdvraag: is er sprake van 
samenhang tussen de maatschappelijke positie van de 
verdachte, i.e. het al dan niet hebben van een baan, 
en de straftoemeting, i.e. het al dan niet opleggen van 
een vrijheidsstraf? De voorspelling is weer dat 
werkloze verdachten voor een vergelijkbaar feit vaker 
een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd zullen 
krijgen dan werkenden." Verder kon op basis van het 
eerder uitgevoerde dossieronderzoek worden 
verwacht dat er meer recidive onder de categorie 
werkloze verdachten zou zijn en dat verschillen in 
straftoemeting met name zichtbaar zouden zijn bij de 
categorie first offenders. 

Hoewel de arbeidspositie van de verdachte een 
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'vase onderwerp is op de zitting - in 95% (n =176) 
van de contradictoire zaken wordt de verdachte 
gevraagd of hij werk heeft dan wel werkloos is -, 
wordt er in de motiveringen van eis en vonnis slechts 
zelden expliciet naar verwezen (rechter en officier 
beiden negen keer). Dit laatste hoeft op zichzelf 
echter niet zoveel te zeggen over de rol die deze 
factor speelt bij de straftoemeting. De motiveringen 
van officier en rechter zijn doorgaans in dermate 
algemene termen geformuleerd dat de concrete 
afwegingsfactoren er nauwelijks uit zijn af te leiden. 

De meest ruwe vergelijking van de opgelegde 
straffen aan werkende en werkloze verdachten laat 
een duidelijk verschil in straftoemeting zien: van de 
257 werklozen krijgt een beduidend groter deel een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd (34%) dan 
van de 77 werkenden (16%).20 In.eerste instantie lijkt 
de voorspelling dus bevestigd te worden: van alle 
sociale - en persoonsfactoren die we konden 
registreren, is werk zelfs de enige die - enkelvoudig - 
een statistisch significant verband met de opgelegde 
straf te zien geeft, en wel in de voorspelde richting. 
Deze simpele vergelijking biedt echter weinig 
houvast; ze is niet meer dan een eerste indicatie. De 
verdere analyses zijn erop gericht de mogelijk 
storende invloed van andere factoren te identificeren. 
Ze verlopen in een aantal stappen. 

In het kort komt het erop neer dat telkens wordt 
nagegaan of de categorieen werkenden en werklozen 
van elkaar verschillen op andere strafbepalende 
factoren. Worden er - statistisch significante - 
verschillen geconstateerd dan moet het verband 
`arbeidspositie - straftoemeting' voor deze factor[en] 
worden gezuiverd (gecontroleerd). In deze opsplit-
singstechniek wordt de straftoemeting aan werklozen 
steeds vergeleken met de straftoemeting aan 
werkenden die zoveel mogelijk 'op hen lijken'. Deze 
techniek maakt niet alleen duidelijk of er werkelijk 
verschillen in straftoemeting zijn, maar ook en vooral 
in welke sub-categorieen die verschillen gelokaliseerd 
zijn. 

De drugverslaafden en transactieweigeraars 

Als eerste stap in de analyses zetten we enkele 
categorieen verdachten op een zijspoor. Van de 
analyses worden vier categorieen uitgesloten, te weten 
de transactieweigeraars (n=50), de drugverslaafde 
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verdachten (n=49), diegenen waarvan de arbeidspo-
sitie onbekend is (n=7) en studerenden (n =10). Wat 
de twee laatstgenoemde categorieen betreft zal deze 
voortijdige uitsluiting duidelijk zijn; het gaat om zeer 
kleine aantallen waarmee vergelijking - statistisch - 
zinloos is. 

De transactieweigeraars (13 werkenden en 37 
werklozen) laten we buiten beschouwing omdat de 
strafsoort die wordt opgelegd tevoren vrijwel 
vaststaat. Bij hoge uitzondering wordt in deze 
gevallen jets anders dan een boete opgelegd. Meestal 
wordt overigens wel een hogere boete opgelegd dan 
het transactiebedrag inhield, en slechts vijf 
verdachten komen er af met een lagere boete. Hoe 
dan ook, het is voor de verdere analyses, die immers 
gericht zijn op het mogelijke verband tussen arbeids-
positie en gevangenisstraf, een niet interessante 
categorie. 

De categoric drugverslaafde verdachten (49) bestaat 
bijna uitsluitend (44) uit werkloze mannen, die zich 
op tal van punten onderscheiden van zowel de 
werkenden als de overige werklozen. Zo hebben zij 
gemiddeld een groter aantal diefstallen gepleegd, zijn 
ze alien recidivist, is hun recidivegraad hoger, heeft 
het laatste justitiecontact recenter plaatsgevonden en 
werd in het verleden vaker gevangenisstraf opgelegd. 
De verschillen in straftoemeting tussen hen en de 
niet-verslaafden zijn dan ook aanzienlijk. De 
verslaafde verdachte heeft een veel grotere kans 
gevangenisstraf opgelegd te krijgen. 1 ' Ook als 
drugverslaafde verdachten uitsluitend worden verge-
leken met de categoric werkloze verdachten die een 
vergelijkbaar feit hebben gepleegd en een verge-
lijkbare strallijst hebben, blijven de opgelegde straffen 
verschillen. We mogen daarmee aannemen dat het 
drugverslaafde zijn op zichzelf een factor is die een 
rol speelt bij de beslissing over de op te leggen straf. 
Voor de verdere vergelijking blijven de drugver-
slaafde verdachten - en daarmee 32 gevangenis-
straffen aan in hoofdzaak werkloze verdachten - 
echter buiten beeld, omdat het aantal verslaafden met 
werk te klein is om hen met de werkloze verslaafden 
te vergelijken. 

De 'storende' rol van andere factoren 

Nu we met enkele, voor de vraagstelling niet 
relevante, categorieen verdachten hebben afgedaan, 
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houden we voor de analyses 235 zaken over, waarvan 
58 mannen met een baan en 177 werklozen. Kijken 
we dan opnieuw naar het verband tussen deze 
arbeidspositie en de straftoemeting dan blijkt dat er 
duidelijke verschillen in straftoemeting blijven 
bestaan. Het beeld blijft hetzelfde: met name bij de 
onvoorwaardelijke gevangenisstraffen zijn de 
werkenden ondervertegenwoordigd, zij krijgen vaker 
een voorwaardelijke gevangenisstraf (al dan niet met 
boete) of een boete opgelegd. De werklozen zijn 
duidelijk slechter af. Zij krijgen beduidend vaker een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd (33% tegen 
16%).22 De conclusie na de uitsluiting van de 
drugverslaafden en transactieweigeraars is duidelijk: 
er blijven statistisch significante verschillen bestaan 
tussen `werk' en straftoemeting. Onze voorspelling 
houdt - nog - stand. Het is nu zaak te kijken of er 
andere factoren te vinden zijn die deze verschillen in 
straftoemeting kunnen verklaren. Met andere 
woorden: er moet worden nagegaan op welke, voor 
de straftoemeting relevante, factoren de werkenden 
verschillen van de werklozen. Het is bij voorbeeld 
mogelijk dat de werklozen ernstiger diefstallen, meer 
diefstallen of vaker gekwalificeerde diefstal plegen. 

Strafrechtelijk verleden als con trolevariabele 

Wat levert de vergelijking tussen werkenden en 
werklozen naar zowel de delict- en persoons- als de 
afhandelingsvariabelen nu op? Gaat het om verschil-
lende categorieen verdachten? Het antwoord is 
grotendeels ontkennend. Afgezien van kleine - niet 
statistisch significante - verschillen is er slechts een 
punt waarop de werkenden zich wezenlijk van de 
werklozen onderscheiden. Het gaat dan wel om een 
voor de straftoemeting relevante variabele, te weten 
het strafrechtelijk verleden. Van de werkloze 
verdachten is een groter deel al eerder met justitie in 
aanraking geweest, al eerder veroordeeld voor 
misdrijven en heeft bovendien een hogere recidive-
graad. Zo is 56% van de werkenden eerder veroor-
deeld tegen 74% van de werklozen, en zijn respectie-
velijk 27% en 41% twee keer of vaker veroordeeld. 
Noch de aard van de recidive noch de snelheid van 
recidiveren zijn verder verschillend. Deze uitkomst 
konden we overigens, op basis van resultaten van 
eerdere dossierstudie, verwachten. 

De veronderstelling ligt nu voor de hand dat niet 

Werk als straftoemetingsfactor 	 85 



de arbeidspositie de verschillen in straftoemeting 
verklaart, maar dat dit wel zal komen doordat er 
zoveel meer recidivisten onder de baanlozen zijn. De 
uitsplitsing naar het strafrechtelijk verleden nu levert 
een interessante uitkomst op. We zien dat weliswaar 
een verschil in straftoemeting zichtbaar blijft, maar 
dat dit niet voor alle recidivecategorieen opgaat. Voor 
de straftoemeting aan verdachten die in het verleden 
drie keer of vaker voor misdrijven zijn veroordeeld 
maakt het nagenoeg niets uit of het gaat om een 
werkende dan wel een werkloze verdachte. Gaat het 
dus om notoire recidivisten dan krijgen de werkenden 
naar verhouding even vaak gevangenisstraf opgelegd 
als de werklozen. De - statistisch significante - 
verschillen blijven over bij de first offenders en de 
lichte recidivisten'. Ook deze uitkomst komt in grote 
lijnen overeen met de resultaten van de eerdere 
dossierstudie. 

Voorlopig blijft onze voorspelling (werklozen 
worden strenger afgehandeld) overeind, zij het dat ze 
niet voor alle categorieen opgaat, maar tot zover 
konden we dat nog wel voorspellen. Deze uitkomst 
heeft voor de verdere analyses, gericht op het 
opsporen van andere verklarende variabelen, conse-
quenties. De categorie recidivisten waar we geen 
verschillen in afhandeling zien kan verder buiten 
beschouwing blijven. Met de categorieen first 
offenders en lichte recidivisten (n=72 en n=74) 
analyseren we verder. De analyses krijgen hiermee 
een meer exploratief karakter. 

Opnieuw blijft het de vraag of de arbeidspositie van 
de verdachte het onderscheid in straftoemeting 
verklaart, of dat er toch nog andere factoren te 
vinden zijn die hiervoor verantwoordelijk zijn. 
Misschien plegen de werklozen wel ernstiger of meer 
diefstallen. De stap in de analyse die nu wordt gezet 
is identiek aan wat hiervoor gebeurde: met welke, 
voor de straftoemeting relevante, factoren hangt de 
arbeidspositie van de resterende categorieen (de first 
offenders en lichte recidivisten) nu verder nog samen? 

De invloed van het regelen van de sehade 

De vergelijking van de resterende 42 werkenden en 
104 werklozen levert weinig nieuws op. Het meest 
duidelijke onderscheidingscriterium blijft hun 
arbeidspositie. Noch wat de aard en ernst van de 
feiten, noch wat aanwezigheid en inbreng op de 
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zitting betreft zijn er verschillen die ook maar in de 
buurt komen van statistische significantie. Er blijft 
maar een punt over dat op het eerste gezicht nog een 
verklarende factor zou kunnen zijn, namelijk het 
grotere aantal werkenden dat met het slachtoffer een 
schaderegeling heeft getroffen. Dat gebeurt overigens 
maar weinig (in totaal 17 keer), maar de werkenden 
zijn hier oververtegenwoordigd (21% van de 
werkenden, tegen 8% van de werklozen; respectie-
velijk 9 en 8 personen). Wellicht is een jets betere 
financiele positie van de verdachten met een baan 
hier debet aan. 

Het treffen van een schadevergoedingsregeling met 
het slachtoffer heeft in de praktijk zeker een strafma-
tigende invloed. In zestien van de zeventien zaken is 
het weliswaar geen aanleiding om van strafoplegging 
af te zien, maar de straffen zijn betrekkelijk licht. 23  
Het treffen van een schadevergoedingsregeling wordt 
zeker positief gewaardeerd, het 'siert de verdachte' en 
`ik zie tot mijn genoegen dat de schade vergoed is'. 

De zeventien verdachten die een schaderegeling 
hebben getroffen, onderscheiden zich verder van de 
overigen op het punt van aanwezig zijn op de zitting; 
slechts een van hen blijft weg. Kennelijk verwachten 
zij wat van hun gebaar en daarin worden zij ook 
tegemoetgekomen, zij het dat verdachten die menen 
er nu zonder straf af te komen, van een koude kermis 
thuiskomen. Dat lukt er slechts een. Al met al blijkt 
dat meer werkenden een schadevergoedingsregeling 
treffen en dat zij wat dat betreft meer kans lopen een 
gevangenisstraf te ontlopen. 24  Voor onze elaboratie 
betekent het voorgaande dat we opnieuw een 
categorie verdachten van verdere analyses kunnen 
uitsluiten, namelijk de verdachten die een regeling 
met het slachtoffer hebben getroffen; als dat eenmaal 
gebeurd is, is er wat de strafoplegging betreft geen 
verschil tussen deze werkenden en werklozen. 

Aard en ernst van de diefstal 

Tot nu toe hebben we een aantal categorieen 
verdachten kunnen lokaliseren waarbij de arbeidspo-

. sitie Oen verschillen oplevert in de strafsoort die 
wordt opgelegd. Afgezien van de drugverslaafden, 
waarvoor een vergelijking tussen werkenden en 
werklozen niet zinvol was, hebben we gezien dat de 
bestraffing niet verschilt voor transactieweigeraars, 
zware recidivisten en degenen die een schaderegeling 
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hebben getroffen. Voor de meerderheid van de 
geobserveerde diefstalzaken (221 van de 351; 63%) 
moet de arbeidspositie van de verdachte dus worden 
beschouwd als factor die niet rechtstreeks van invloed 
is op de strafsoort die wordt opgelegd. Voor de 
straftoemeting in de overige zaken (n=130) lijkt het 
nog steeds een factor van belang: de werkloze 
verdachten worden, afgemeten aan de opgelegde 
strafsoort, beduidend strenger afgehandeld; van de 
resterende 34 werkenden krijgt 15% (n =5) onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf tegen 41% (n=39) van de 
96 werklozen. 

Nu dient nogmaals de vraag te worden gesteld of 
het binnen de nu overgebleven categorie de arbeids-
positie is, die bepalend is voor de geconstateerde 
verschillen of dat het toch nog lets anders' is. Een 
vergelijking tussen de werkenden en werklozen 
binnen deze groep van 130 verdachten !evert ten 
significant verschilpunt op, te weten het type diefstal: 
eenvoudige of gekwalificeerde. Verder gaat het om 
nagenoeg identieke categorieen verdachten die 
uitsluitend verschillen op het punt dat de ten een 
baan heeft en de ander niet. Het verschil in het type 
diefstal is van belang, omdat bekend is dat gekwalifi-
ceerde diefstal gemiddeld strenger wordt gestraft dan 
eenvoudige. Dit verschil gaat echter niet in de 
verwachte richting: het zijn juist de werkenden die 
vaker het zwaarste delicttype (gekwalificeerde 
diefstal) hebben gepleegd." Bij hen zou je dus 
zwaardere straffen verwachten. Het tegendeel blijkt 
echter. Deze constatering maakt de aanname dat het 
hebben van een baan een zwaarwegende factor is bij 
de straftoemeting sterker. Maar dat zullen we verder 
bekij ken. 

De volgende stap in de analyses is nu logischerwijs 
dat het type delict (eenvoudige of gekwalificeerde 
diefstal) in het opsplitsingsschema wordt betrokken. 
Gezien echter het feit dat vergelijking tussen 
werkenden en werklozen voor eenvoudige diefstal 
niet langer zinvol is (het gaat om twee werkenden 
tegen 23 werklozen)", gaan we nu uitsluitend verder 
met de gekwalificeerde diefstalzaken, waarmee nog 
105 zaken in het vizier zijn. Het resultaat van deze 
verdere opsplitsing wordt weergegeven in tabel 1. 
Daarin is ook weer het strafrechtelijk verleden 
opgenomen, omdat ook deze variabele, zoals eerder 
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Tabel 1: Opgelegde hoofdstraffen aan werkenden en werklozen voor 
gekwalificeerde diefstal naar het strafrechtelijk verleden van de 
verdachte" 

Strafmodaliteit 

First-offenders 	Een en twee veroordelingen 

Werk 	Werk- 	Totaal 	Werk 	Werk- 	Totaal 

	

loos 	 loos 

n% 	n% 	N% 	n% 	n% N % 

Ov.gev.straf-/dv1** 	1 5 	10 29 	11 21 	4 31 	21 54 	25 48 
Vw.gev.straf-/ 	 7 37 	20 59 	27 51 	7 54 	11 28 	18 35 
boete 
Boete 	 11 58 	4 12 	15 28 	2 15 	7 18 	9 17 

19 	34 	53 	13 	39 	52 
36 	64 	100 	25 	75 	100 

First offenders: Chi' = 13.74;df = 2;p = .001;Cramer's V = .50. Een en twee keer 
veroordeelden: geen Chi te berekenen wegens te geringe celvulling. 
* Daarbij gaat het uitsluitend om niet-drugverslaafden, verdachten die geen 
transactieaanbod hebben gekregen en verdachten die geen schade-regeling hebben 
getroffen met het slachtoffer. 
** Waarvan dienstverlening: first offenders: werkenden 1, werklozen 4. 
Recidivisten: werkenden 3 en werklozen 10. 

duidelijk werd, zowel van belang is voor de factor 
arbeidspositie als voor de straftoemeting. 27  

Nu we deze stap in de analyses hebben gezet, 
kunnen we uit de tabel aflezen, dat de grootste 
verschillen tussen werkenden en werklozen uitein-
delijk vooral geconcentreerd zijn in de categorie first 
offenders. Bij de lichte' recidivisten gaan de 
verschillen in de percentages opgelegde onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraffen weliswaar duidelijk in 
dezelfde richting, maar de aantallen zijn te klein om 
apart te toetsen (wanneer we de tabel in zijn geheel 
aan een toetsing onderwerpen, wordt de sterkte van 
het verband overigens nauwelijks kleiner: Cramer's V 
wordt dan .45). 

We mogen concluderen dat het in onze onderzoeks-
groep met name de werkloze first offenders zijn die in 
het nadeel zijn bij hun werkende collega's. Uit de 
tabel valt immers af te lezen dat werkloze first 
offenders vaker een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
krijgen opgelegd. Daarnaast worden zij ook vaker tot 
een voorwaardelijke gevangenisstraf (met boete) 
veroordeeld. De werkende daarentegen lijkt een extra 
kans geboden te worden: hij krijgt met name vaak 
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een boete of een voorwaardelijke gevangenisstraf 
opgelegd en slechts zelden (een op de negentien) een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 	dit ene geval 
dienstverlening). 

Ook bij de lichte recidivisten zien we een hoger 
niveau van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen (onder 
het voorbehoud van de kleine aantallen). De 'extra 
kans' voor de werkenden ligt nu vooral bij de 
voorwaardelijke gevangenisstraffen (eventueel met 
boete). Ook nu weer lijken zij minder vaak een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf te krijgen opgelegd. 
Dit zal mogelijk te danken zijn aan het feit dat zij bij 
vroegere veroordelingen minder vaak reeds voorwaar-
delijk opgelegd kregen, zoals door de linkerhelft van 
de tabel wordt geillustreerd. 

Zijn we nu hiermee aan het eind van de analyses 
wat betreft de relatie arbeidspositie - straftoemeting? 
Statistisch gezien zijn er geen significante verschillen 
meer tussen beide categorieen aanwezig, waarmee 
verdere opsplitsing feitelijk niet nodig is. Toch willen 
we volledigheidshalve nog een opsplitsing maken en 
wel voor een variabele die in de strafrechtspraak in 
het algemeen van invloed is, te weten de grootte van 
de schade. Weliswaar zijn de verschillen tussen 
werkenden en werklozen op dit punt over het geheel 
niet significant, maar toch lijken de werkloze first 
offenders gemiddeld jets ernstiger diefstallen te 
plegen dan hun werkende maten. 18  

Wat deze verdere opsplitsing laat zien is, dat als het 
gaat am zaken waarin de waarde van de buit niet 
uitstijgt boven f 500,- (n=19), werkenden noch 
werklozen (n=10 en n=9) onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen krijgen opgelegd. Wat dit betreft is er 
dus geen onderscheid. De werklozen krijgen echter 
wel drie keer zo vaak een voorwaardelijke gevange-
nisstraf. 29  Als het am zaken gaat met een schade van 
vijf- tot vijftienhonderd gulden (4 werkenden en 7 
werklozen) krijgen twee werklozen en een werkende 
dienstverlening opgelegd. Een wat dit betreft gelijke 
afhandeling dus. Maar ook hier weer meer voorwaar-
delijke gevangenisstraffen voor de werklozen. 3° In de 
zwaarste ernstcategorie (schade > f 1500,-) zien we 
een ander beeld: van de achttien werklozen krijgen 
liefst acht een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf tegen 
geen van de vijf werkenden. 31  Daarvan krijgen er vier 
voorwaardelijk en een uitsluitend een boete. Al met al 
lijkt het er weer op dat aan hen een extra kans wordt 
geboden. 
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Strafmaat 

In het voorgaande bleek dat - onder zoveel 
mogelijk gelijke omstandigheden - de kans op gevan-
genisstraf voor althans een categorie van de werkloze 
verdachten aanzienlijk groter is dan voor werkende 
verdachten. Zijn er nu ook nog verschillen in de 
hoogte van de opgelegde straffen te constateren? Als 
indicatie hiervoor nemen we de hoogte van de afzon-
derlijke hoofdstraffen." Uit de vergelijking blijkt dat 
er in dit opzicht geen significante verschillen bestaan 
tussen werkenden en werklozen. Dus: als eenmaal 
een bepaald type straf wordt opgelegd, is deze 
globaal gezien even hoog voor de werkende als voor 
de werkloze. Dit geldt voor zowel de vrijheidsstraffen 
als de boetes. Het voorgaande houdt tevens in dat we 
geen ondersteuning kunnen vinden voor de door 
rechters vaak uitgesproken gedachte dat zij iemand 
met een baan weliswaar minder snel tot gevangenis-
straf veroordelen, maar dat zij dat dan compenseren 
door hogere boetes te eisen." In individuele gevallen 
moge dit wellicht zo nu en dan opgaan, maar over de 
gehele linie gezien leidt dit `draagkrachtprincipe' niet 
tot lagere boetes voor werkloze verdachten. 

Slotbeschouwing 

In deze slotbeschouwing allereerst enkele samen-
vattende en concluderende opmerkingen. Daarna 
wordt kort ingegaan op de - mogelijke - verklaringen 
voor de gevonden verschillen in de straftoemeting aan 
werkende en werkloze verdachten. 

Wat kunnen we uit het voorgaande concluderen 
over de relatie arbeidspositie - straftoemeting? 
Worden werklozen harder aangepakt dan werkenden 
en, vooral, lopen zij een grotere kans op gevangenis-
straf? Vooraf moeten we constateren dat in de 
motiveringen van eis en vonnis slechts zelden 
expliciet naar de arbeidspositie wordt verwezen. 
Omdat concrete afwegingsfactoren in het algemeen 
maar zelden uit de motiveringen zijn af te leiden, 
betekent dit echter niet dat deze factor geen rol zou 
kunnen spelen bij de straftoemeting. In de praktijk 
blijkt in elk geval dat de arbeidspositie van de 
verdachte een vrijwel vast onderwerp vormt op de 
zitting. 

De meest ruwe statistische vergelijking tussen 
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werkenden en werklozen laat een duidelijk verschil in 
straftoemeting zien: van de 257 werklozen krijgt 34 
procent een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
opgelegd; van de 77 werkenden 16 procent. Dit vormt 
echter niet meet dan een eerste indicatie. Wellicht 
zijn er andere verklaringen voor het verschil in 
behandeling. De analyses zijn er dan ook op gericht 
geweest de invloed van andere factoren op het 
verband uit te schakelen. Hier volgen in het kort de 
verschillende stappen in de analyses. 

De eerste stay (na uitsluiting van de weinige 
studenten en personen waarvan de arbeidspositie 
onbekend is) is geweest, dat twee categorieen 
verdachten van verdere analyses warden uitgesloten, 
te weten degenen die niet zijn ingegaan op het trans-
actieaanbod van het O.M. (n =50) en de drugver-
slaafde verdachten (n =49). De laatsten zijn bijna 
alien werkloos en derhalve zijn vergelijkingen van 
werkende met werkloze drugverslaafden niet goed 
mogelijk. 

De transactieweigeraars vormen een categorie 
apart, omdat tevoren vrijwel vaststaat welke strafsoort 
uit de bus komt. Of het nu om werkenden of 
werklozen gaat, het moet wel heel raar lopen wil er 
na een transactieaanbod geen boete worden opgelegd. 
Wel past nog een opmerking bij de transactieweige-
raars. Hier bestaat namelijk, zo blijkt uit een 
aanvullend onderzoek, wel een verband met de 
arbeidspositie (Timmerman en Van der Zee, 1990). 
Werklozen die een transactie-aanbod is gedaan, gaan 
daar minder vaak op in dan werkenden. 

De consequentie daarvan is dat naar verhouding 
meet van de werklozen dan van de werkenden 
worden gedagvaard wegens het niet betalen van de 
transactie. Aangezien dit vrijwel altijd leidt tot een 
veroordeling tot een boete die hoger is dan het trans-
actiebedrag zijn de werklozen, wellicht mede door 
een slechtere financiele positie, in het nadeel. In de 
eerste plaats is de boete veelal wat hoger en in de 
tweede plaats, en zeker niet minder belangrijk, staat 
er een veroordeling op de documentatie in plaats van 
een - beoogde - afdoening door het O.M. Ingeval 
van recidive kan dit de verdachte wel eens duur 
komen te staan, omdat dan mogelijk sneller een 
zwaardere strafsoort zal worden overwogen. Ook bier 
zou het wel eens de arbeidspositie van de verdachte 
kunnen zijn die, in latere instantie, voor een 
zwaardere straf zorgt. 
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Na deze uitschifting (exit transactieweigeraars en 
drugverslaafden) blijkt het enkelvoudige verband 
tussen arbeidspositie en straftoemeting niet wezenlijk 
veranderd te zijn. Maar werklozen en werkenden 
verschillen op meer punten die voor de straftoemeting 
relevant zijn en daarvan moet worden nagegaan of 
deze wellicht de verschillen kunnen verklaren. De 
eerste variabele waarvoor we de uitkomst corri-
geerden is het aantal eerdere veroordelingen. Het 
resultaat komt in grote lijnen overeen met hetgeen we 
vonden in eerder dossieronderzoek: verschillen tussen 
werkende en werkloze verdachten zien we vooral bij 
de categorieen first offenders en lichte recidivisten 
(een en twee keer veroordeelden). Als het om langere 
straflijsten gaat (meer dan twee eerdere veroorde-
lingen) speelt de aan- of afwezigheid van een baan 
geen rol van betekenis meer in de straftoemeting. Tot 
zover kunnen de uitkomsten van eerder dossieron-
derzoek worden bevestigd. 

De conclusie van de analyses, na de correcties voor 
de overige voor de straftoemeting relevante factoren, 
moet luiden dat de arbeidspositie van de verdachte, 
althans in onze onderzoeksgroep, een afwegingsfactor 
lijkt bij het bepalen van de strafsoort. De werkende 
wordt in een aantal gevallen een extra kans geboden 
in de vorm van een voorwaardelijke gevangenisstraf 
waar de werkloze een onvoorwaardelijke gevangenis-
straf moet ondergaan, of een boete waar de werkloze 
een voorwaardelijke gevangenisstraf krijgt opgelegd. 
De kans dat de straflijst van de werkloze verdachte er 
heel anders uitziet dan die van de vergelijkbare 
werkende is heel reeel: hij zal de werkende vaak een 
stapje voor zijn, zowel bij zijn eerste contact met de 
rechter als in geval van recidive. De documentatie 
lijkt van cruciale betekenis te zijn. Het houdt 
natuurlijk wel een keer op; als het gaat om de 
mannen die al drie keer of vaker met de rechter in 
aanraking zijn geweest - en meestal gebeurt dat in 
een betrekkelijk korte periode - lijken officier en 
rechter weinig genegen nog rekening te houden, 
althans in de strafmodaliteit, met het feit of de 
verdachte nu wel of geen baan heeft. 

Naast de `zware recidivisten' zijn er nog de schade-
regelaars, naar verhouding veel werkenden, waar we 
geen verschillen in strafsoort vonden tussen 
werkenden en werklozen. De verschillen in straftoe-
meting aan werkende en werkloze verdachten die we 
in onze onderzoeksgroep constateren, blijken uitein- 
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delijk het sterkst geconcentreerd te zijn onder mannen 
die nog geen of een beperkte straflijst hebben en die 
voor gekwalificeerde diefstal terecht staan. Daarbij 
zijn het met name de zaken met een hogere schade 
waar de verschillen in de kans op gevangenisstraf het 
grootst zijn. Gaat het om lichtere zaken (waarin zeer 
weinig vrijheidsstraffen worden opgelegd) dan 
worden de werklozen echter eveneens strenger 
afgehandeld, doordat zij dan vaker de zwaarste 
overblijvende strafsoort (voorwaardelijke gevangenis-
straf, meestal naast een boete) krijgen opgelegd. 
Nieuw - toetsend - onderzoek zal moeten uitmaken 
of onze bevindingen bevestigd worden; daarvoor 
zouden specifiek die categorieen moeten worden 
geselecteerd waar wij de verschillen lokaliseren. 

Voor zover het al niet uit het voorgaande duidelijk 
zou zijn geworden, past nog een relativering. De 
factor werk lijkt te kunnen worden beschouwd als een 
van de cruciale afwegingsfactoren bij de straftoe-
meting. Voor de verdachte kan de afweging het 
verschil uitmaken tussen vrijheidsstraf, een voorwaar-
delijke gevangenisstraf of boete. Die arbeidspositie is 
echter uiteraard niet de enige afwegingsfactor. De 
voornaamste andere factoren die verband houden met 
de opgelegde straffen (strafsoort) zullen we in vogel-
vlucht de revue laten passeren. 

In de eerste plaats zijn dat delictgebonden factoren 
(de hoogte van de schade, het type diefstal, het aantal 
gepleegde feiten). Daarnaast is het strafrechtelijk 
verleden van belang; hoe `schoner' de straflijst, hoe 
kleiner de kans op een zwaardere strafsoort. Hiermee 
hebben we met de arbeidspositie van de verdachte de 
voornaamste strafbepalende factoren die wij uit de 
dossierinformatie en de afhandeling ter zitting 
konden achterhalen we! gehad. Vanzelfsprekend 
zullen er meer factoren meespelen, maar die zullen 
vooral in individuele gevallen de straf mede bepalen. 
Zo zijn er uit ons onderzoek voorbeelden van strafzit-
tingen aan te halen waarin persoonlijke bindingen 
(gezin, andere relaties) of bepaalde problemen 
aanleiding zijn een straf op te leggen waarvan de 
verdachte minder voelt. 

Hoe de invloed van dit soort factoren - en van bij 
voorbeeld de voorlichtingsrapportage, de advocaat en 
de inbreng van de verdachte op de zitting - echter 
ook moge zijn in individuele zaken, ze hebben een 
ding gemeen: over de gehele linie gezien dragen ze 
weinig bij ter verklaring van de verschillen in straftoe- 

94 	Justitkile Verkenningen, jrg. 18, nr. 8, 1992 



meting aan werkenden en werklozen. Dat is dan ook 
de reden dat in dit artikel slechts een gering aantal 
variabelen wat uitvoeriger is belicht en er zo weinig is 
geschreven over de afhandeling ter zitting. 

Verklaringen 

De voorgaande analyses wijzen erop dat de 
afbeidspositie van de verdachte onder omstandig-
heden een rol van betekenis speelt bij de straftoe-
meting; het gaat dan om het opleggen van verschil-
lende strafmodaliteiten in vergelijkbare zaken die 
echter verschillen op het punt van het al dan niet 
hebben van werk van de verdachte. Jammer genoeg 
leveren de gegevens van het observatie-onderzoek 
geen inhoudelijk sluitende verklaringen voor de 
gevonden verschillen. Zo wordt niet duidelijk of het 
hebben van een baan de reden is een mildere straf op 
te leggen of dat juist het werkloos zijn een strengere 
straf oplevert of dat beide een rot spelen. Gezien de, 
overigens schaarse, uitlatingen van officier en rechter 
in de rechtszaal op dit punt lijkt de eerste verklaring 
het meest waarschijnlijk. Uit de motiveringen van eis 
en vonnis is zelden af te leiden welke rol specifieke 
persoonlijke of sociale omstandigheden van de 
verdachte spelen bij de bepaling van de straf. 

Om meer inzicht te verkrijgen in de rol die de 
arbeidspositie van de verdachte en andere delict- en 
dadergebonden factoren spelen in het straftoeme-
tingsproces zijn interviews gehouden met, bij het 
observatieonderzoek betrokken, officieren en rechters 
(n = 17 en n =18). Onze respondenten kregen onder 
andere een diefs.talcasus ter beoordeling voorgelegd 
en er werd een aantal vragen gesteld naar aanleiding 
van de resultaten van het observatie-onderzoek. We 
beperken ons hier tot een globate indruk van de 
opvattingen van de geInterviewden over de rot die het 
at dan niet hebben van werk speelt bij de straf-
toemeting. 

Van de resultaten uit het observatie-onderzoek kijkt 
geen van de ganterviewden echt op. Op slechts twee 
officieren na, geeft men aan dat men zelf, onder 
omstandigheden, de arbeidspositie van de verdachte 
wet in de overwegingen betrekt. Er worden drie 
argumentaties gebruikt: als belangrijkste punt wordt 
aangegeven dat, als het enigszins kan, voorkomen 
moet worden dat iemand zijn baan verliest, omdat dat 
een extra straf zou zijn en destabiliserend werkt. In 
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de tweede plaats wordt gesteld dat bij werkloze 
verdachten, uitgaande van de financiele mogelijk-
heden, eerder een verschuiving zal plaatsvinden van 
een boete naar een (on-)voorwaardelijke vrijheids-
straf; de dienstverlening wordt wel genoemd als alter-
natief. In de derde plaats gaan enkele van de respon-
denten uit van een ongunstiger recidiveprognose voor 
de werkloze verdachte, en die leidt tot een hardere 
aanpak. Werk is dus een factor waarmee men zeker 
geneigd is rekening te houden; ook, zoals velen 
opmerken, als het gaat om het bepalen van de hoogte 
van de boete. Wat betreft de strafmaat vonden wij in 
het observatie-onderzoek overigens geen verschillen. 

In de eerste redenering krijgt de werkloze verdachte 
de `normstral opgelegd en wordt daar voor de 
werkende van afgeweken. In de andere twee redene-
ringen heeft het er meer de schijn van dat de 
werkende de `normstraf krijgt opgelegd en dat 
werkloosheid van de verdachte de reden is om naar 
een alternatief te zoeken. Hoewel werk dus klaarblij-
kelijk, ook in de ogen van officieren en rechters, een 
factor van belang is voor de straftoemeting, is ze niet 
zonder meer mede strafbepalend. Zo wordt uit de 
opmerkingen duidelijk dat het hebben van werk bij 
zware recidivisten niet leidt tot strafverlichting; een 
opvatting die geheel spoort met wat wij vonden in het 
observatie-onderzoek. 

De conclusie moet luiden dat de vrijwel algemeen 
gedeelde opvatting is, dat het hebben van werk van 
de verdachte een reden kan zijn af te wijken van een 
gethdiceerde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Zeker 
als het gaat om first offenders en als gevreesd wordt 
dat de baan door de straf op de tocht komt te staan. 
Anderzijds lijkt het niet hebben van een baan 
eveneens te kunnen leiden tot een vrijheidsstraf, 
waarvoor de argumentatie dan wordt gevonden in de 
- veronderstelde - draagkracht of de recidive-
prognose. 

Afsluitend kunnen we opmerken dat ons onder-
zoeksresultaat een grote mate van plausibiliteit heeft 
gekregen. Zowel rechters als officieren lijken zich 
bewust van de rot die de arbeidspositie van de 
verdachte in hun overwegingen speelt. Waarbij het 
niet altijd een gernakkelfike afweging lijkt te zijn en 
zeker een met morele implicaties. Of, zoals een van 
onze respondenten het formuleert: 'Het is wel een 
teer en moeilijk punt. Het is niet rechtvaardig. Je gaat 
uit van een straf die je gewenst of nodig acht voor het 
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feit dat is gepleegd. De werkloze is in de ongelukkige 
omstandigheid dat de normen ten voile voor hem 
gelden. De verdachten die in de gelukkige omstan-
digheid verkeren dat ze werk hebben boffen dan nog 
een tweede keer in de zin dat daar rekening mee 
wordt gehouden, althans kan worden gehouden. 
Werklozen zijn dus ook in dit opzicht de klos.' 

Het lijkt er dus op dat het niet uitsluitend om 
onbewuste selectie-processen gaat. De verklaring 
moet eerder gezocht worden in rationele, voor velen 
aanvaardbare, overwegingen. Niettemin is het netto 
resultaat daarvan dat de werkloze ongunstiger kansen 
in de rechtsgang lijkt te hebben. 

Noten 

' Zie bij voorbeeld Harryvan 
(1987), die van tweehonderd zaken 
wegens rijden onder invloed de 
processtukken doornam en de 
afhandeling ter zitting bijwoonde. 
Overigens blijkt dat er ook tussen 
arrondissementen nog verschillen 
bestaan in de straftoemeting in 
`richtlijnenzaken', zo wordt 
duidelijk uit een onderzoek van 
Berghuis (1992). 
2  Zie voor een volledige 
beschrijving van de onderzoeken: 
Kannegieter en Strikwerda, 1987 
en 1988. In voorbereiding: Kanne-
gieter, Ongelijkheid in de strafioe-
meting, voorjaar 1993. 

Naar het besluitvormingsproces 
en de rol van de beslisser is, zij 
het - ook - met andere 
oogmerken, onderzoek gedaan 
door onder meer Tulkens en Van 
Bergeijk, 1972; Enschede e.a., 
1975; Van de Bunt, 1985; Van 
Duyne, 1983; Van Duyne en 
Verwoerd, 1985; Van Grinsven en 
Bruinsma, 1990; zie voor een 
overzicht: Van den Heuvel, 1986. 
4  Zie hiervoor de eerste vier 
nummers van de jaargang 1977 
van het Nederlands Tijdschrifi voor 
Criminologie. De kritiek werd 
geleverd door Leuw en 
Lissenberg, Buikhuisen, Van 
Straelen en Van der Werff. De 

polemiek van Groningse kant 
werd gevoerd door Drost, 
Jongman en Schilt. 

Nog recent, tijdens het congres 
van de NVK, werd door Van de 
Bunt kritiek geleverd op de door 
de `Groningers' uitgevoerde selec-
tiviteitsonderzoeken. De kritiek 
betrof - deels - ook de gevolgde 
methode van onderzoek en de 
analysetechniek. Zie de nog te 
verschijnen congresbundel voor 
het artikel van Van de Bunt en de 
reactie van Jongman. 
6  Over het verband etniciteit - 
straftoemeting: Bosma, 1985; 
sekse: Breembroek, 1984; 
Timmerman en Breembroek, 1985; 
arbeidspositie: Kannegieter, 1983; 
Jongman, Timmerman en Kanne-
gieter, 1984. 

Zie voor een uitvoerige 
beschrijving van opzet en resul-
taten Kannegieter, 1983. 

Het basismateriaal werd 
gevormd door registratieformu-
lieren van strafzaken bij het CBS. 
Voor de periode 1965-1979 werd - 
om het jaar - een steekproef 
getrokken van honderd werkende 
en honderd werkloze verdachten, 
die alien waren vervolgd wegens 
eenvoudige diefstal. Om de verge-
lijking tussen beide categorieen zo 
zuiver mogelijk te maken werd 
vooraf de invloed van mogelijk 
storende factoren uitgeschakeld. 
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Zo werden alleen Nederlandse 
mannen van 18-24 jaar uit de 
lagere beroepsgroepen die wegens 
eenvoudige diefstal waren gedag-
vaard in het onderzoek 
opgenomen. Nagenoeg alle 
gegevens werden van de registra-
tieformulieren overgenomen. 
9  Het gaat bier om de factoren 
recidive, aanwezigheid van een 
persoonsdossier en het al dan niet 
in voorlopige hechtenis gezeten 
hebben. De verschillen waren het 
duidelijkst aanwezig (significant) 
bij de first offenders. Bij de 
categorieen recidivisten was nog 
wel de richting van de verschillen 
gelijk. 
1 ° Zie noot 2. 
" Wel kunnen dan vanzelf-
sprekend andere factoren, bij 
voorbeeld een recente bestraffing 
of een omvangrijk strafrechtelijk 
verleden, reden zijn toch een 
dergelijke zware sanctie te eisen 
c.q. op te leggen. In de praktijk is 
het strafrechtelijk verleden ook 
een belangrijke factor, zowel wat 
betreft de strafmodaliteit als de 
strafhoogte. 
12  Daarbij komt nog dat bij 
politierechterzittingen het gehele 
(openbare) proces kan worden 
gevolgd; de uitspraak volgt in de 
regel tijdens de zitting. Bij 
meervoudige-kamerzaken vindt 
(niet-openbaar) overleg in 
raadkamer plaats, waarin de 
rechters gezamenlijk tot een 
conclusie moeten komen over de 
op te leggen strafmodaliteit en de 
strafmaat. 

Naast de 351 diefstalzaken is de 
afhandeling geobserveerd v\an 146 
mishandelingszaken, 1 I! vernie-
lingszaken, 38 zaken waarin 
sprake was van het plegen van 
verschillende agressiemisdrijven, 
26 zaken waarin verschillende 
vermogensmisdrijven waren 
gepleegd en ten slotte 53 zaken 
waarin zowel een vermogens- als 
een agressiedelict was gepleegd. 
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De dataverzameling (dossierinfor-
matie, zittingsobservaties en inter-
views met officieren van justitie en 
rechters) heeft plaatsgevonden in 
de periode 1985-1987. 
' 4  De waarde van het gestolene 
bedraagt in de eenvoudige 
diefstalzaken gemiddeld 11027,-, 
maar in de helft van deze zaken is 
de waarde niet hoger dan f 231,- 
(mediane waarde). Gaat het om 
gekwalificeerde diefstal dan zijn 
zowel de gemiddelde als de 
mediane waarde beduidend hoger, 
respectievelijk f 2558,- en f 1311,-. 
Uiteindelijk valt het met de 
materiele schade in de onder-
zochte zaken echter nog wel mee; 
in 74% van de zaken wordt de buit 
geheel of gedeeltelijk ingenomen. 
Slechts een kwart van de 
verdachten heeft zich dus in eerste 
instantie weten te verrijken door 
de diefstal. 
IS  Een indicatie van de hoogte van 
de gevangenisstraffen en de 
boetes. De onvoorwaardelijke 
gevangenisstraffen duren voor de 
veroordeelden wegens eenvoudige 
diefstal gemiddeld 32 dagen 
(mediaan 21 dagen) en voor 
gekwalificeerde diefstal respectie-
velijk 42 dagen (mediaan 30 
dagen). De gemiddelde en 
mediane waarden van de 
opgelegde boetes zijn voor 
eenvoudige diefstal f 310,- en 
f 250,- en voor gekwalificeerde 
diefstal respectievelijk f 433,- en 
1473,-. 
16  In de 46 zaken waar een 
voorlichtingsrapport is uitgebracht 
over de verdachte wordt 23 keer 
een onvoorwaardelijke vrijheids-
straf opgelegd. Hiervan worden er 
15 (65%) omgezet in dienstver-
lening. Van de 78 onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraffen in de 
overige zaken zijn slechts 18 (23%) 
dienstverleningsstraffen. 
" Hierbij is uitgegaan van zowel 

de dossier- als zittingsinformatie. 
De zittingsinformatie weegt hierbij 



zwaarder dan wat uit het dossier 
bekend is; staat de verdachte in 
het dossier te boek als werkend, 
maar blijkt op de zitting dat hij in 
de tussentijd werkloos geworden 
is, dan wordt hij voor de analyses 
beschouwd als werkloze. De status 
van de arbeidspositie van de 
verdachte is nagenoeg altijd 
bekend. Van slechts 7 mannen 
(2%) zijn de bezigheden niet 
bekend en daarnaast zijn er 10 
verdachten (3%) die een 
(dag-)opleiding volgen. 
18  Van der Zee, 1988; Timmerman 
en Van der Zee, 1990. 
19 Onze afhankelijke variabele is 
de strafmodaliteit die door de 
rechter wordt opgelegd. De eis 
blijft hier geheel buiten 
beschouwing. Dit kan gemak-
kelijk, omdat de rechter, als het 
om de strafmodaliteit gaat, hoogst 
zelden afwijkt van wat de officier 
eist. De overeenstemming tussen 
rechter en officier over de soort 
straf die moet worden opgelegd, is 
in de onderzochte zaken liefst 
95%. Wat de strafmodaliteit betreft 
vonnist de rechter dus nagenoeg 
altijd conform de eis. Dat wit 
echter nog niet zeggen dat de 
rechter het altijd eens is met de 
officier, maar als hij afwijkt van de 
eis is dat vooral een bijstelling van 
de strafmaat en dat gebeurt veel 
vaker zoals nog zal blijken. 
20 Chi2 = 10.73 bij drie vrijheids-
graden; p = .013; Cramer's V= 
.18 
2 ' Van de 49 drugverslaafde 
verdachten krijgt 67% (32 van de 
49) gevangenisstraf opgelegd. 
Voor de overige verdachten 
(exclusief transactieweigeraars en 
studenten) wordt in 29% (67 van 
de 235) een gevangenisstraf 
opgelegd. 
22  De verdeling van de straffen per 
categorie is: werkenden 16% 
gevangenisstraf, 10% dienstver-
lening, 43% voorwaardelijke 
gevangenisstraf (eventueel met 

boete) en 31% uitsluitend een 
boete. De percentages voor de 
werkloze verdachten zijn respec-
tievelijk 33%, 13%, 36% en 22%. 
Chi 2 = 8,81; bij drie vrijheids-
graden; p= .03; Cramer's V = 
.19. 

Zeven keer wordt uitsluitend 
een voorwaardelijke gevangenis-
straf opgelegd, drie keer een 
voorwaardelijke gevangenisstraf 
met een boete en ten slotte zes 
keer uitsluitend een boete, 
waarvan een voorwaardelijk. De 
helft van deze verdachten hoeft 
van de straf dus niets te merken 
als zij tenminste in de proeftijd 
niet voor nieuwe delicten worden 
geverbaliseerd. Wet voelen alien 
de financiele last van de schade-
vergoeding een tijdlang op de 
schouders. 
24  De feiten waarin door de 
verdachte een schaderegeling is 
getroffen, zijn niet minder ernstig 
dan de zaken waarin dit niet is 
gebeurd. In deze laatste categorie 
wordt in de zaken met een schade 
tot vijhonderd gulden in 18% een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
opgelegd, tussen vijfhonderd en 
vijftienhonderd gulden in 36% en 
is de schade hoger dan wordt dit 
48%. Zou deze verdeling identiek 
geweest zijn in de zaken waar wet 
de schade vergoed is dan zou men 
vier a zes onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraffen verwachten. 
25  Van de 34 werkenden hebben 32 
(94%) gekwalificeerde diefstal 
gepleegd, tegen 76% van de 
werklozen (73 van de 96). Chi 2 = 
4.18 ; df= 1; p = .04; phi = .20 
" Voor de volledigheid: de twee 
werkenden krijgen beiden een 
voorwaardelijke gevangenisstraf 
opgelegd. Van de 23 werklozen 
krijgen 4 gevangenisstraf, 4 dienst-
verlening, 4 voorwaardelijke 
gevangenisstraf en 6 uitsluitend 
een boete opgelegd. 
27  Het gaat hier uitsluitend om die 
mannen die nog niet eerder zijn 
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veroordeeld en degenen die in het 
verleden een of twee keer zijn 
veroordeeld. De `zware' recidi-
visten zijn buiten beschouwing 
gelaten, omdat in deze categorie 
werkenden en werklozen niet 
verschillend worden gestraft (zie 
tabel I). 
" Van de werklozen onder de first 
offenders (n=41) pleegt 29% een 
feit waarvan de schade onder de 
f 500,- blijft, terwij1 49% boven de 
11500,- uitkomt. Van de verge-
lijkbare werkenden (20) liggen 
deze percentages vrijwel 
omgekeerd: 55% blijft onder de 
1500,- en 25% boven de f 1500,-. 
" Er zijn dus wel verschillen: van 
de werkenden krijgen acht van de 
tien uitsluitend een boete tegen 
van de werklozen slechts drie van 
de negen (Fisher exact test: 
eenzijdig .05). De laatsten worden 
daarmee toch wat strenger 
aangepakt; zij lopen het risico van 
tenuitvoerlegging van de 
voorwaardelijke straf in geval van 
recidive. 
" Vijf van de zeven werklozen 
tegen een van de vier werkenden. 

Werklozen: vier onvoorwaar-
delfike gevangenisstraf, vier 
dienstverlening, negen voorwaar-
delijke gevangenisstraf/boete en 
een boete. Werkenden: 4 
voorwaardelijke gevangenisstraf/ 
boete en een uitsluitend boete. 
" Voor deze vergelijking zijn de 
volgende indelingen gebruikt: 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf 
(minder dan 14 dagen, 15-30 
dagen en 31-120 dagen); dienst-
verlening (tot 60 uur en 60 uur of 
meer); boete (tot en met 300 
gulden, 301-500 gulden en meer 
dan 500 gulden). 
" Zie bij voorbeeld Kannegieter 
en Strikwerda, 1988. 
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Summaries 

Justitifle Verkenningen (Judicial Explorations) is 
published nine times a year by the Research and 
Documentation Centre of the Dutch Ministry of 
Justice in cooperation with the publishing house 
Gouda Quint BV. Each issue focuses on a central 
theme connected with criminal law, criminal policy 
and criminology. The section Summaries contains 
abstracts of the internationally most relevant articles 
of each issue. The central theme of this issue (vol. 18, 
nr. 8, 1992) is Judicial sentencing. 

Discretion in sentencing 
C. Kelk and J. Silvis 
A characteristic of the Dutch criminal justice 

system is the large discretion in sentencing for the 
independent judges. Current trends in criminal 
justice, like the rise of instrumentalism, the demands 
of informatics and the pleas for harmonisation of 
sentencing in an international European context, tend 
to promote a reduction of this magistratorial 
discretion. The authors argue against sentencing 
guidelines and other methods that could procure 
'fixed sentencing' in the Dutch context. Discretion in 
sentencing gives the possibility of adjusting sentences 
to the individual merits of the case. Individualized 
justice is a key value in the theoretical roots of Dutch 
criminal justice. And in practice the functioning of 
the probation service depends on it. Given the fact 
that the policy of prosecutors, their prosecution 
behaviour, is already under political influence and 
control in an hierarchical organisation, a further 
political tightening of the sentencing behaviour of 
judges would pose a fundamental threat to the system 
of 'checks and balances' and the rule of law. 
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A database for measuring out punishment? 
A.H.J. Schmidt 
Empirical research periodically shows that Dutch 

courts often differ in punishment assigned to com-
parable criminal cases. The suitability of a database 
to be used as a tool for the development of common 
legal knowledge on measuring out punishment is 
argued. First appropriate legal knowledge is distin-
guished into three categories: (a) authentic personal 
expertise, (b) just common knowledge on legal 
principles and (c) true common knowledge on legal 
punishing methods. It is shown that the Dutch legal 
tradition has prohibited the development of type (c) 
knowledge and consequently is restricted to types (a) 
and (b). This may well cause the differences since 
type (a) knowledge is individual and type (b) 
knowledge is generic. A database might prove a 
vehicle for the development of type (c) legal 
knowledge and is to be preferred to other suggested 
solutions (a specialized court, or expanding criminal 
court procedure to include contradictory discussion 
of the measuring of punishment) for practical as well 
as theoretical reasons 

Judicial sentencing: by intuition or by fairness 
C.J.0 Rutenfrans 
The author starts by giving a broad outline of the 

development of sentencing guidelines in the US. 
While the main motive for developing guidelines in 
the US was the striving for just deserts instead of 
rehabilitation, the ultimate formulation of the guide-
lines is strongly determined by the motive of incapa-
citation. Then the author gives some indications of 
how similar Dutch guidelines could come about. The 
main argument for the necessity of guidelines in 
Holland is not incapacitation, but more equality 
before the law. To achieve this goal the first require-
ment is a systematical documentation of the present 
sentencing practice and the factors determining this 
practice. In this way a discussion becomes possible 
on the factors that should determine sentencing. The 
results of this discussion could form a base for the 
formulation of sentencing guidelines. Finally, the 
advantages of guidelines are summarized and 
attention is given to the objections against them. 
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The comparison of sentence demanded and sentence 
passed 
drs. A. Slotboom, mr. H. Koppe, drs. I. Passchier, 
L. de Jonge en drs. R. Aleher 
This article resumes the results of a study aimed at 

the comparison of the sentences demanded by the 
public prosecutor with the verdicts by the judge. All 
indictable offences sentenced in 1991 in four district 
courts of the Netherlands are analysed (15.992 
offences in 12.622 criminal cases). It was found that 
the public prosecutor and the judge formally agree on 
the verdict in 97% of all criminal cases. They agree in 
80% on the type of penalty. Penalties in the sentences 
demanded are identical to penalties in the verdicts in 
56% of the cases, when the assessment of the penalty 
is also taken into account. This percentage of 
identical cases is barely higher for the 
'guideline-offences', namely 57%. Comparing the 
assessment of the fines and the custodial penalties in 
sentences demanded to those in verdicts, the 
percentage of identical cases respectively amounts to 
80% and 55%. Moreover, in case of non-similarity, the 
penalties determined in the verdicts are mostly less 
severe than the penalties in the sentences demanded: 
about 70% of the non-similar fines in the sentences 
show lower amounts, while 80% of the non-similar 
custodial sentences are less heavy. Finally, 80% of the 
sentences in absentia and 50% of the sentences in 
defended cases are identical to the sentences 
demanded. 

Employment -status and punishment in criminal court 
C Kannegieter 
Some results of an observation study of handling 

cases (theft and burglary) in Dutch criminal courts 
are presented (N=351). The central question is, 
whether the unemployed defendants, if found guilty, 
receive more severe punishment — i.e. imprisonment — 
than the employed. The analyses show, as expected, 
that unemployed offenders (if first-offender or with a 
low criminal record) are likely to receive more severe 
kinds of penalties. Our findings lead to the 
conclusion that the unemployed offender seems to 
start his 'career' with a more severe sentence and that 
this 'advantage' continues in case of recidivism. State-
ments of interviewed prosecuters and judges 
correspond with these findings. Explanations given 
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are: loss of jobs in case of imprisonment, and worse 
prognosis of recidivism for unemployed. 
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Literatuur-informatie 

Van de artike1en die in den 
rubriek zijn samengevat, kunnen bij 
de documentatie-afdeling van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieen worden aange-
vraagd. Door de documentatie-
afdeling worden boeken, tijdschrift-
artikelen, rapporten en jaarver-
slagen met betrekking tot bovenge-
noemde gebieden toegankelijk 
gemaakt. De documenten die vanaf 
1987 zijn verschenen, worden 
automatisch ingevoerd. Op 
aanvraag kunnen literatuurlijsten 
m.b.t. specifieke ondenverpen 

worden toegestuurd. Boeken en 
rapporten kunnen te ken worden 
gevraagd. Tijdschriftartikelen 
kunnen in beperkte mate tegen 
vergoeding gekopieerd en toege-
zonden worden. In beide gevallen 
kan men zich wenden tot de 
afdeling documentatie van het 
WODC, Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel: 070-370 65 53 
(C.J. van Netburg), 070-370 66 56 
(E.M.T. Beenakkers) en 
070-37065 63 (P. van Rossem). 

Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen/tbs 
Reclassering 
Jeugdbescherming en -delinquentie 
Politie 
Verslaving 
Slachtofferstudies 
Preventie van criminaliteit 

Algemeen 

Mans, A.J. 
Gaat justitie ook op de sociale 
vernieuwingstoer? 
Proces, 71e 	or. 4, 1992, pp. 
82-92 

Justitie lijkt over haar dieptepunt 
been te zijn. Het zelfvertrouwen 
lijkt terug en ook het vertrouwen 
in het justitiele optreden onder de 
bevolking lijkt toe te nemen. Een 
markt van allerhande alternatieve 
sancties groeit explosief. Het 
lijken boeiende jaren te worden. 
Of zal het ook nu tegenvallen? 
Aan de hand van het begrip 
sociale vernieuwing tracht de 
auteur de gewenste koers, zoals 
deze recentelijk door enkele 
ambtelijke werkgroepen en een 
stuurgroep is uiteengezet, te 
schetsen en van enig kritisch 
commentaar te voorzien. 
Invalshoek hierbij zijn de beide 
voor sociale vernieuwing zo 
typerende aspecten, namelijk 
andersoortige verhoudingen in de 
contacten tussen organisaties 
onderling en naar klanten. De 
maatschappelijke gevolgen van 
zowel de criminaliteit als ook de 
problematiek van een groot deel 
van de klanten maken immers 
gezamenlijke actie alleszins accep-
tabel. 
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2 
Marie, H.J.C. van 
Voorspellen van gevaarlijkheid: 
consensus gewenst 
Tijdschrift voor psychiatrie, 34e 
jrg., nr. 4, 1992, pp. 281-290 

Hoewel er steeds meer factoren 
aan het licht komen die invloed 
blijken te hebben op de herhaling 
van gevaarlijk gedrag, is er weinig 
overeenstemming in de wijze van 
rapporteren en advisering 
hierover. intercollegiate en inter-
disciplinaire consensusvorming is 
aangewezen om in ieder geval tot 
een uniforme methodiek te 
komen. Rapportages zullen dan 
beter met zichzelf te vergelijken 
zijn in de tijd en binnen een 
populatie, terwiji ze tevens meer 
geschikt worden voor wetenschap-
pelijk onderzoek. Een verbetering 
van het voorspellen van gevaarlijk 
gedrag is op dit moment in de 
eerste plaats gelegen in een verbe-
tering van de methode, aangezien 
factorgericht onderzoek niet 
bijdraagt aan de weging van elke 
factor in het individuele geval. 
Enkele parameters worden 
omschreven: multidisciplinair, 
interactioneel onderzoek, het 
aangeven van de mate van 
waarschijnlijkheid, het explici-
teren van normen door checklists 
en statistische gegevens, en een 
standaard-evaluatie. 
Met literatuuropgave. 

3 
Themanummer 
Themanummer over seksuele 
delinguenten 
Forum on corrections research, 
3e jrg., nr. 4, 1991, pp. 3-40 

In dit themanummer komen 
ervaringen van hulpverleners aan 
de orde, alsmede uitkomsten van 
onderzoeksprogramma's en 
behandelingsmethoden van en 
statistische gegevens over seksuele 
delinquenten in Canada. In Every-
thing you wanted to know about 

Canadian federal sex offenders and 
more rapporteert een ministeriele 
werkgroep zijn demografische en 
statistische bevindingen. In 
Managing and treating sex 
offenders: matching risk and needs 
with programming wordt ingegaan 
op de door de toevloed van 
seksuele delinquenten ontstane 
nieuwe, speciale, naar delinquent 
gedifferentieerde methoden. De 
auteurs van The value of 
community treatment programs for 
released sex offenders zijn van 
mening dat resocialisatie in de 
gemeenschap een reductie in de 
recidive tot stand brengt. Dit 
onderwerp van herintreding en 
resocialisatie in de samenieving 
komt ook aan de orde in 
Community-based treatment for 
sex-offender programs: recent initi-
atives in the Ontario region. Het 
gaat om een tweetal projecten in 
Hamilton en Toronto. Een korte 
samenvatting van het verslag van 
een in 1990 opgerichte werkgroep 
over de effectiviteit van behande-
lingsmethoden leest u in Risk 
factors in sexual offending. De 
auteur van Relapse prevention with 
sexual aggressors richt zich op 
preventie. De twee pijlers van zijn 
methode zijn enerzijds de 
psychische zelfregulering van de 
delinquent en anderzijds de activi-
teiten van de reclasseringsamb-
tenaar. A summary of an 
evaluation of the community sex of 
fender program in the Pacific region 
bevat een evaluatie van acht 
behandelingsprogramma's van het 
type `resocialisatie in de gemeen-
schap'. De evaluatie geschiedt 
tangs drie dimensies: toelating, 
behandeling en uitkomst. In 
Denial and minimization among 
sex offenders: assessment and 
treatment outcome wordt een voor 
hulpverleners zeer bekend 
probleem aan de orde gesteld, 
namelijk dat de delinquent vaak 
zijn daden ontkent of minimali- 
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seert. De lezer van A description of 
the Westmorland sex offender 
program with a focus on treatment 
concerns and research vindt in dit 
artikel informatie over de 

methode van het seksuele versla-
vingsmodel van Patrick Carnes. 
Het betreft een eclectische combi-
natie van de cognitieve gedrags-
therapie, de psychodynamica en 
spiritualiteit. In The Nova Scotia 
sexual behavior clinic: evaluation, 
1 september 1990— 31 maart 1991 
worden de positieve resultaten 
gepresenteerd van een cognitieve 
gedragstherapeutische methode 
volgens het model van resociali-
satie in de samenleving. 

4 
Vrij, A. 
Het maken van een verdachte 
indruk op rechercheurs 
Tijdschrift voor criminologie, 
34e jrg., nr. 2, 1992, pp. 129141 

In dit artikel doet de schrijver 
verslag van een onderzoek waarin 
werd nagegaan welke factoren de 
indruksvorming bij rechercheurs 
bepalen. Het onderzoek maakt 
deel uit van het onderzoeksproject 

detectie van misleiding' dat in 
opdracht van de Recherche 
Advies Commissie van het Minis-
terie van Justitie wordt uitgevoerd. 
Geconstrueerd werden video-
banden van proefpersonen die 
werden ondervraagd door een 
politic-agent over het al dan niet 
op zak hebben van een kopte-
lefoon. ledere proefpersoon werd 
twee keer ondervraagd. In het ene 
geval was de persoon wel in het 
bezit van de koptelefoon, in het 
andere geval niet. Beide keren 
diende de persoon het bezit ervan 
te ontkennen. Aan de misleidings-
situatie namen 52 mannelijke en 
13 vrouwelijke studenten van de 
Vrije Universiteit deel. De gemid-
delde leeftijd was 22 jaar. Een 
selectie van de videobanden werd 
voorgelegd aan 91 rechercheurs, 

waarvan 88% tot het mannelijk en 
12% tot het vrouwelijk geslacht 
behoorde. De gemiddelde leeftijd 
was 37 jaar, terwijI men 
gemiddeld 17 jaar bij de politie 

werkzaam was, waarvan ruim zes 
jaar als rechercheur. Verzocht 
werd aan te geven of de proef-
persoon bog dan wel de waarheid 
sprak. Met behulp van een 
regressie-analyse werd nagegaan 
welke factoren een rol speelden in 
de oordeelsvorming. Hoewel de 
goede antwoorden van de recher-
cheurs ongeveer overeenkwamen 
met de gokkans valt uit dit 
onderzoek niet zonder meer te 
concluderen dat de rechercheurs 
blijkbaar slecht zijn in het achter-
halen van de waarheid. Een 
veldonderzoek zou hiervoor meer 
geschikt zijn. Wel bleek dat de 
rechercheurs, die onderling in 
grote mate overeenstemden wie 
wel en wie niet als leugenaar viel 
aan te merken, in sterke mate 
werden beinvloed door de sociale 
vaardigheden van de proefper-
sonen. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en 
strafrechtspleging 

5 
Almelo, A.E. van, R.F. Cohen 
e .a. 
Stroomlijning van her Neder- 
landse strafProces; een overzicht 
Nederlands juristenblad, 67e 
jrg., nr. 16, 1992, pp. 501-512 

In de huidige periode van econo- 
mische neergang staan - net als in 
de crisistijd - veel waarborgen van 
het strafprocesrecht opnieuw 
onder druk. De instrumentali-
sering van het strafproces blijkt al 
zover doorgeslagen te zijn dat de 
beschermingsfunctie niet meer als 
een algemeen belang wordt 
beschouwd, maar als een indivi-
dueel belang. In dit artikel wordt 
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een aantal voorstellen en wetswij-
zigingen ter stroomlijning van het 
strafproces en ter vermindering 
van de rechterlijke macht nader 
bezien. Achtereenvolgens komen 
aan de orde het vooronderzoek en 
het eindonderzoek in eerste aanleg 
alsmede enkele rechtsmiddelen. 
Door de thans bijna ongemerkt 
doorgevoerde stroomlijning van 
het strafproces worden voor de 
bestrijding van de criminaliteit 
oplossingen gezocht die niet 
passen in de zorgvuldig 
opgebouwde structuur van het 
Wetboek van Strafvordering. 
Daardoor dreigt die structuur in 
snel tempo af te brokkelen. Een 
aanpassing van de vormvoor-
schriften om het vermeende 
verstoorde evenwicht tussen 
rechtshandhaving en rechtsbe-
scherming te herstellen zonder dat 
de gevolgen voor de strafrechts-
pleging worden geanalyseerd en 
zonder een orientatie op de plaats 
en functie van de deelnemers in 
het strafproces, zal naar de 
mening van de auteurs op de 
lange termijn afbreuk doen aan de 
geloofwaardigheid van het straf-
proces. 

6 
Ashworth, A. 
Criminal Justice Act 1991: (2) 
Non-custodial sentences 
The criminal law review, april 
1992, pp. 242-251 

In 1991 is in Groot-Brittannie de 
zgn. Criminal Justice Act van 
kracht geworden. Hierin worden 
de straffen die de rechter kan 
opleggen gespecificeerd. Ook is 
aahgegeven onder welke omstan-
digheden welke sanctie kan 
worden toegepast. De strafmodali-
teiten zijn hierarchisch geordend. 
De lichtste sanctie is het sepot, 
gevolgd door de boete. Daarna 
volgen de vrijheidsbeperkende 
straffen die in de gemeenschap ten 
uitvoer worden gelegd. De 
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zwaarste sanctie is de detentie. 
Met de nieuwe regelgeving wordt 
onder meer beoogd het gebruik 
van vrijheidsstraffen terug te 
dringen. De verschillende strafmo-
daliteiten worden door de auteur 
afzonderlijk besproken. Wat twee 
sancties betreft zijn er opvallende 
veranderingen ten opzichte van 
het verleden. Bij de boete is het 
begrip 'unit fine' geintroduceerd. 
Dit houdt in dat de hoogte van de 
boete wordt bepaald door de 
zwaarte van het delict — uitgedrukt 
als een score van 1 tot 5 — te 
vermenigvuldigen met een derde 
van het netto besteedbare weekin-
komen van de veroordeelde. 
Nieuw in de Criminal Justice Act 
van 1991 is ook het relatief grote 
aantal vrijheidsbeperkende 
sancties. Zo wordt voor volwas-
senen onderscheid gemaakt tussen 
reclasseringstoezicht, dienstver-
lening, een combinatie van beiden 
of een straatverbod gedurende 
bepaalde uren per dag. Een 
vrijheidsbeperkende sanctie wordt 
alleen toegepast indien de 
betrokkene meewerkt. Is dat niet 
het geval, dan volgt een vrijheids-
straf. 

7 
Birch, D.J. 
Criminal evidence Act 1991; (4) 
children's evidence 
The criminal law review, april 
1992, pp. 262-276 

Tot nu toe was het moeilijk in 
Engeland om een verdachte van 
kindermisbruik te veroordelen 
i.v.m. problemen rond het 
getuigen door kinderen. Bij de 
huidige wetgeving gaat men uit 
van de incompetentie van het 
(jonge) kind, dat daarom op 
inzicht in de betekenis van de 
eedaflegging en communicatieve 
vaardigheden beoordeeld moet 
worden. Uit onderzoek blijkt 
echter, dat kinderen even goed 
kunnen getuigen als volwassenen. 
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Met de Criminal Justice Act van 
1991 probeert men de mogelijk-
heden van het kindergetuigenis te 
verbeteren. Volgens deze wet 
kunnen kinderen onder de 14 jaar 
zonder eedaflegging getuigen. De 
rechter beslist nog wel over de 
competentie, maar op dezelfde 
wijze als bij volwassenen. Het 
kruisverhoor blijft bestaan, maar 
kan z.h. voor de zitting gebeuren 
en op video gezet worden of het 
verhoor kan tijdens de zitting 
plaatsvinden in een aparte ruimte 
via livelink'-apparatuur. De 
rechtbank moet toestemming 
geven en beoordeelt daarbij of het 
belang van het recht niet 
geschonden wordt. Voordelen van 
deze nieuwe regels zijn, dat 
getuigen gemakkelijker wordt, 
minder traumatisch voor het kind 
is een confrontatie met de 
verdachte vermeden kan worden. 
Belangrijk hierbij is volgens de 
auteur een goede training in het 
omgaan met kinderen en 
zorgvuldige voorbereiding op 
verhoor en zitting. 

8 
Ehret, J. 
Der Entzug der Fahrerlaubnis; 
geniale Erfindung oder Anachro-
nismus? 
Blutalkohol, 29e jrg., nr. 2, 
1992, pp. 89-97 

Het intrekken van het rijbewijs is 
de meest gevreesde strafrechtelijke 
consequentie bij verkeersdelicten. 
Het doe!, de betrokkenen tot 
inkeer te brengen en te laten 
inzien dat wanneer het algemene 
belang in gevaar gebracht wordt, 
privebelangen dienen te wijken, 
wordt hiermee echter niet bereikt. 
De auteur vat zijn gedachten 
hieromtrent in zes stellingen, 
waarop in dit artikel nader wordt 
ingegaan, samen. Geconcludeerd 
wordt dat het intrekken van het 
rijbewijs weliswaar een noodza-
kelijk doch niet voldoende middel 

is ter correctie van verkeerd 
rijgedrag. Voorgesteld wordt 
tijdens de rijbewijsloze tijd ook 
psychologische begeleiding aan te 
bieden. 
Met literatuuropgave. 

9 
Hirschel, ID., J.W. Hutchison 

e.a. 
The failure of arrest to deter 
spouse abuse 
Journal of research in crime 
and delinquency, 29e jrg., nr. 
1992, pp. 7-33 

De relatieve effectiviteit van drie 
soorten reactie van de politic op 
echtelijk geweld werd getest: een 
advies en poging de echtelieden 
tijdelijk te scheiden, een oproep 
om de toedracht voor de rechter 
uiteen te zetten zonder gerech- 
telijk ingrijpen, en arrestatie. Het 
betrof minder ernstige vormen van 
geweld omdat elk van de drie 
reacties van de politic wettelijk 
mogelijk moest zijn. De effecti-
viteit van het politie-optreden (wel 
of geen geweldstoepassing of 
bedreiging binnen het gezin) werd 
gemeten aan de hand van officiele 
politierapporten gedurende een 
follow-up van zes maanden en 
interviews met de vrouwelijke 
slachtoffers vlak na het incident 
en eveneens na zes maanden. 
Analyses van de prevalentie, 
incidentie en ratio tijdstip: 
geweldstoepassing leverde geen 
statistisch significante verschillen 
op. Arrestatie is dus niet 
effectiever dan een advies of 
oproep voor de rechter. De 
auteurs geven een aantal 
mogelijke verklaringen your dit 
resultaat. De meeste mannen in de 
onderzoeksgroep waren al eerder 
gearresteerd en gedetineerd, zodat 
een arrestatie geen nieuwe 
ervaring was; de tijd die in 
hechtenis werd doorgebracht was 
over het algemeen zeer kort 
(korter dan een dag); bij veel van 
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de betrokken echtparen was 
toepassing van geweld eerder 
regel dan uitzondering, zodat van 
dit relatief zachte optreden niet 
veel effect te verwachten was; de 
meeste gevallen van geweldstoe-
passing worden in de VS niet 
verder gerechtelijk vervolgd, en 
dat wisten de mannen. Ook 
stippen de auteurs aan dat dit 
onderzoek alleen gevallen van 
minder ernstig geweld betrof 
zodat de resultaten niet gegenera-
liseerd kunnen worden naar 
ernstiger gevallen. 
Met literatuuropgave. 

10 
Lange, A. de 
Sancties in het milieurecht in 
rechtseconomisch perspectief 
Delikt en delinkwent, 22e jrg., 
nr. 4, 1992, pp. 323-338 

In dit artikel wordt nagegaan hoe 
effectief administratiefrechtelijke, 
privaatrechtelijke en strafrech-
telijke sancties op milieudelicten 
zijn. Om de effectiviteit te kunnen 
beoordelen wordt allereerst de 
doelgroep nader bekeken. De 
meeste milieudelicten worden in 
ondernemingsverband gepleegd. 
De belangrijkste doelstelling van 
een onderneming is het maken 
van winst. Het niet-naleven van 
milieuregels wordt hierdoor 
uiteindelijk een economische 
afweging. Als men dit als 
uitgangspunt kiest en vervolgens 
de drie sanctiefamilies op het punt 
van de effectiviteit toetst kan 
worden geconcludeerd dat alle 
drie beperkingen kennen. Het 
administratieve recht is in feite 
alleen maar toegesneden op die 
situaties waar beeindiging van de 
illegale situatie of het terug-
brengen in oude staat aan de orde 
is. Het civiele recht is alleen echt 
sterk in schade-acties bij lokatie-
gebonden verontreinigingen. Het 
beste uit de bus komt nog het 
strafrecht. Het kent een grote 

diversiteit aan mogelijkheden en 
biedt nog de meeste ruimte voor 
het samenstellen van een 
evenwichtig sanctiepakket. Zwak 
punt is evenwel de schadever-
goeding. Tot slot concludeert de 
auteur dat het - bijzonder realis-
tische - denkraam van de 
'economics of crime' een ander 
licht werpt op sanctietoepassing. 
Het is gebaseerd op een filosofie 
(de bedrijfsfilosofie van winst-
maximalisatie) die door de 
doelgroep, bestaande uit het 
merendeel van de bedrijven, wordt 
gehanteerd. En het is nu eenmaal 
zo dat de overheid haar sanctie-
toepassing dient af te stemmen op 
de (drijfveren van) de doelgroep. 

11 
Lott, jr., J.R. 
An attempt at measuring the 
total monetary penalty from drug 
convictions; the importance of an 
individual's reputation 
The journal of legal studies, 21e 
jrg., nr. 1, 1992, pp. 159187 

De auteur behandelt het probleem 
dat veroordeelden aan meer 
diskwalificaties, ongemakken en 
belemmeringen blootstaan dan 
alleen het door de rechter 
opgelegde vonnis. Deze 
bijkomende straffen hebben o.a. 
betrekking op verlies of daling 
van inkomsten uit werk, verlies 
van vertrouwen van de werkgever, 
uitsluiting van erfrecht, of het niet 
meer kunnen uitoefenen van 
publieke ambten. De onderzoeks-
groep bestond uit 869 personen 
veroordeeld wegens handel in of 
bezit van heroine en cocaine in de 
staat Columbia. De auteur 
vergeleek de inkomenspositie van 
de veroordeelden voor en na de 
veroordeling. Hij hanteerde 
daarbij een regressievergelijking. 
De veroordeelden met de hoogste 
inkomens bleken de grootste 
inkomensdaling te hebben 
ondergaan. Deze reductie 
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vergelijkt de auteur met een . 
extreem progressieve belasting. 
Het totale effect van de veroor-
deling op het legitierne inkomen 
overstijgt het inkomensverlies ten 
tijde van de vrijheidsbeneming 
met gemiddeld 82 tot 97 procent. 
De auteur stelt dat door 
inkomensverliezen de totale straf 
in geen verhouding staat tot het 
gepleegde misdrijf. 
Met literatuuropgave. 

12 
Mainprize, S. 
Electronic monitoring in correc-
tions: assessing cost effectiveness 
and the potential for widening 
the net of social control 
Canadian journal of crimi-
nology, 34e jrg., nr. 2, 1992, pp. 
161-180 

De auteur bespreekt het 
onderwerp elektronisch huisarrest 
in samenhang met twee met elkaar 
verband houdende problemen, 
namelijk kosteneffectiviteit en 
systeemexpansie. Er zijn twee 
soorten systeemexpansie. De een 
heeft betrekking op de steeds 
groter wordende aantallen voor 
het elektronisch huisarrest in 
aanmerking komende delin-
quenten. De ander heeft te maken 
met een ten gevolge hiervan 
almaar uitdijend bureaucratisch 
apparaat. Wat betreft het eerste 
type meent de auteur op basis van 
diverse onderzoeken te kunnen 
stellen dat er weinig steun is te 
vinden voor het argument dat 
elektronisch huisarrest geld 
bespaart. Wat betreft het tweede 
type stelt de auteur dat een 
grotere doelgroep ook een druk 
uitoefent op de institutionele 
capaciteit om hen op te nemen. 
Het gevolg is dat er claims 
ontstaan om tot uitbreiding van 
het systeem over te gaan. Ook 
hierdoor stijgen de kosten, 
waarvan de personele lasten niet 
de geringste zijn. De auteur 

bespreekt ook het evaluatie-
rapport van de `13.C. Correction 
Branch's electronic monitoring 
system'. Hij stelt dat bij deze vorm 
van resocialisatie buiten de gevan-
genis de beide door hem 
genoemde problemen in dit 
rapport duidelijk aan de dag 
treden. Hij ziet hierin de theorie 
bevestigd van Michel Foucault 
omdat er sprake is van een uiteen 
groeien van aanvankelijke 
doelstellingen, institutionele 
praktijken en uitkomsten. 
Met literatuuropgave. 
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13 
Morsch, J. 
The problem of motive in hate 
crimes; the argument against 
presumptions of racial motivation 
The journal of criminal law and 
criminology, 82e jrg., nr. 3, 
1991, pp. 659-689 

Het aantal misdrijven uit haat 
tegen een minderheidsgroep, is de 
afgelopen jaren in de Verenigde 
Staten fors toegenomen. Under 
invloed hiervan is in verschillende 
staten wetgeving tot stand 
gekomen waarmee dergelijke 
misdrijven extra zwaar kunnen 
worden bestraft. In de praktijk 
hebben echter weinig veroorde-
lingen plaatsgevonden, omdat het 
moeilijk is racisme als een motive-
rende factor aan te tonen. Daarom 
wordt door sommigen voorgesteld 
om de bewijslast bij raciaal 
gethspireerde misdrijven te 
verschuiven naar de verdachte. 
Dit zou dan steeds moeten plaats-
vinden indien de verdachte een 
blanke is en het slachtoffer 
behoort tot een raciale, etnische of 
religieuze minderheidsgroep. De 
auteur heeft hiertegen grote 
bezwaren. In de eerste plaats 
bestaat het risico dat veel inter-
raciale misdrijven waarbij geen 
sprake is van rassenhaat, ten 
onrechte zwaarder worden 
bestraft. Belangrijker is echter dat 



het verschuiven van de bewijslast 
in strijd is met het grondwettelijke 
uitgangspunt dat iemand pas 
veroordeeld mag worden indien er 
redelijke en positieve zekerheid 
bestaat dat deze het misdrijf heeft 
gepleegd. Om de eerder genoemde 
bewijslastproblematiek te onder-
vangen doet de auteur verschil-
lende voorstellen. Een daarvan is 
niet de strafrechtelijke weg te 
bewandelen, maar om slachtoffers 
van vermoedelijk door rassenhaat 
geinspireerde criminaliteit extra 
steun te verlenen bij het langs 
civielrechtelijke weg claimen van 
schadevergoeding van de 
verdachte. 

14 
Ostendorf, H. 
Entlastung der Strafjustiz 
Neue Kriminalpolitik, 4e jrg., 
nr. 1, 1992, pp. 20-24 

De noodzaak tot het opbouwen 
van een nieuw rechtsstatelijk straf-
rechtssysteem in de nieuwe bonds-
landen was voor de Duitse 
minister van Justitie aanleiding 
middels procedurevereenvoudi-
gingen en het snoeien in de proce-
durele rechten, het strafrechtssys-
teem te ontlasten. Hoewel de 
auteur voor deze ontlasting is, 
heeft hij kritiek op de wijze 
waarop een en ander in zijn werk 
is gegaan: zonder inspraak van de 
praktijk en wetenschap. Naast 
procedurevereenvoudigingen pleit 
de auteur voor materieelrech-
telijke decriminalisering, zowel in 
het jeugd- als in het volwassenen-
strafrecht. Onderscheid moet 
worden gemaakt tussen decrimi-
nalisering door hervormingen van 
het algemene deel van het 
wetboek van strafrecht, decrimina-
lisering in het bijzondere deel en 
decriminalisering in het sanctie-
recht. Op de decriminalisering in 
deze drie deelbereiken wordt 
nader ingegaan. 

15 
Smolders, A., R. Noordam 
De rechter-commissaris bij de 
huiszoeking: zin of onzin 
Nederlands juristenblad, 67e 
jrg., nr. 13, 1992, pp. 405-411 

Twee rechter-commissarissen 
vertellen in dit artikel hoe ze een 
groot deel van hun kostbare tijd 
moeten doorbrengen: wachtend — 
vele uren lang — op sofa of kunst-
leren bankstel totdat de politie 
klaar is met zoeken. Zij stellen de 
bewoners gerust, brengen de 
kinderen tot bedaren en houden 
de hond koest. Wat is historisch 
gezien nu eigenlijk de bedoeling 
van de aanwezigheid van de 
rechter-commissaris op de plaats 
van de huiszoeking? Heeft dit 
doel nog betekenis in de huidige 
verhoudingen? Noch uit art. 8 
EVRM, noch uit de jurisprudentie 
van het Europese Hof voor de 
Mensenrechten valt af te leiden 
dat een rechter persoonlijk bij de 
uitvoering van een huiszoeking 
aanwezig moet zijn. Rechterlijk 
toezicht op overschrijding van 
wettelijke bevoegdheden bij een 
huiszoeking kan, volgens de 
auteurs, ook achteraf plaats-
vinden. 
Met literatuuropgave. 

16 
Thomas, D.A. 
Criminal Justice Act 1991; (1) 
custodial sentences 
The criminal law review, april 
1992, pp. 232-241 

Volgens sommigen is Dee! I van 
de 'Criminal Justice Act 1991' een 
mijlpaal in de geschiedenis van 
het strafrecht, anderen vinden de 
wet een grotendeels onbeduidende 
verbetering. De belangrijkste 
veranderingen hebben betrekking 
op de vaststelling van procedures 
en criteria die van toepassing zijn 
op alle veroordelingen tot verze-
kerde bewaring, ongeacht de 
leeftijd van de wetsovertreder. Er 

Literatuuroverzicht 	 113 



wordt een rapport vereist voor een 
dergelijke veroordeling plaats kan 
vinden, behalve wanneer een van 
de delicten slechts te behandelen 
is nadat de persoon in kwestie in 
staat van beschuldiging worth 
gesteld en de rechtbank een 
dergelijk rapport onnodig acht. 
Een statutaire verplichting cm te 
verklaren waarom een veroor-
deling gerechtvaardigd is, wordt 
in die gevallen we! verlangt. 
Daarnaast is een medisch rapport 
wettelijk vereist, voordat een 
vrijheidsstraf kan worden 
opgelegd aan iemand die zeker of 
wellicht geestelijk gestoord is. In 
de nieuwe wet zijn ook verande-
ringen aangebracht t.a.v. de 
strafmaat voor bepaalde delicten. 
De ernst van het vergrijp is het 
belangrijkste criterium voor het 
opleggen van een vrijheidsstraf en 
de lengte ervan. Een dergelijke 
straf mag pas worden toegepast 
als de rechtbank van mening is 
dat het delict, of de combinatie 
van het delict met een ander 
daarmee samenhangende 
overtreding, zo ernstig is dat 
alleen een dergelijke strafmaat-
regel daartoe gerechtvaardigd is. 
Aan dit criterium, de paragrafen 
die daarop betrekking hebben en 
de implicaties daarvan, besteedt 
de auteur ruime aandacht. 
Vervolgens richt hij zich op die 
delen die betrekking hebben op 
gewelddadige- en seksuele 
misdrijven en veroordelingen tot 
levenslang en komt tot de 
conclusie dat bier veel ommissies 
zijn te bespeuren. M.n. de positie 
van de wetsovertreder wordt er 
niet in beschermd. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

17 

Adler, P.A. 
The 'posl phase of deviant 
careers: reintegrating drug 
traffickers 
Deviant behavior, I3e jrg., nr. 2, 
1992, pp. 103-226 

Tien jaar na een longitudinaal 
etnografisch onderzoek bij 65 
topklasse drugdealers, verrichtte 
de auteur een vervolgonderzoek. 
Voorheen leefde zij temidden van 
de subjecten en onderhield zij 
vriendschappelijke contacten met 
hen, zodat het vertrouwen groot 
was en zij ook na tien jaar nog 
den van hen kon traceren. Het 
onderzoek was beschrijvend. Elk 
van de tien getraceerde dealers 
(leeftijd thans 40-50 jaar) 
behoorde indertijd tot de harde 
kern van een dealersgemeenschap 
in het zuidwesten van de VS. Ten 
tijde van de follow up waren zij 
alle gestopt met dealen. De 
factoren die hierbij een rol bleken 
te spelen, komen overeen met die 
in andere onderzoeken. Vooral de 
leeftijd waarop men met dealen 
begon, was belangrijk. Hoe later 
men begon en hoe meer men deel 
had genomen aan andere, legale, 
activiteiten, hoe groter de kans dat 
men na het dealen nog weer in 
een sociaal geintegreerd verband 
zou kunnen leven. Eerdere 
elementen van stabiliteit en 
verantwoordelijkheid, en eerder 
opgedane kennis en ervaring,.zijn 
positieve factoren bij de reinte-
grade, evenals de oorspronkelijke 
sociale klasse. Tijdens de dealpe-
riode blijkt het van belang of men 
ook nog andere banden en activi-
teiten, buiten het drugscircuit, 
had. Wanneer deze niet geheel 
afgebroken waren, blijkt het 
makkelijker naar het legale circuit 
terug te keren. Wanneer men 
eenmaal serieus met dealen wilde 
stoppen, blijken vooral het vinden 
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van werk en sociale steun van 
belang. Bij het stoppen spelen 
eerder de vermoeidheid, 
verveeldheid en angst gepaard 
gaand met het dealen een rol dan 
morele of ethische overwegingen. 
Met literatuuropgave. 

18 
Braithwaite, J. 
Reducing the crime problem: a 
not so dismal criminology 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
25e jrg., nr. 1, 1992, pp. 1-10 

De criminologie is er tot op heden 
niet in geslaagd een theoretisch 
kader te leveren voor een 
succesvol criminaliteitspreventie-
beleid. Er is een theoretische 
revolutie nodig binnen de crimi-
nologie om daarin verandering te 
brengen. De grondslagen van deze 
voorgestelde revolutie gaan terug 
tot het 18e eeuwse republika-
nisme. Waar het liberalisme 
maximalisering van de individuele 
vrijheid voorstond, is in het 
republikanisme de sociale 
component van die vrijheid 
prominent aanwezig. In drie 
trefwoorden samengevat staat het 
republikanisme niet alleen voor 
vrijheid, maar ook voor gelijkheid 
en broederschap. In de republi-
keinse criminologie die de auteur 
voorstaat, gelden twee richt-
snoeren: zo min mogelijk formeel 
justitieel ingrijpen, en een actieve 
overheidsinterventie waar het gaat 
om het scheppen van gelijke 
(economische) kansen voor een 
ieder in de samenleving. In zijn 
republikeins georienteerde crimi-
nologie legt de auteur grote 
nadruk op internalisering van 
normen als een instrument om 
criminaliteit te voorkomen. 
Schaamte is de beste vorm van 
criminaliteitspreventie. Om die 
schaamte te bevorderen is 
beinvloeding door maatschap-
pelijke bewegingen noodzakelijk. 

De aktuele toepasbaarheid van de 
theoretische noties is groot. De 
belangrijkste huidige vormen van 
criminaliteit zijn gewelddadigheid 
binnen het gezin, witteboordencri-
minaliteit en rijden onder invloed. 
Sedert het midden van de jaren 
zeventig is door maatschappelijk 
activisme het oordeel over juist 
deze criminele gedragingen sterk 
negatief beInvloed. 
Met literatuuropgave. 

19 
Dobash, R.P., R.E. Dobash e.a. 
The myth of sexual symmetry in 
marital violence 
Social problems, 39e jrg., nr. 1, 
1992, pp. 71-91 

In de VS heerst momenteel bij 
velen de mening dat geweld 
tussen echtelieden evenzeer door 
vrouwen als door mannen wordt 
toegepast. Men zegt dat geweld bij 
beide partijen symmetrisch is in 
de mate van voorkomen, inten-
siteit, intenties en motivatie. Deze 
mening is gebaseerd op twee 
bronnen: onderzoek m.b.v. de 
Conflict Tactics Scale (CTS), een 
self-report lijst met zelftoegepast 
en ondergaan geweld, en de cijfers 
voor moord en doodslag in de VS. 
De auteurs vechten het idee van 
seksuele symmetrie aan met twee 
argumenten: de CTS is noch 
betrouwbaar noch valide, en de 
moord- en doodslagcijfers m.b.t. 
echtgenoten geven de verschillen 
in motivatie en de toedracht van 
het gebeuren niet weer. De CTS is 
exclusief gericht op daden, zonder 
enige specificering of differen-
tiering; fysiek geweld wordt heel 
beperkt opgevat, seksueel geweld 
en verkrachting vallen er niet 
onder; de lijst betreft de gegevens 
over geweldstoepassing over een 
heel afgelopen jaar, en zijn 
daarom waarschijnlijk niet erg 
accuraat; de operationalisatie van 
het verschil tussen ernstig en 
minder ernstig geweld is zeer 
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zwak; de context van de gewelds-
toepassing wordt in de CTS 
genegeerd; en er wordt geen 
verband gelegd tussen de gevolgen 
van het geweld en de daad zelf. 
Een probleem met de officiele 
statistieken over moord en 
doodslag onder echtelieden is dat 
daar alleen het felt in wordt 
vermeld en niets van de omstan-
digheden en motieven. De auteurs 
menen dat de psychologische en 
situationele verschillen tussen 
mannen en vrouwen te groot zijn 
om van symmetrie in geweld-
pleging binnen de relatie te 
kunnen spreken. 
Met literatuuropgave. 

20 
Faulkner, K., C.D. Stoltenberg 
e .a. 
Cognitive-behavioral group 
treatment for male spouse 
abusers 
Journal of family violence, 7e 
jrg., nr. 1, 1992, pp. 37-55 

In twee onderzoeken met elk zeer 
weinig proefpersonen (n=17 en 
n =19) werden de resultaten 
nagegaan van een cognitieve 
gedragstherapie bij gewelddadige 
echtgenoten. De behandeling van 
beide groepen was vooral gericht 
op attitude- en gedragsveran-
dering m.b.t. factoren die uit 
eerder onderzoek als relevant voor 
slaande partners naar voren 
kwamen, zoals zelfwaardering, het 
vermogen gevoelens te uiten, 
depressie, en opvattingen m.b.t. 
liefde en seksualiteit. De mannen 
ondergingen een uitgebreide 
testbatterij voor aanvang en na 
afloop van de therapie. Hun 
partners werd na afloop gevraagd 
naar veranderingen in het gedrag. 
Van beide onderzoeksgroepen 
werd een klein aantal mannen 
(n=5 en n=3) ook nog na zes 
maanden getest en van de tweede 
eveneens na een jaar. Uit beide 
studies bleek een significante 

gedragsverandering na zes 
maanden. De meeste relevant 
geachte items van de testen onder-
gingen echter geen verandering. 
De drie subjecten die na een jaar 
nog konden worden ondervraagd 
dreigden weer even vaak met 
geweld als voor de therapie maar 
brachten dit nog wel minder vaak 
in praktijk. De auteurs achten de 
resultaten van de therapie bemoe-
digend, maar menen wel dat 
verder onderzoek nodig is om het 
belang van het ontbreken van 
attitudeverandering op de meeste 
testitems nader in te schatten. 
Met literatuuropgave. 

21 

Feeley, M.M., D.L. Little 
The vanishing female: the decline 
of women in the criminal proces, 
1687-1912 
Law and society review, 25e 
jrg., fir. 4, 1991, pp. 719-738 

In dit artikel wordt de algemene 
en ook wetenschappelijke 
opvatting bestreden, dat vrouwen 
altijd minder betrokken zijn 
geweest bij criminele activiteiten 
dan mannen. De auteurs pleiten 
ervoor dat de afname van het 
aantal vrouwelijke wetsovertreders 
in de tijd, een centraal onder-
zoeksthema wordt bij geschied-
kundigen en criminologen. Zelf 
onderzochten ze strafzaken die 
dienden in de 'Old Bailey' 
(rechtbank voor strafzaken in 
Londen) van 1687-1912, en 
gegevens van rechtbanken in 
Engeland en de Verenigde Staten 
uit deze periode. Het blijkt dater 
aan het begin van de 18e eeuw 
sprake was van een hoog 
percentage vrouwen, dat 
betrokken was bij ernstige 
misdrijven, van diefstal tot moord, 
(meer dan 45% i.t.t. de 15% van 
nu). Zij concluderen dat deze 
cijfers niet het gevolg zijn van 
selectief rapporteren, veranderde 
rechtspraak e.d., maar dat zij de 
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werkelijkheid weerspiegelen. De 
auteurs stellen dat deze verande-
ringen gelijk opgaan met signi-
ficante wijzigingen van de rol van 
de vrouw binnen de economie, het 

, gezin en de samenleving. Zij 
komen tot de conclusie dat het 
langzaamaan verdwijnen van 
vrouwen uit de criminaliteit het 
gevolg is van een verschuiving 
naar meer niet-officiele vormen 
van sociale controle, tot stand 
gekomen na veranderingen in 
sociale gedragspatronen en de 
industrialisatie. 

22 
Fowler, R.S., D.G. Bray e.a. 
Crime and preferred method of 
disposition 
International journal of 
offender therapy and compa-
rative criminology, 36e jrg., nr. 
1, 1992, pp. 31-42 

Met deze studie willen de onder-
zoekers nagaan wat de mening is 
van verschillende wetsovertreders 
over de oorzaken die geleid 
hebben tot criminele activiteiten, 
die vergelijkbaar zijn met of 
verschillend zijn van hun delicten. 
Ze bouwen voort op resultaten 
van eerder verricht onderzoek, 
waarin aangegeven werd dat zij 
die seksuele misdrijven pleegden 
verschillen van andere wetsover-
treders (i.e. minder innerlijke 
gedragscontrole, sterker schuld-
gevoel) en stellen dat plegers van 
seksuele delicten de gepresen-
teerde seksuele misdrijven anders 
zullen beoordelen dan de anderen. 
Aan het onderzoek namen 33 
mensen deel uit het `Glenthorne 
Youth Treatment Centre' in 
Engeland. Vijftien van hen hadden 
een seksueel delict gepleegd, de 
overigen pleegden uiteenlopende 
misdrijven. Iedere deelnemer aan 
het onderzoek beluisterde een van 
de vier op band opgenomen, 
gefingeerde misdaden 
(verkrachting, roof, brand- 

stichting, doodslag). Hierna werd 
gevraagd een vragenlijst te beant-
woorden van 18 items m.b.t. de 
oorzaak van het plegen van dit 
misdrijf. Ten slotte werd gevraagd 
aan te geven welke strafmaategel 
huns inziens op z'n plaats was. Er 
bleek geen sprake te zijn van een 
significant verschil tussen plegers 
van een seksueel misdrijf en 
andere wetsovertreders wat betreft 
de bepaling van de oorza(a)k(en) 
van het gepresenteerde misdrijf, 
maar de eerste groep was wel 
enigszins meer geneigd behan-
deling voor te staan als 
(straf)maatregel. Bij alien was er 
sprake van interactie tussen het 
soort misdrijf en de verklaring die 
ervoor werd gegeven. Ten slotte 
wordt de gevonden tegenstrij-
digheid tussen het aanwijzen van 
psychische labiliteit als oorzaak 
voor verkrachting en de strafmaat-
regel die wordt voorgestaan, i.e. 
gevangenisstraf, in verband 
gebracht met een 
labelling-hypothese t.a.v. plegers 
van seksuele misdrijven. 
Met literatuuropgave. 

23 
Friedland, N., A. Merari 
Hostage events: descriptive 
profile and analysis of outcome 
Journal of applied social 
psychology, 22e jrg., nr. 2, 1992, 
pp. 134-157 

Terrorisme staat de laatste jaren 
volop in de publieke belang-
stelling. Het is zo aangrijpend, 
omdat hiermee de autoriteit en de 
legitimiteit van een regering als 
bewaker van recht en orde en van 
de democratie, zwaar op de proef 
wordt gesteld. Gijzelingen blijken 
het meest effectief te zijn bij het 
dwingen van autoriteiten tot het 
inwilligen van de eisen. Zij 
worden gedwongen om te kiezen 
tussen het voldoen aan hun 
verantwoordelijkheid t.o.v. het 
welzijn van de gegijzelden en hun 
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plicht om bepaalde politieke 
principes in stand te houden. In 
dit artikel geven de auteurs een 
statistische analyse van gijzelingen 
met een politieke achtergrond, die 
plaatsvonden in de periode 
1979-1988. Negenenzestig 
kapingen en gijzelnemingen, 
waarbij de betrokkenen zich 
opsloten in een gebouw, voldeden 
aan de vooraf opgestelde onder-
zoekscriteria. Er wordt een 
database opgesteld m.b.t. deze 
gijzelingen, waarbij de gegevens 
hierover verdeeld worden over een 
groot aantal variabelen en 
dimensies. Daarna wordt een 
analyse gegeven van de factoren 
die samenhangen met de manier 
waarop een gijzeling werd 
beeindigd, i.e. door middel van 
onderhandeling of door geweld-
dadig ingrijpen. Net  blijkt dat 
beperkende of juist vergemakke-
lende condities, waardoor autori-
teiten een gijzeling opgeweld-
dadige wijze zouden kunnen 
beeindigen, van doorslaggevende 
betekenis zijn. De risico's, die bij 
gewelddadig ingrijpen genomen 
worden, blijken van ondergeschikt 
belang te zijn. De waarschijn-
lijkheid dat er d.m.v. bestorming 
een eind wordt gemaakt aan een 
gijzeling neemt ook toe als de 
terroristen de gegijzelden dreigen 
te doden of reeds iemand hebben 
gedood en wanneer de gijzel-
nemers zwaar bewapend zijn. 
Toch was het aantal gijzelingen 
dat beeindigd werd na onderhan-
deling groter. Hoewel er hierbij 
vaak sprake was van een 
va-banque politiek door de autori-
teiten. 
Met literatuuropgave. 

24 
Hesseling, R. 

Dadermobiliteir een eerste 
vet-kenning 
Tijdschrift voor criminologie, 
34e jrg., nr. 2, 1992, pp. 98-114 

In het artikel worden enkele 
bevindingen over dadermobiliteit 
(dat wil zeggen het geografische 
verplaatsingsgedrag van daders) 
gepresenteerd. De auteur geeft 
eerst een overzicht van de belang-
rijkste bevindingen uit de 
literatuur. Hieruit blijkt ten eerste 
dat daders mobiel zijn bij het 
plegen van delicten. Ten tweede 
wordt gevonden dat het aantal 
gepleegde delicten afneemt, 
naarmate de afstand tot de 
woning toeneemt. Ten derde 
varieert de afgelegde afstand 
tussen de woning en de pleeg-
lokatie naar type misdrijf. Zo 
worden in het algemeen grotere 
afstanden gevonden bij vermo-
gensdelicten dan bij geweldsde-
licten. Ten vierde blijkt dat binnen 
de dezelfde delictsoort (bij 
voorbeeld vernieling of diefstal 
met geweld) de afstand varieert al 
naar gelang de gehanteerde 
werkwijze, de aarde van de buit 
en/of de motieven van de dader. 
Tot slot wordt ten vijfde de 
mobiliteit mede beinvloedt door 
de kenmerken van de dader. Met 
betrekking tot dit aspect is de 
literatuur echter niet eenduidig. In 
het resterende gedeelte van het 
artikel worden de resultaten 
vermeld van enkele secundaire' 
analyses. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van de gegevens van 842 
personen die in 1984 verdacht 
werden van het plegen van veel 
voorkomende criminaliteit 
(vernieling, vermogens en 
geweldsdelicten) in de gemeente 
Utrecht. Het blijkt dat de 
uitkomsten in grote lijnen 
overeenkomen met de resultaten 
Hit de literatuur. 
Met literatuuropgave. 
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25 
Hollinger, R.C., K.B. Slora e.a. 
Deviance in the fast-food 
restaurant: correlates of 
employee theft, altruism, and 
counterproductivity 
Deviant behavior, 13e jrg., nr. 2, 
1992, pp. 155-184 

Bestaand onderzoek suggereert 
dat het norm afwijkend gedrag 
van employees het grootst is in 
een werkomgeving waar 
ongeschoold werk wordt verricht 
door veelal jong personeel. Norm 
afwijkend gedrag bestaat hierbij 
enerzijds uit het plegen van 
vermogensdelicten op het werk. 
Anderzijds gaat het om gedra-
gingen die de produktie in gevaar 
brengen, zoals bijvoorbeeld 
onrechtmatig ziekteverzuim of de 
kantjes er van af lopen tijdens het 
werk. In het artikel wordt de 
'marginality hypothese' van 
Tucker getoetst. Deze stelt dat hoe 
meer lagere banen een bedrijf 
heeft, des te meer diefstal door 
werknemers er zal zijn. Om deze 
hypothese te kunnen testen is 
gekozen voor empirisch onderzoek 
in de fastfood restaurant sector en 
de auteur geeft een uitgebreide 
verantwoording van de gehan-
teerde methodologie. Ten eerste 
wordt in de fastfood sector, naast 
vermogensdelicten en 
produktie-ondermijnend gedrag, 
ook een derde categorie van 
normafwijkend gedrag gevonden: 
de zogenaamde altruistische 
vermogensdelicten. Hierbij moet 
men zich bij voorbeeld het leveren 
van voedsel voor een geredu-
ceerde prijs aan vrienden 
voorstellen. Ten tweede blijkt dat 
de diverse vormen van afwijkend 
gedrag samenhangen met verschil-
lende factoren. Zo hangt het 
plegen van vermogensdelicten 
voor persoonlijk gewin samen met 
leeftijd en de mate waarin men 
zich rechtvaardig behandeld voelt 
binnen het bedrijf. AltruIstische 

vermogensdelicten worden 
uitsluitend gepleegd door 
werknemers onder de 21 jaar. 
Produktie-ondermijnend gedrag 
blijkt vooral samen te hangen met 
de mate waarin men zich recht-
vaardig behandeld voelt binnen 
het bedrijf, los van leeftijd en het 
aantal jaren dat men in dienst is. 
De auteurs komen daarom tot de 
conclusie dat meer factoren, dan 
tot nu toe is verondersteld, samen-
hangen met het normafwijkend 
gedrag van werknemers. 
Met literatuuropgave. 

26 
Sabatini, E., K. Menzier e.a. 
Welfare fraud: cohabitation and 
the need hypothesis 
Canadian journal of crimi-
nology, 34e jrg., nr. 2, 1992, pp. 
181-201 

Er is weinig bekend over de 
achtergrond van steunfraude. In 
geen enkel Canadees boek m.b.t. 
criminologie bij voorbeeld wordt 
hierover gerept. Met dit 
onderzoek hopen de auteurs 
duidelijkheid te scheppen in deze 
vorm van criminaliteit, door de 
volgende hypothese te testen: hoe 
groter de economische nood, hoe 
vaker er sprake is van fraude 
gepleegd door samenwonenden. 
Economische nood wordt geope-
rationaliseerd in termen van het 
aantal kinderen, kosten voor 
onderdak en schulden. De 
hypothese wordt getoetst door 
allereerst te bepalen of 64 ouders 
die samenwoonden en leefden van 
een uitkering, in een slechtere 
financiele positie verkeerden dan 
een even grote steekproef van 
niet-samenwonenden die bijstand 
ontvingen. De data werden 
verkregen uit de dossiers van een 
bureau voor maatschappelijk werk 
in het `testgebied' Ontario, waar 
gegevens m.b.t. bijstand worden 
geregistreerd. Deze kwantitatieve 
data werden aangevuld met inter- 
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views met ambtenaren van het 
maatschappelijk werk en partici-
perende observatie, uitgevoerd 
door een van de auteurs bij de 
bijstandsdienst. In het artikel 
wordt eerst bovengenoemde 
hypothese onder de loep 
genomen. Vervolgens wordt 
onderzocht wat samenlevings-

fraude nu precies behelst en hoe 
ertegen wordt opgetreden in 
Ontario. Ten slotte wordt de 
hypothese geoperationaliseerd en 
getest, zoals beschreven. Het blijkt 
dat de hypothese niet bevestigd 
wordt, als de economische nood 
van alle uitkeringsgerechtigden 
die tussen 1986 en 1989 betrapt 
werden op steunfraude (N=64) 
vergeleken worth met een steek-
proef van niet-samenwonende 
bijstandsmoeders (N=64). Meer 
kinderen, hogere schulden en 
hogere huisvestingskosten blijken 
niet tot meer fraude te leiden. De 
auteurs besluiten met te zeggen 
dat het verklaren van steunfraude 
met het uit zijn op financieel 
gewin, zowel voor de rijken als de 
armen ontoereikend is. 
Met literatuuropgave. 

27 

Schneider, H.J. 
Crime and its control in Japan 
and in the Federal Republic of 
Germany: a study in comparative 
criminology 
Eurocriminology, 3e jrg., 1990, 
pp. 47-63 

Om oorzaken van criminaliteit te 
kunnen bestuderen voerde de 
auteur een vergelijkende studie uit 
tussen Duitsland en Japan, twee 
sterk geindustrialiseerde en welva-
rende landen. Japan is echter veel 
dichter bevolkt, homogener en 
kent minder criminaliteit. Volgens 
de auteur is de geringere crimina-
liteit in Japan toe te schrijven aan: 
de invloed van de groepscultuur 
en -solidariteit; de lage mobiliteit; 
de hierarchische structuur; de 

28 
Themanummer 

The criminalization of domestic 
abuse 
Criminal justice review, toe jrg., 
nr. 2, 1991, pp. 181-263 

Dit themanummer bevat een 
selectie van de beste onderzoeken 
naar de aard van geweldstoe-
passing in de huiselijke sfeer en 
de reactie daarop van het straf-
rechtelijk systeem en van sociale 
hulpverleningsinstellingen. In het 
eerste artikel doet M. Steinman 
verslag van een studie naar de 
relatie tussen arrestatie en strenge 
vervolging van 322 mannen die 
hun vrouwen mishandelden en 
recidive. Hierbij werd gebruik 
gemaakt van politierapporten en 
interviews met de slachtoffers in 
een follow-up periode van 12 tot 
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schandecultuur, waarbij 
wangedrag van eer groepslid de 
hele groep treft; het ontbreken 
van een jeugdsubcultuur en 
gedesintegreerde woongebieden; 
de informele controle en oplossing 
van conflicten en een goede 
samenwerking van de gemeen-
schap met politie en justitie t.a.v. 
preventie en criminaliteitsbe-
strijding. De auteur bekritiseert de 
sterke stigmatisering van de delin-
quent in het Japanse systeem 
maar pleit voor overname van 
enkele positieve elementen. Hij 
komt in verband hiermee met een 
aantal aanbevelingen, zoals: via 
sociale wetgeving de onderlinge 
solidariteit en het vormen van 
gemeenschappen zowel in de 
woon- en werksituatie bevorderen 
met ruimte voor het individu; 
minder gevangenisstraffen en meer 
behandeling van delinquenten 
binnen de gemeenschap; meer 
aandacht voor informele controle; 
meer bescherming van ouderen, 
vrouwen en jeugd tegen criminele 
victimisatie, enz. 
Met literatuuropgave. 



33 maanden. Hij concludeert dat 
arrestatie tot minder recidive leidt. 
In de tweede studie gingen P. 
Friday e.a. na hoe de politie dacht 
over een nieuwe aanpak van 
gewelddadige partners in een 
middelgrote stad in het midden-
westen van de VS. Het nieuwe 
beleid bestond hierin dat de 
politie meteen tot arrestatie zou 
overgaan als er ook maar een 
vermoeden van fysiek geweld was. 
Hoewel de politie zelf nogal 
cynisch dacht over (de effecten 
van) een arrestatie, blijkt toch dat 
er een positieve invloed uitgaat op 
recidive, vooral bij mannen die 
voor het eerst gearresteerd 
werden. De twee volgende 
artikelen betreffen behandelings-
programma's voor mishandelaars. 
E. Gondolf overziet de resultaten 
van een aantal onderzoeken op 
het gebied van de behandeling 
van agressieve partners op last 
van de rechter. Hij richt zich 
vooral op de haken en ogen die 
aan een dergelijke behandeling 
kleven en doet op grond daarvan 
voorstellen voor betere regulering 
en maatstaven. M. Hamm en J. 
Kite analyseren eerst de resultaten 
van 16 onderzoeken naar de resul-
taten van behandelingspro-
gramma's voor mishandelende 
echtgenoten. Vervolgens doen zij 
verslag van een evaluatie-
onderzoek m.b.t. het Batterers 
Anonymous Programme in Boston 
voor gearresteerde echtgenoten, 
waarbij zij de recidive vergelijken 
met die van een groep mannen die 
wel gearresteerd werd maar geen 
verplichte behandeling onderging. 
Zij concluderen dat een arrestatie 
plus behandeling effectiever is dan 
een arrestatie en detentie. D.R. 
Loseke besluit het themanummer 
met een artikel waarin twee 
manieren om geweld tegen 
vrouwen te categoriseren met 
elkaar worden vergeleken. 

Alle artikelen zijn met literatuur-
opgave. 

29 
Verbruggen, M.W.G., M.A. 
Zwanenburg 
Het wel en wee van het criminali-
teitsbestrijdingsbeleid 
Tijdschrift voor criminologie, 
34e jrg., nr. 2, 1992, pp. 142155 

Met de Roethofrapportage (1984) 
kwam een nieuw criminaliteitsbe-
strijdingsbeleid in zicht, dat zich 
baseerde op de idee van de sociale 
controle. In het voorjaar van 1985 
werd gelegenheid geboden aan 
lokale overheden en maatschap-
pelijke middengroepen om 
projecten gebaseerd op die theorie 
aan te melden voor subsidie. De 
projecten zouden op hun effecten 
en de gang van zaken worden 
geevalueerd. De looptijd van het 
beleid was vijf jaar, waarna de 
verkregen ervaringen tot beleids-
herziening zouden kunnen leiden. 
Er werd een Stuurgroep 
(Bestuurlijke Preventie van Crimi-
naliteit) ingesteld. De eindrap-
portage van de Stuurgroep vormt 
een essentieel stuk voor het 
onderwerp van dit artikel: de 
evaluatie van het criminaliteitsbe-
strijdingsbeleid. Behalve dit 
eindrapport zijn recentelijk twee 
andere officiele rapporten van 
belang verschenen die de auteurs 
bij hun beschouwingen betrekken: 
het rapport van de Algemene 
Rekenkamer over het gevoerde 
criminaliteitsbestrijdingsbeleid en 
.de in het kader van het SeC-beleid 
ondernomen experimentele 
benaderingen, die in een studie 
van het WODC nader geevalueerd 
worden. 
Met literatuuropgave. 
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Gevangeniswezen/tbs 

30 

Muller-Dietz, H. 

Jahre Strafvollzugsgesetz: 
Reform oder Ruine? 
Neue Kriminalpolitik, 4e jrg., 
or. 1, 1992, pp. 27-33 

Vijftien jaar nadat het Strafvoll-
zugsgesetz (StVollzG) in werking 
is getreden kan warden geconsta-
teerd dat veel van de in deze wet 
voorgestane vernieuwingen nog 
steeds niet zijn geeffectueerd. De 
auteur stelt de niet simpel te 
beantwoorden `Gretchenfrages: 
wat heeft deze wet de gedeti-
neerden, de bewakers, justitie of 
de maatschappij eigenlijk 
gebracht? Een vooruitgang is in 
ieder geval dat er thans een 
rechtsstatelijke basis bestaat voor 
wat de rechtspositie en de behan-
deling van gevangenen betreft. De 
auteur gaat voorts in op de vraag 
in hoeverre het gevangeniswezen 
en de rechtspraak de door het 
StVollzG gernitieerde vernieu-
wingen hebben benut. Ten slotte 
constateert de schrijver dat de 
vaak desolate positie van het 
gevangeniswezen in de nieuwe 
bondslanden tot gevolg heeft 
gehad dat een vernieuwing 
hiervan in de oostelijke bonds-
landen in het middelpunt der 
belangstelling en zelfs ter 
discussie is komen te staan. Ook 
bier moeten nieuwe wegen 
worden bewandeld. Met name 
moeten van meet af aan de 
principes van de basisparagrafen 
2-4 van het StVollzG sterker tot 
hun recht komen. Len tendens 
valt te voorspellen: het openen 
van de grenzen en de mobiliteit 
van de bevolking zal de 
problemen ten aanzien van de 
allochtonen in detentie zowel 
kwantitatief als kwalitatief 
versterken. 

31 

Korn, M., P. Thys 

Irresponsabilite penale et dange-
rosite sociale supposee; une 
approche du raisonnement 
amenant les psychiatres-experts a 
recommander l'application de la 
loi beige de defense sociale 
Revue de droit penal et de 
criminologic, 72e jrg., nr. 3, 
1992, pp. 285-300 

Waarop wordt de diagnose `ontoe-
rekeningsvatbaarheid' op grand 
van de Belgische toi de defense 
sociale l'egard des anormaux et 
des delinquants d'habitude' 
gebaseerd? Ter beantwoording 
van deze vraag werd een statis-
tische analyse verricht onder 261 
personen (151 mannen en 110 
vrouwen) die na een psychiatrisch 
onderzoek al dan niet ontoereke-
ningsvatbaar werden verklaard en 
naar aanleiding hiervan werden 
opgenomen in een inrichting dan 
wel gedetineerd. Het betrof hier 
onderzoeken gedaan door 22 
verschillende psychiaters 
gedurende de jaren 1965 tot 1986. 
Van de begane misdrijven betrof 
55,4% geweld tegen personen 
(verkrachting of moord) en 37,9% 
had betrekking op misdrijven met 
betrekking tot de goederen van 
derden. De invloed van de leeftijd, 
psychosociale situatie en 
persoonlijke en familieomstandig-
heden op de diagnose werd nader 
onderzocht. Nagegaan werd de 
samenhang tussen de aard van de 
geestesziekte en het gepleegde 
delict. Bij de beoordeling omtrent 
een eventuele ontoerekeningsvat-
baarheid bleek het medische, 
juridische en sociale verleden van 
de justitiabele het zwaarst te 
wegen. Personen tussen de 26 en 
35 jaar die reeds eerder met 
justitie in aanraking waren 
geweest bleken de meeste kans te 
hebben, als delinquent te warden 
geboekstaafd. 
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32 
Pagliaro, L.A., A.M. Pagliaro 
Sentenced to death? HIV 
infection and Aids in prisons; 
current and future concerns 
Canadian journal of crimi-
nology, 34e jrg., nr. 2, 1992, pp. 
201-214 

Aids komt bij gedetineerden over 
de gehele wereld steeds vaker 
voor. Zo bleek in verscheidene 
Spaanse gevangenissen ongeveer 
twee derde van de gedetineerden 
seropositief te zijn. In de 
Verenigde Staten bedraagt het 
percentage thans nog minder dan 
10%. De verwachting is dat dit 
percentage het komende 
decennium sterk zal stijgen. Aids 
zal tegen het einde van de 
twintigste eeuw de meest voorko-
mende doodsoorzaak onder 
gedetineerden zijn. De reden 
waarom gedetineerden zo vaak 
seropositief zijn, is gelegen in het 
riskante gedrag dat velen in de 
vrije samenleving, maar zeker ook 
binnen de gevangenismuren 
vertonen: onhygienisch intra-
veneus druggebruik en anaal 
homoseksueel contact. Interna-
tionaal worden verschillende 
strategieen gevolgd om de verdere 
verspreiding van het HIV-virus te 
voorkomen: verplicht testen op 
seropositiviteit van gedetineerden, 
het segregeren van seropositieve 
gedetineerden, het verbieden van 
conjugaal bezoek, het onthouden 
van vervroegde invrijheidstelling 
aan seropositieve gedetineerden 
en het verstrekken van condooms 
binnen de gevangenismuren. De 
auteurs menen dat de tijd rijp is 
voor een veelomvattender beleids-
strategie. Onderdeel daarvan moet 
in iedere geval een betere 
voorlichting zijn aan zowel gedeti-
neerden als personeel over de 
wijze waarop HIV-besmetting 
plaatsvindt en kan worden 
voorkomen. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

33 
Lindner, C., R.J. Koehler 
Probation officer victimization; 
an emerging concern 
Journal of criminal justice, 20e 
jrg., nr. 1, 1992, pp. 53-62 

De laatste jaren is er onder de 
reclasseringsambtenaren een 
toenemende ontevredenheid 
ontstaan over hun veiligheid 
tijdens bezoeken aan hun clienten. 
De auteurs analyseerden in hun 
artikel de achtergronden van deze 
problematiek. Diverse in de VS 
gehouden surveys onder ambte-
naren van de reclassering wijzen 
uit dat een meerderheid van de 
respondenten van mening is dat 
de probleempopulatie is toege-
nomen. Niet alleen qua omvang, 
maar evenzeer wat betreft de 
gevaarlijkheid van de delin-
quenten. De door de diensten 
gebruikte classificatiesystemen van 
de doelgroep hebben ertoe geleid 
dat de bezoekfrequentie aan 
clienten met een verhoogd risico is 
toegenomen. De visitatie van lage 
risicogevallen is afgenomen. Ook 
moeten de ambtenaren door 
gevaarlijke buurten lopen en zich 
vaak ophouden op onveilige 
plaatsen. Wat zijn de oplossingen? 
De auteurs denken hierbij aan 
teamvisitatie, verplichte veilig-
heidstrainingen, in dienstneming 
van speciaal opgeleid personeel, 
het instellen van een victimisatie-
databank waarin alle gevallen van 
molest worden gerapporteerd, en 
het dragen van kleine 
vuurwapens. Dit laatste middel 
vinden de auteurs controversieel. 
Met literatuuropgave. 
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34 
Petersilia, J., S. Turner 
An evaluation of intensive 
probation in California 
The journal of criminal law and 
criminology, 82e jrg., nr. 3, 
1991, pp. 610-658 

De laatste jaren zijn in de VS 
voorwaardelijke veroordelingen 
(v.v.) sterk toegenomen met als 
gevolg zware caseloads voor de 
reclassering en minimale super-
visie. Als tussenoplossing tussen 
een v.v. en een gevangenisstraf 
experimenteert men nu met 
'Intensive Supervision Probation' 
(ISP), waarbij intensiever contact, 
regelmatige drugtests, striktere 
handhaving van de voorwaarden 
en dienstverleningsopdrachten 
plaatsvinden. In verschillende 
staten heeft dit geleid tot minder 
recidive en lagere kosten. Om de 
juistheid van deze bevindingen na 
te gaan werden in drie Califor-
nische staten de ISP-programma's 
geevalueerd en vergeleken met de 
gewone v.v. (1989). De deelnemers 
bestonden grotendeels uit recidi-
visten van gemiddeld 29 jaar oud, 
van wie de helft drugverslaafd en 
merendeels afkomstig uit minder-
heidsgroeperingen was. Uit het 
onderzoek blijkt, dat 1SP niet 
effectiever is dan de gewone v.v. 
en bovendien duurder. Volgens de 
auteurs is dit verschil in uitkomst 
met andere staten niet toe te 
schrijven aan programma's, maar 
aan de randomselectie van 
deelnemers, het soort deelnemers 
('high risk' delinqenten) en meer 
toezicht door de politie. De 
auteurs wijzen op het belang van 
de toegenomen veiligheid voor het 
publiek en menen, dat het zinvol 
is om met ISP door te gaan, 
waarbij zij het noodzakelijk 
vinden dat de voorwaarden per 
individu vastgesteld worden, 
delinquenten goed geselecteerd 
worden en er meer behandelings-
mogelijkheden gecreeerd worden. 

124 	Justitiele Verkenningen, jrg. 18, nr. 8, 1992 

35 
Turner, S., J. Petersilia 
Focusing on high-risk parolees; 
an experiment to reduce commit-
ments to the Texas department of 
corrections 
Journal of research in crime 
and delinquency, 29e jrg., nr. 1, 
1992, pp. 34-61 

Het aantal benodigde gevangenis-
plaatsen in Texas is de afgelopen 
jaren sterk toegenomen. Omdat 
onvoldoende financiele middelen 
beschikbaar waren om daarin te 
voorzien, is nagegaan in hoeverre 
maatregelen konden worden 
getroffen om de omvang van de 
gedetineerdenbevolking terug te 
dringen. Len van die maatregelen 
was de introductie in 1987 van het 
z.g. Intensive Supervision Parole 
(ISP). Het ISP wijkt af van het 
normale reclasseringstoezicht door 
een veel scherpere controle van de 
betrokkenen. De opzet was dat 
door die verscherpte controle het 
aantal mislukkingen bij normaal 
reclasseringstoezicht terugge-
drongen kon worden. Die misluk-
kingen verklaarden een belangrijk 
deel van de toegenomen druk op 
de gevangeniscapaciteit. In een 
experimentele onderzoeksopzet is 
het effect van ISP onderzocht. 
Veroordeelden werden daarbij 
strikt willekeurig toegedeeld aan 
hetzij een programma van 
normaal reclasseringstoezicht, 
hetzij ISP. De totale onderzoeks-
groep bestond uit een kleine 700 
veroordeelden. Het onderzoek 
wees uit dat deelname aan het ISP 
niet in een verminderde recidive 
resulteerde. Uiteindelijk bleek aan 
het einde van het onderzoeksjaar 
zelfs 30% van de 1SP-veroor-
deelden toch in de gevangenis te 
zijn beland tegen 18% van hen die 
onder normaal reclasseringstoe-
zicht waren geplaatst. Uiteindelijk 
bleek ISP geen besparing op te 
leveren, maar 1.7 maal duurder te 



zijn dan gewoon reclasseringstoe-
zicht. 
Met literatuuropgave. 

Jeugdbescherming en 
-delinquentie 

36 
Beljaars, I. 
Snel-gefnitieerde kortdurende 
hulp voor delinquente jongeren 
Jeugd en samenleving, 22e jrg., 
nr. 2/3, 1992, pp. 116-122 

In Amsterdam kunnen 16 en 
17-jarige jongeren die wegens het 
plegen van herhaaldelijke en/of 
ernstige delicten in aanraking 
komen met politie en justitie, 
terecht bij het Intakeplatform2Dit 
project, waarin vier jeugdbescher-
mingsinstellingen samenwerken 
met het bureau kinderrechter en 
de raad voor de kinderbe-
scherming, biedt snel-gelinitieerde, 
kortdurende hulp, gebaseerd op 
het sociale competentiemodel. Het 
project richt zich op jongeren met 
psycho-sociale problemen die tot 
dan toe geen contact hebben 
gehad met enige vorm van 
hulpverlening. De hulp start zo 
snel mogelijk na de arrestatie en 
bestaat uit twee fasen. De eerste 
fase vindt plaats in het kader van 
een voorlopige ondertoezicht-
stelling, die na twee maanden kan 
worden omgezet in een verkorte 
ots van zes maanden (tweede 
fase). Onderzoek heeft uitgewezen 
dat vooral jongens worden 
aangemeld. (96%). Hun gemid-
delde leeftijd bedraagt 16,8 jaar. 
Van de 126 jongeren bij wie 
onderzoek is gedaan naar de 
effecten van de hulpverlening, 
bleek 51% tijdens de tweede fase 
niet meer in contact gekomen te 
zijn met de politie. Tevens bleken 
de jongeren na deze tweede fase 
minder problemen te hebben, 
verbeterden de relaties buiten het 
gezin en vertoonden ze meer 

engagement met de maatschappij. 
De effecten bij Marokkaanse 
jongeren (25% van de populatie) 
zijn vergelijkbaar met die van de 
Nederlandse groep. Geconclu-
deerd wordt dat deze vorm van 
hulpverlening leidt tot concrete 
resultaten en derhalve ook voor 
andere hulpverleningsprojecten 
aantrekkelijk is. 
Met literatuuropgave. 

37 
Margolin, L. 
Deviance on record; techniques 
for labeling child abusers in 
official documents 
Social problems, 39e jrg., nr. 1, 
1992, pp. 58-70 

Maatschappelijk werkers in de 
Verenigde Staten zijn bij 
onderzoek naar kindermishan-
deling verplicht twee criteria te 
hanteren, op grond waarvan 
iemand schuldig mag worden 
verklaard: vast moet staan dat de 
beschuldigde handelingen heeft 
verricht die schadelijk zijn voor 
het kind en bewezen moet zijn dat 
de beschuldigde de intentie had 
om het kind te mishandelen. Om 
te bekijken hoe de bewijsvoering 
in de praktijk tot stand komt, 
hebben de auteurs in retrospectief 
120 officiele onderzoeksrapporten 
geanalyseerd. Uit de rapportages 
blijkt dat verdachten over het 
algemeen als `niet-geloofwaardige 
getuigen' worden beschouwd, in 
tegenstelling tot de slachtoffers, 
die in de meeste gevallen als 
betrouwbare getuigen worden 
gezien. De mishandeling wordt 
zeer gedetailleerd omschreven, 
maar aan subjectieve factoren die 
de verdachten ter rechtvaardiging 
aandragen, wordt weinig aandacht 
besteed. Bovendien wordt de 
mishandeling als intentioneel 
beschouwd, zodra de activiteiten, 
die eraan ten grondslag lagen een 
bepaald doel dienden, ongeacht 
het feit of dit doe! mishandeling 
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betrof. De auteurs concluderen 
dat de maatschappelijk workers 
middels hun rapportage moeten 
aantonen dat zij de regels voor 
bewijsvoering in acht hebben 
genomen. In de praktijk echter 
wordt de bewijsvoering naar doze 
regels toegeschreven, doordat zij 
hun eigen interpretatie van de 
gebeurtenissen als uitgangspunt 
nemen. Dit onderstreept volgens 
de auteurs de machtsongelijkheid 
tussen maatschappelijk werker en 
verdachte. 
Met literatuuropgave. 

38 
Novy, D.M., J.P. Gaa e.a. 
The association between patterns 
offamily functioning and ego 
development of the juvenile 
offender 
Adolescence, 27e jrg., nr. 105, 
1992, pp. 25-36 

Al tientalien jaren wordt or 
onderzoek gedaan naar het 
verband tussen gezinsfunctioneren 
on het psychisch gedrag van de 
kinderen in het gezin. De 
uitkomsten van eerdere relevante 
theoretische studies op dit terrein 
hebben geleid tot de hypothese 
van dit onderzoek. Er wordt 
verondersteld dat or eon verband 
bestaat tussen de mate van betrok-
kenheid van de gezinsleden op 
elkaar, het aanpassingsvermogen 
van het gezin (d.w.z. het vermogen 
rotten en regels zonodig to veran-
deren) en de mate waarin de 
jeugdige wetsovertreder zijn/haar 
ego ontwikkeld heeft. Doze 
hypothese word getest a.h.v. de 
'Washington University 	• 
Completion Test' om de ontwik-
keling van het ego bij de 61 
betrokken jeugdige delinquenten 
to bepalen. Daarnaast werden de 
'Family Adaptability and 
Cohesion Evaluation Scales II' 
gebruikt om vast to stollen hoe de 
verschillende gezinsleden dachten 
over de betrokkenheid op elkaar 

39 
Peterson-Dadali, M., Ft. 
Abramovitch 
Children's knowledge of the legal 
system: are they competent to 
instruct legal counsel? 
Canadian journal of crimi-
nology, 34e jrg., nr. 2, 1992, pp. 
139-160 

Kinderen worden tegenwoordig 
steeds moor betrokken bij 
wettelijke beslissingen, die voor 
hen van belang zijn. Het is in 
verband hiermee de vraag in 
hoeverre zij voldoende van het 
recht begrijpen om hun advocaat 
de juiste informatie to geven. Om 
hipr moor inzicht in to krijgen 
word onderzoek gedaan in 
Toronto (Canada) onder 144 
schoolkinderen uit verschillende 
klassen (9 tot 18 jaar) on 48 
jong-volwassenen (18 tot 23 jaar). 
Naast eon test op verbale vaardig-
heden word hun kennis over eon 
aantal juridische onderwerpen 
getoetst aan de hand van enkele 
strafzaken als voorbeeld. Uit de 
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on het aanpassingsvermogen van 
hun gezin. De resultaten laten zien 
dat de verschillende niveau's van 
betrokkenheid on aanpassingsver-
mogen inderdaad van invloed zijn 
op de ego-ontwikkeling van de 
jeugdige delinquenten. Dit 
verband kon worden verklaard na 
vier post hoc vergelijkingen, 
waaruit block dat een functionele 
kijk op cohesie eon aanpassings-
vermogen door de wetsovertreder 
en een of beide ouders leidde tot 
eon hogere mate van ego-ontwik-
keling. Het ego van de jongere 
Nook minder tot ontwikkeling 
gekomen to zijn bij gemeenschap-
pelijke disfunctionele houdingen 
van zowel de jongere als beide 
ouders, een functionele opvatting 
van de gezinsdimensies door de 
jeugdige delinquent die niet word 
gedeeld door de ouders. 
Met literatuuropgave. 



resultaten blijkt, dat sommige 	van de slachtoffers op het moment 
aspecten van het recht door alle 	van verwijzing acht jaar is. De 
leeftijden goed begrepen werden, 	dader is bijna altijd van het 
zoals over de rol van de advocaat mannelijk geslacht en betreft in 
en schuld bekennen. Het begrip 	32% van de gevallen een ouder. 
onschuld, m.n. het juridische en 	De meerderheid van de jongens 
morele aspect ervan werd door de rapporteert verschillende vormen 
meesten verkeerd begrepen. 	van seksueel misbruik, waarvan 
Inzicht in de vertrouwensrelatie 	(pogingen tot) anale seks de meest 
advocaat/client en in de gang van genoemde zijn. Zelfmoordge- 
zaken bij een terechtzitting nam 	dachten komen bij zeven jongens 
toe met de leeftijd. Een grotere 	voor. Hoe langer de jongens 
verbale vaardigheid maakte geen 	misbruikt worden, hoe vaker dit 
verschil uit bij de kennistoetsing. 	soort gedachten voorkomen. Bijna 
De auteurs constateren, dat de 	een derde van de jongens is 
competentie van kinderen varieert bedreigd door de dader, waarbij 
per onderwerp en er weinig 	de ernst van de bedreigingen 
onderscheid is met volwassenen. 	toeneemt met de leeftijd van de 
Het is volgens hen van belang, dat slachtoffers. Tot slot blijkt een 
een advocaat in een vroeg stadium kwart van de jongeren ten tijde 
de kennis van zijn client vaststelt, van verwijzing seksueel acting-out 
begrippen op een concrete manier gedrag te vertonen. Veertien 
uitlegt, m.n. het principe van 	jongens zijn zelf overgegaan tot 
veronderstelde onschuld, en hun 	het gebruik van seksueel geweld, 
informatieverstrekking differen- 	waarbij jongere kinderen als 
tiert. 	 slachtoffer worden uitgekozen. De 
Met literatuuropgave. 	 auteurs beogen met deze resul- 

• 	taten een aanzet te geven tot 
40 	 verder onderzoek. 
Roane, Th. H. 	 Met literatuuropgave. 
Male victims of sexual abuse; a 
case review within a Child 	41 
Protective Team 	 Slot, N.W., J.D. Jagers, e.a. 
Child welfare, 71e jrg., nr. 3, 	Tien jaar Kursushuis: ervaringen 
1992, pp. 231-239 	 en follow-up-gegevens 

Onderzoek naar seksueel misbruik 	Kind en adolescent, 13e jrg., nr. 
van kinderen heeft zich tot nu toe 	2, 1992, pp. 82-96 
voornamelijk gericht op 	 Het Kursushuisproject, opgezet 
vrouwelijke slachtoffers. Kinder- 	door het Paedologisch Instituut in 
beschermingsinstanties en justitie Duivendrecht/Amsterdam, heeft 
worden echter in toenemende 	de afgelopen tien jaar geleid tot 
mate ook geconfronteerd met 	de oprichting van zes kursus- 
seksueel misbruik van jongens. In huizen. In ieder huis woont een 
Florida zijn bij een Child 	echtpaar met zes jongeren die 
Protection Team, waar gevallen 	ernstige psycho-sociale en 
van kindermishandeling gepleegd gedragsproblemen vertonen. Hun 
door ouder(s), voogd of 	 leeftijd varieert van 14 tot 18 jaar. 
verzorger(s) aangemeld kunnen 	In het kursushuis ligt de nadruk 
worden, gegevens verzameld over op het vergroten van de sociale 
77 seksueel misbruikte jongens die competentie. Onder 58 ex-kursus- 
in de periode 1985 tot 1989 	huisjongens (de meisjes waren te 
verwezen zijn. Uit het onderzoek 	klein in aantal) is een 
blijkt dat de gemiddelde leeftijd 	evaluatie-onderzoek gehouden 
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naar de veranderingen in psycho-
sociaal functioneren en delinquent 
gedrag. Analyse over de periode 
vanaf de aanvang van de behan-
deling tot de follow up, zes 
maanden later, laat zien dat de 
jongens op veel aspecten van 
sociale competentie significant 
beter functioneren. Ook ten 
aanzien van het vertonen van 
delinquent gedrag zijn verbete-
ringen gevonden. Om na te gaan 
of deze gunstige ontwikkeling 
inderdaad toe te schrijven is aan 
de kursushuisbehandeling, zijn de 
resultaten vergeleken met de 
uitkomsten van een vergelijkbaar 
onderzoek onder 470 Canadese 
jongeren die geen specifieke 
behandeling kregen. Deze laatste 
groep blijft aanzienlijk vaker 
delinquent gedrag vertonen. Tot 
slot is een kosten-baten analyse 
uitgevoerd, door het kursushuis te 
vergelijken met een rijksinrichting, 
waar grotendeels dezelfde 
populatie jongeren verblijft. Beide 
groepen vertonen ongeveer 
evenveel vooruitgang, maar 
behandeling in een rijksinrichting 
is vier keer zo duur. Op grond van 
alle resultaten concluderen de 
onderzoekers dat er redenen 
genoeg zijn om met het kursushuis 
door te gaan. 
Met literatuuropgave. 

42 
Wetering, W. van 
Een criminologisch alternatief 
voor de studie van jeugddelin-
quentie? 
Sociologische gids, 39e jrg., nr. 
2, 1992, pp. 106-127 

In het voorlaatste nummer van de 
Sociologische gids (38,5, pp. 
343-349) is een review-artikel 
verschenen van de hand van Vogel 
over twee proefschriften van 
Junger en Werdmolder, die in 
december 1990 werden verdedigd 
aan de Vrije Universiteit. Deze 
studies hebben nogal aandacht 
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getrokken, ook bij een breed 
publiek buiten de sociale weten-
schappen in strikte zin. Het 
probleem van jeugdcriminaliteit, 
vooral bij Marokkaanse jongeren, 
is duidelijk een brandende 
kwestie. Hierover valt veel te 
zeggen en Vogel heeft een aantal 
belangrijke punten genoemd. Toch 
hebben deze twee studies, 
waarvan er een meer criminolo-
gisch, de ander meer antropolo-
gisch georienteerd is, implicaties 
die in geen van de recensies 
besproken zijn. De auteur vraagt 
vooral hier aandacht voor. Het is 
namelijk niet zo dat de twee 
dissertaties, verschillend als zij 
zijn, elkaar aanvullen. Er is een 
debat gaande waarbij Junger het 
initiatief neemt en de aanval 
opent op enkele gangbare sociolo-
gische en antropologische ziens-
wijzen. Het ligt voor de hand dat 
antropologen de uitdaging 
aannemen, zich bezinnen op 
Junger's kritisch commentaar, en 
omgekeerd haar pretenties op bun 
merites toetsen. 
Met literatuuropgave. 

43 
Wijers, M., C. Meesters e.a. 
Kindermishandeling, op school 
gesignaleerd 
Maandblad geestelijke volksge-
zondheid, 47e jrg., nr. 5, 1992, 
pp. 522-532 

Binnen het primair onderwijs in 
de regio Zuid-Limburg is 
onderzoek gedaan naar de mate 
waarin leerkrachten kindermis-
handeling signaleren en 
vervolgens actie ondernemen. 
Doel van het onderzoek is te 
komen tot concrete aangrijpings-
punten voor (preventie)activi-
teiten. De resultaten van een 
schriftelijke enquete onder 440 
leerkrachten (respons 54%) geven 
aan dat de kennis van 
leerkrachten op het gebied van 
kindermishandeling verschilt per 



vorm van mishandeling. De 	vrouwen spelen een steeds grotere 
meeste leerkrachten menen licha- rol in het openbare leven. Deze 
melijke mishandeling en verwaar- factoren zijn van invloed op de 
lozing te kunnen herkennen. Bij 	criminaliteit en daarmee moet het 
(een vermoeden van) kindermis- 	politiebeleid en -management 
handeling worden met name 	rekening houden. Zowel daders 
stappen genomen binnen de 	als slachtoffers worden ouder, er 
school en de directe omgeving van komen meer vrouwelijke crimi- 
het kind. Slechts in een klein 	nelen, en de gedachte dat er 
aantal van de gevallen worden 	minder criminaliteit zal zijn als er 
stappen ondernomen naar de 	minder jeugd is, is niet juist 
hulpverlening, ondanks het feit 	gebleken. Consequenties van de 
dat leerkrachten aangeven bekend -demografische veranderingen voor 
te zijn met de voorzieningen op 	de politie zijn dat men snel meer 
het gebied van kindermishan- 	jeugdigen moet recruteren, dat de 
deling. Van de leerkrachten geeft 	positie van ouderen binnen het 
79% aan behoefte te hebben aan 	apparaat versterkt moet worden, 
ondersteuning met betrekking tot en dat er meer vrouwen en verte- 
signalering, terwijl 75% dit 	genwoordigers van de (nieuwe) 
aangeeft met betrekking tot het 	etnische minderheden moeten 
ondernemen van actie. Slechts een worden aangetrokken. Ook zal het 
vijfde van de scholen hanteert 	beleid van de politie snel 
vaste afspraken over de aanpak 	flexibeler moeten worden omdat 
van kindermishandeling. De 	de samenleving steeds diverser 
auteurs pleiten er dan ook voor 	wordt. 
om binnen de scholen procedures Met literatuuropgave. 
op te stellen en een vast 
aanspreek- en coordinatiepunt 	45 
(bijvoorbeeld de schoolarts) aan te 	Peak, K., R.V. Bradshaw 
stellen, dat leerkrachten de 	 Improving citizen perceptions of 
mogelijkheid biedt tot consultatie 	the police: 'back to the basics' 
en ondersteuning. 	 with a community policing 
Met literatuuropgave. 	 strategy 

Journal of criminal justice, 20e 
jrg., nr. 1, 1992, pp. 25-40 

Politie 	 Het beeld, dat de bevolking van 
Reno (Nevada, VS) van de politie 

44 	 had voor 1987 was positief wat de 
Enter, J.E. 	 criminaliteitsbestrijding betrof, 
Police administration in the 	maar negatief t.a.v. hun houding 
future: demographic influences as t.o.v. het publiek en hun aandacht 
they relate to management of the voor gemeenschapsproblemen. 
internal and external 	 Nadelige factoren hierbij waren 
environment 	 de sterke bevolkingsgroei, een 
American journal of police, 10e tekort aan politiepersoneel en 
jrg., nr. 4, 1991, pp. 65-81 	financien en een gebrekkige 

De auteur pleit er voor dat de 	communicatiestructuur. Om bier 
politie zich tijdig aanpast aan - de 	verbetering in te brengen ging 
veranderingen in de bevolkings- 	men in 1987 over tot reorganisatie 
samenstelling in de VS. De 	en voerde het 'cop + ' plan in 
bevolking vergrijst, de 	 (community oriented policing). De 
immigranten komen uit andere 	stad werd in drie wijken ingedeeld 
windstreken dan voorheen, en 	met elk een vast politieteam en 

Literatuuroverzicht 	 129 



buurtadviesgroepen, terwij1 de 
voetsurveillance opnieuw 
ingevoerd werd. Door deze 
maatregelen namen de betrok-
kenheid van de burger en de 
communicatie tussen politie en 
publiek toe. Om het effect van 
deze reorganisatie te toetsen 
werden vijf telefonische enquetes 
gehouden (1987-1989, N=3511). 
Hieruit bleek, dat na de invoering 
van het 'cop + ' plan een verbe-
tering opgetreden was in het beeld 
over de politie, haar optreden, het 
contact met het publiek, de 
aandacht voor gemeenschapspro-
blemen, veiligheidsgevoelens en 
bestrijding van criminaliteit. Ook 
het oordeel van de politiefunctio-
narissen zelf was overwegend 
positief. De auteurs concluderen, 
dat een meer op gemeenschaps-
problemen gericht beleid het 
beeld over de politie en daardoor 
de samenwerking met het publiek 
kan verbeteren. 
Met literatuuropgave. 

46 
Pynes, J., H.J. Bernardin 
Entry-level police selection: the 
assesssment center is an alter-
native 
Journal of criminal justice, 20e 
jrg., nr. 1, 1992, pp. 41-52 

De auteurs onderzochten het nut 
van een testcentrum voor de 
recrutering van politieagenten. In 
dit centrum worden toekomstige 
agenten niet schriftelijk getest, 
maar moeten zij d.m.v. rollenspel 
en gesimuleerde situaties 
daadwerkelijk reageren. 
Gebaseerd op de resultaten van 
onderzoek naar de vereiste kwali-
teiten in rale situaties werden 
acht vaardigheinsclusters samen-
gesteld: leiding geven, interper-
soonlijke vaardigheden, 
waarneming, besluitvaardigheid, 
beoordelingsvermogen, aanpas-
singsvermogen, en verbale- en 
schriftelijke communicatie. Op 

grand van vier situaties werden de 
kandidaten door een beoordelaar 
ter plekke en in een teambe-
spreking achteraf gewaardeerd. 
De resultaten van 275 kandidaten 
in het centrum werden vergeleken 
met die op een traditionele 
testbatterij en hun prestaties 
tijdens de opleiding. Zowel de 	. 
waardering in het centrum als de 
resultaten van de traditionele 
testen bleken de latere prestaties 
tijdens de opleiding goed te 
voorspellen. De auteurs achten de 
hogere kosten van de benadering 
op het centrum echter toch 
gerechtvaardigd omdat hiermee de 
kwaliteiten van alle etnische 
groeperingen in hoge mate juist 
werden ingeschat, terwill dat met 
de traditionele testen niet gold 
voor zwarte kandidaten. 
Met literatuuropgave. 

47 
Sloan, J.J. 
The 'new' female criminal 
revisited: police officer attitudes 
about female criminality 
American journal of police, 10e 
jrg., nr. 4, 1991, pp. 105-128 

In 1975 poneerde Adler de stelling 
dat ten gevolge van de vrouwen-
emancipatie de criminaliteit onder 
vrouwen zou toenemen en 
ernstiger van aard zou warden. 
Sindsdien is wel veel onderzoek 
gedaan naar de criminaliteit van 
vrouwen, maar niet naar een 
eventueel veranderende houding 
van de politie t.o.v. criminele 
vrouwen. De auteur acht het van 
belang dat er meer bekend wordt 
over hoe de politie en het straf-
rechtelijk systeem reageert op deze 
eventuele verandering in haar 
clientele. Hij ging de opvattingen 
na van politieambtenaren in 
Alabama over criminaliteit van 
vrouwen en de factoren die hierop 
van invloed zijn. Twee aan het 
werk gerelateerde kenmerken 
(aantal jaren ervaring en het 
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hebben van nog een andere baan) 
waren van invloed op de attitude: 
agenten met langere ervaring in 
het werk en die met een tweede 
baan geloven meer in de toene-
mende criminaliteit van vrouwen. 
Ook bleken de meer pro-feminis-
tisch georienteerd agenten het 
meer met Adler eens zijn. 
Met literatuuropgave. 

48 
Taylor, M. 
Constraints to community-orien-
tated policing 
The police journal, 65e jrg., nr. 
2, 1992, pp. 154-164 

Het verkrijgen en het behouden 
van een goede relatie met het 
publiek vormt een noodzakelijk en 
essentieel onderdeel van het 
politiewerk. Het zogenaamde 
'community policing' heeft 
daarom de laatste tijd veel 
aandacht gekregen. Aan 
community policing kleven echter 
een aantal beperkingen. Het is van 
praktisch belang de oorzaken van 
deze beperkingen te achterhalen 
om zo beter te kunnen bepalen 
welke initiativen uiteindelijk 
haalbaar zijn. De auteur geeft in 
het artikel zijn visie op deze 
beperkingen. Hij baseert zich 
hierbij op zijn werkzaamheden als 
psycholoog voor verschillende 
politiekorpsen. Een van de 
oorzaken ligt in de aard van het 
politiewerk zelf. Politiewerk 
omvat zeer veel, zeer verschillende 
taken. 151t is het resultaat van 
cornplexe historische en admini-
stratieve processen zonder syste-
matiek of planning vooraf. 
Hierdoor zijn sommige taken 
tegenstrijdig en is het vaak 
moeilijk prioriteiten te leggen. 
Verder stelt het feit dat de politie 
in een autoritaire positie staat ten 
opzichte van het publiek grenzen 
aan community policing. Dit 
probleem wordt zichtbaar als de 
politie onder gevaarlijke omstan- 

digheden in een vijandige 
omgeving moet werken. Helaas 
kan de kwaliteit van community 
policing ook niet worden gemeten 
zoals de waardering voor een 
produkt op de markt voor vraag 
en aanbod. Ook hiervan is de 
autoritaire verhouding tussen 
politie en publiek de oorzaak. De 
auteur beveelt verder meer experi-
menteel onderzoek aan. Hij vindt 
dat met modellen gebaseerd op 
partciperende observatie een grens 
is bereikt wat betreft het 
verkrijgen van nieuwe kennis. 

Verslaving 

49 
Mark, M.E., H.R. Lesieur 
A feminist critique of problem 
gambling research 
British journal of addiction, 87e 
jrg., nr. 4, 1992, pp. 549-565 

Een feministische invalshoek 
hanterend geven de auteurs hun 
bevindingen van bun speurtocht 
door de literatuur over gokver-
slaving. Zij ontdekten dat steeds 
weer de opvatting opduikt dat 
gokverslaving een mannenpro-
bleem zou zijn. Stilzwijgend wordt 
bijna overal aangenomen dat 
onderzoeksresultaten generali-
seerbaar zijn tot alle (dus ook 
vrouwelijke) gokkers. De auteurs 
zagen zelden dat in een onderzoek 
erop werd gewezen dat de 
uitkomsten geslachtsgerelateerd 
kunnen zijn. Het allergrootste deel 
van het onderzoek over gokver-
slaving wordt gedaan met een 
mannenpopulatie. Toch wijzen 
diverse surveys erop dat vrouwen 
een grotere probleemgroep 
vormen dan over het algemeen 
wordt aangenomen. Dat zij niet 
opgemerkt worden ligt niet alleen 
aan de screeningsmethoden of 
beoordelingscriteria van sociale 
instanties, maar ook aan die van 
hulpverleners en klinieken. Tot 
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slot stellen de auteurs een aantal 
suggesties op voor onderzoek en 
beleid. 
Met literatuuropgave. 

50 
Mugford, S.K. 
Crime and the partial legalisation 
of heroin: comments and caveats 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
25e jrg., nr. 1, 1992, pp. 27-43 

De auteur reagent op een artikel 
waarin Weatherburn de 
voorstanders van decrimininali-
sering van druggebruik verwijt 
onvoldoende harde argumenten te 
hanteren (zie excerpt artikel 
Weatherburn). Mugford is het met 
dat verwijt niet eens. Weatherburn 
stelt dat door de voorstanders van 
legalisering onvoldoende hard 
gemaakt kan worden dat een justi-
title drugbestrijding geen 
neerwaarts effect heeft op het 
druggebruik. De auteur van dit 
artikel meent dat omgekeerd niet 
kan worden aangetoond dat het 
justitiele anti-drugsbeleid het 
gebruik wel heeft teruggedrongen. 
In zijn ogen zijn er zowel politieke 
als organisatorische redenen die 
een mogelijk succes van drugspro-
hibitie systematisch belemmeren. 
In zijn algemeenheid verwijt hij 
Weatherburn dat deze vanwege de 
onvoldoende harde argumenten 
het risico van legalisering niet 
aandurft. Alsof de problemen van 
het huidige drugsbestrijdings-
beleid geen groter gevaar 
inhouden. Bij dit alles komt dat 
belangrijke argumenten pro legali-
sering niet door Weatherburn in 
beschouwing zijn genomen. Zo 
gaat de huidige justitiele 
bestrijding voorbij aan het feit dat 
veel druggebruik recreatief is en 
geen specifiek (versla-
vings-)probleem betekent. In de 

,tweede plaats gaat het niet aan dat 
de wetgever interfereert in het 
priveleven van burgers zolang hun  

gedrag geen negatieve conse-
quenties heeft voor anderen. In de 
derde plaats kan het voor drugbe-
strijding beter worden besteed aan 
andere doelen. Het is een 
verkeerde prioriteit. 
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51 
Walters, C.D., M. Heffron 

The choice program; a compre-
hensive residential treatment 
program for drug-involved federal 
offenders 
International journal of 
offender therapy and compa-
rative criminology, 36e jrg., nr. 
1, 1992, pp. 21-29 

Voor drugverslaafde gedeti-
neerden zijn goede behandelings-
mogelijkheden essentieel. In dit 
artikel bespreken de auteurs een 
nieuwe methode op dit gebied, nl. 
het 'choice program', waarbij de 
nadruk meer op educatie dan op 
behandeling ligt. De duur van het 
programma is 16 maanden en 
bestaat uit een orientatie- en 
toelatingsfase, gevolgd door een 
periode van 40 weken intensieve 
training en educatie, individueel 
en in kleine groepen met tot slot 
plaatsing in een halfweghuis 
gedurende een half jaar. 
Deelname is vrijwillig. Men mag 
geen bijzondere medische en/of 
psychische problemen hebben. 
leder krijgt een klinisch contact-
persoon toegewezen. Er wordt met 
een puntensysteem gewerkt voor 
geleverde prestaties en er gelden 
strenge regels voor afwezigheid 
zonder reden en druggebruik. Het 
programma zelf bestaat uit: druge-
ducatie; studieprojecten; training 
van sociale-, cognitieve- en keuze-
vaardigheden; het leren omgang 
met negatieve levenservaringen en 
het bijbrengen van een andere 
levensstijl. De auteurs noemen als 
positieve aspecten van dit 
programma: de opzet, filosofie en 
nadruk op cognitieve en gedrags-
eIementen, maar wijzen daarbij op 



het belang van een zorgvuldige 
selectie van deelnemers, een 
optimaal getrainde staf en goede 
administratieve ondersteuning om 
de behandeling te laten slagen. 
Met literatuuropgave. 

52 
Weatherburn, D. 
Crime and the partial legalisation 
of heroin 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
25e jrg., nr. 1, 1992, pp. 11-26 

Mede doordat de prohibitie 
verspreiding van Aids onder 
druggebruikers in de hand heeft 
gewerkt, groeit het aantal 
voorstanders voor partiele legali-
sering van drugs. De voorstanders 
van legalisering hanteren verschil-
lende argumenten. Allereerst is er 
de stelling dat het om econo-
mische redenen principieel 
onmogelijk is om het gebruik van 
drugs te bestrijden. De vraag naar 
drugs is bij het merendeel der 
drugverslaafden nl. inelastisch. 
Een fel anti-drugbeleid leidt 
hoogstens tot hogere prijzen voor 
heroine. De auteur meent echter 
dat de inelasticiteit van de vraag 
naar drugs nimmer is aangetoond. 
Het tweede argument pro legali-
sering van drugs is dat het in de 
praktijk onmogelijk is gebleken 
om het druggebruik terug te 
dringen. Ook dit argument 
ontbeert onderbouwing. 
Weliswaar is internationaal het 
druggebruik ondanks de intensi-
vering van de bestrijding niet 
verminderd, maar dit sluit niet uit 
dat een nog sterkere toename van 
het gebruik is voorkomen. Het 
derde argument voor legalisering 
is dat de sociale kosten van het 
gebruik niet opwegen tegen de 
kosten van een intensieve(re) 
bestrijding. De voorbeelden die 
als onderbouwing van deze 
stelling worden gebruikt, zijn 
volgens de auteur eveneens onvol- 

doende hard. Alles tezamen in 
beschouwing genomen meent de 
auteur dat met (partiele) legali-
sering van druggebruik te grote 
risico's worden genomen. 

53 
Wieniawski, W. 
Drug abuse prevention; recent 
international efforts 
Eurocriminology, 3e jrg., 1990, 
pp. 13-26 

In de vroege jaren zeventig leek 
het of de gevaren met betrekking 
tot het gebruik van drugs 
verminderd waren. Dit beeld 
wijzigde zich dramatisch in de 
jaren tachtig door de opkomst van 

, crack en Aids. Het voorkomen en 
uitbannen van drugmisbruik werd 
een zaak van hoge prioriteit. In 
het artikel worden twee methodes 
van aanpak besproken. Allereerst 
de methode waarbij er een 
volledig verbod wordt gelegd op 
de aanvoer en het bezit van drugs. 
Deze methode is gebaseerd op de 
gedachte dat indien men niet over 
drugs kan beschikken er ook geen 
drugmisbruik kan voorkomen. 
Deze methode is tot op heden nog 
niet succesvol gebleken. De auteur 
gaat in op de oorzaken van dit 
gebrek aan succes. Tevens wordt 
ingegaan op een aantal interna-
tionale stappen die zijn genomen 
om het verbod op de illegale 
handel in drugs effectief te maken. 
De resultaten van de 'United 
Nations against Illicit Traffic in 
Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances' worden uitgebreid 
besproken. De tweede methode 
van aanpak in de strijd tegen 
drugmisbruik richt zich op de 
vraagkant van het druggebruik. 
Hierbij wordt een beroep gedaan 
op de inspanningen van allerlei 
sociale en gezondsheidsorgani-
saties. Diverse opvoedkundige 
maatregelen zouden moeten 
leiden tot bewustwording van de 
gevaren van druggebruik bij de 
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huidige gebruikers en eventuele 
toekomstige gebruikers om 
vervolgens te leiden tot de vermin-
dering van drugmisbruik. De 
auteur besluit zijn artikel met 
gegevens over de situatie in Palen. 
Opvallend hieraan is dat er bijna 
geen sprake is van illegale import 
van drugs maar dat men drugs in 
Palen zelf produceert uit de 
papaverplant. 

Slachtofferstudies 

54 
Warren, J., W. Lanning 
Sex role beliefs, control and 
social isolation of battered 
wornen 
Journal of family violence, 7e 
jrg., nr. 1, 1992, pp. 1-8 

Geweld binnen het gezin bestaat 
al sinds mensenheugenis. De 
oudst bekende geschreven wetten, 
the Code of Hammurabi, gaven 
mannen het recht hun vrouw te 
straffen. Pas in de jaren zeventig 
werd het echter erkend als een 
sociaal probleem. Na 1971 werden 
de onderzoeksresultaten van 
geweld binnen het gezin gepubli-
ceerd en geleidelijk aan werd de 
omgeving zich bewust van het 
grote aantal malen dat geweld 
binnen het gezin voorkomt. Het 
onderhavige onderzoek vergelijkt 
een groep mishandelde en een 
groep niet-mishandelde vrouwen 
op bun seksrol-type, behoefte aan 
sturing en de behoefte aan het 
`erbil horen. Beide groepen 
hadden opleiding, werkzaamheid, 
status en leeftijd gemeen. De 
gebruikte onderzoekmethoden zijn 
de Bern Sex Role Inventory en de 
FIRO-B. De resultaten wezen uit, 
dat er een belangrijke relatie 
bestaat tussen het mishandeld zijn, 
het seks-rol-type en de behoefte 
aan sturing. De mishandelde 
groep bleek meer het seksrol-type 
dan de niet-mishandelde groep. 

De mishandelde groep bleek ook 
toleranter toy. overheersing. 
Met literatuuropgave. 

Preventie van 
criminaliteit 

Lezers die geinteresseerd zijn in 
(meer) op de praktijk gerichte 
publikaties over preventie van 
criminaliteit, kunnen zich wenden 
tot de DCP-documentatie, 
Directie Criminaliteitspreventie, 
Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, telefoon 
070-370 65 55 • 
(I de Wand). 

55 
Joutsen, M. 
Victim assistance and the 
prevention of crime; the burden 
of responsibility on the individual 
Eurocriminology, 3e jrg., 1990, 
pp. 81-101 

De meest effectieve manier om 
iemand te helpen dat hij geen 
slachtoffer wordt van criminaliteit 
is door preventie. Wiens verant-
woordelijkheid is het am slachtof-
ferschap te voorkomen? Hoe 
kunnen kwetsbaarheid en 
levensstij1 van potentiele slacht-
offers veranderd worden? De 
auteur gaat eerst in op diverse 
manieren waarop een slachtoffer 
zelf bijdraagt aan zijn victimisatie. 
In zijn ogen is de onderzoeksbe-
nadering die bekend staat als 
'situational crime prevention' van 
bijzonder belang om de vraag te 
beantwoorden hoe een slachtoffer 
minder kwetsbaar gemaakt kan 
warden. Maar er zijn ook nadelen 
verbonden aan een dergelijke 
benadering. Vervolgens gaat hij in 
op de mogelijkheden om het 
gedrag van het potentiele slacht-
offer te wijzigen. Het slachtoffer 
kan bij voorbeeld strafrechtelijk 
vervolgd worden wegens bewezen 
nalatigheid of onzorgvuldigheid. 
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Een andere manier om een indivi-
duele verplichting tot preventie af 
te dwingen is de vermindering van 
schadevergoeding of terugbe- 
taling. Ook wijst de auteur op de 
rol die verzekeraars kunnen 
spelen. In preventievoorlichting 
aan burgers kan meer aandacht 
worden gegeven aan de hulp die 
de politie kan verstrekken in de 
vorm van advies. In elk geval is 
preventie niet alleen een zaak 
voor overheid of gemeenschap, 
maar evenzeer voor het individu. 
Met literatuuropgave. 
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Boeken/rapporten 

Onderstaande publikaties kunnen 
te leen gevraagd worden bij het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum Schedel-
doekshaven 100, 's-Gravenhage, 
tel. 070-370 65 53/54. 
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Attorney General's program for 
improving the nation's criminal 
history records; Bureau of justice 
statistics implementation status 
report 
Washington, U.S. Department of 
Justice, Office of Justice Programs, 
Bureau of Justice Statistics, 1992 
Tak, P.J.P., J.A.W. Lensing 
Vormverzuimen; een onderzoek 
naar de strafprocessuele conse-
quenties van vormverzuimen in het 
Duitse, Franse en Italiaanse recht 
Arnhem, Gouda Quint, 1992 
Tomasevski, K. 
Prison health; international 
standard and national practices in 
Europe 
Helsinki, Helsinki Institute for 
Crime Prevention and Control 
affiliated with the United Nations, 
1992 
Uchida, C.D., B. Forst e.a. 
Modern policing and the control of 
illegal drugs: testing new strategies 
in two American cities 
Washington, U.S. Department of 
Justice, National Institute of 
Justice, 1992 
Veen, E.A. van der, E.L.A.M. de 
Kerf e.a. (red.) 
Homoseksualiteit en politie 
Lochem/Utrecht, Van den Brink, 
Rijksuniversiteit Utrecht, Interfa-
cultaire Werkgroep Homostudies, 
1992 
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Velden, P.G. van der, S. van der 
Burg e-a. 
Slachtoffers van bankovervallen; 
een studie naar de psychische 
gevolgen van over vallen en risico-
factoren voor verwerkingsproblemen 
Houten, Bohn Stafleu Van 
Loghum, 1992 
Zukunft 
Die Zukunfi der Personenstatistiken 
im Bereich der Strafrechtspflege 
Wiesbaden, Kriminologische 
Zentralstelle, e.V., 1992 
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Mededelingen 

Themanummers Justitiele 
Verkenningen 

Regelmatig worden, bij voor-
beeld ten behoeve van het 
onderwijs, grote aantallen 
exemplaren van Justitiele Verken-
ningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte 
te zijn van de mogelijke vraag. Om 
die reden geven wij, onder 
voorbehoud, de thema's die de 
redactie op dit moment in voorbe-
reiding heeft. Over de inhoud van 
de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. 
Ook personen die een bijdrage 
willen leveren aan een van de 
aangekondigde nummers worden 
verzocht contact op te nemen met 
de redactie. 
JV9, december: Vreemdelingen 
JV1, januari/februari 1993: 
Fraude 
JV2, maart 1993: Waarden en 
normen 
JV3, april 1993: Drugs 

Congressen 

Recht en media; analyse van 
een spanningsveld 
Ter gelegenheid van het vijfen-

zeventig-jarig bestaan van Societas 
Iuridica Grotius wordt het 
lustrum-symposium onder deze 
titel georganiseerd. Sprekers 
zullen zijn: mr. U. van de Pol 
(rechter te Amsterdam), mr. W. 

Sorgdrager (PG te Arnhem), R. 
van de Roer (journalist NRCH), 
mr. E.J. Daalder (landsadvocaat te 
Den Haag), mr. A.H. van Delden 
(president rechtbank Den Haag, 
voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging voor Rechtspraak), dr. 
mr. R. Pagano (journalist), mr. G. 
Spong (cassatie-advocaat te Den 
Haag). 
Datum: Dinsdag 17 november 
1992, 12.30u.-17.00u. 
Plaats: Stadsgehoorzaal, Leiden 
Inlichtingen en reservering: 
Savannah Snellenburg 
(071-14 34 74), Michel Bilars 
(071-76 07 62), Irene Hofman 
(071-14 62 53). 

Het verslavingsdebat 
Werkstructuren, financierings-

en organisatieproblemen gaven de 
laatste jaren stof tot felle 
discussies rond de zorg voor 
verslaafden. Het gevolg hiervan 
was, dat minder aandacht werd 
besteed aan ontwikkelingen op het 
gebied van behandelingsme-
thoden, de benadering van de 
client en de positie van de behan-
delaar. Dit terwijl hulpverleners 
en andere belanghebbenden in de 
verslavingszorg worden gecon-
fronteerd met een groeiend aantal 
patienten en — vaak zeer diverse — 
doelgroepen, die zich moeilijk 
laten behandelen volgens de 
bestaande methodieken. De 
groeiende diversificatie van het 
vak maakt het bovendien noodza-
kelijk aanvullende opleidingen te 
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volgen. Verder is er sprake van 
een steeds intensievere samen-
werking tussen de verslavings-
hulpverlening, aanverwante disci-
plines en bij voorbeeld gemeente 
en justitie. Van hulpverleners 
wordt dan ook verwacht dat zij 
kunnen samenwerken met 
instanties op het gebied van de 
geestelijke gezondsheidszorg en de 
algemene zorg en met justitie. 
Tijdens deze conferentie staat de 
dialoog centraal. In workshops 
worden onderwerpen besproken 
als allochtonen, psychiatrische 
patienten, justitiabelen, deeltijdbe-
handeling, preventie, ziekte-
verzuim en opleiding. 
Datum: 20 november 1992 
Plaats: RAT, Amsterdam 
Inlichtingen: Congressecretariaat 
congres 'Het Verslavingsdebat', 
p/a Jellinekcentrum, Pb. 3907, 
1001 AS Amsterdam, 
tel.: 020-570 22 20. 

• Symposium Overvaieriminaliteit 
en bedrijfsleven 
Het aantal overvallen op detail-

handel en horecabedrijven neemt 
nog steeds toe. Tot voor kort bleef 
de problematiek beperkt tot de 
grootste steden van Nederland, 
maar inmiddels zijn ook bedrijven 
in grote en middelgrote steden in 
toenemende mate doelwit van 
overvallers. Het Landelijk Bureau 
Voorkoming Misdrijven organi-
seen een symposium over deze 
problematiek. Tijdens het 
symposium zal, op basis van 
ervaringen die zijn opgedaan in 
een aantal projecten en een aantal 
politiekorpsen, een samenhangend 
model voor de lokale en regionale 
aanpak van de overvalproble-
matiek worden gepresenteerd. In 
een aantal workshops zullen de 
mogelijkheden voor samenwerking 
tussen politie, justitie, gemeente 
en ondernemers aan hod komen. 
Thema's van die workshops zijn: 
optimalisering van de preventieve 

maatregelen die de detailhandel 
en de horeca kunnen nemen; 
mogelijkheden voor concrete 
activiteiten gericht op (potentiele) 
daders; training, opvang en 
nazorg van slachtoffers. Het 
symposium is bestemd voor: 
politie, openbaar ministerie, 
gemeenten, preventiefunctiona-
rissen en ondernemersorganisaties. 
Datum: Donderdag 19 november 
1992 
Haws: Congrescentrum De Agora 
te Lelystad 
Informatie: Vermande Studie-
dagen, Pb. 20, 8200 AA Lelystad, 
tel.: 03200-229 44. 

De WODC - rapporten 

Om zo veel mogelijk belangheb-
benden te informeren over de 
onderzoeksresultaten van het 
WODC words een beperkte 
oplage van de rapporten kosteloos 
verspreid onder functionarissen, 
werkgroepen en instellingen 
binnen en buiten het Ministerie 

van Justitie. Dit gebeurt aan de 
hand van een verzendlijst die 
afhankelijk van het onderwerp 
van het rapport opgesteld wordt. 

Vanaf 1 januari 1989 worden de 
rapporten in de reeks Onderzoek 
en Beleid uitgegeven door Gouda 
Quint BV. Rapporten die nã deze 
datum zijn verschenen, zijn voor 
belangstellenden, die niet voor 
een kosteloos rapport in 
aanmerking komen, te bestellen 
bij Gouda Quint BV, postbus 
1148, 6801 MK Arnhem, telefoon: 
085-45 47 62. De WODC-rap-
porten, verschenen in 1988 en 
daarvoor, zijn te bestellen bij de 
Staatsuitgeverij, afdeling Verkoop, 
tel.: 070-378 98 80. Een complete 
lijst van de WODC-rapporten is te 
verkrijgen bij het WODC (tel.: 
070-37065 54). 
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Hieronder volgen de titelbe-
schrijvingen van de in 1991 en 
1992 verschenen rapporten. 
Block, C.R., C. van der Werff 
Initiation and continuation of a 
criminal career; who are the most 
active and dangerous offenders in 
the Netherlands? 
1991, WODC 105 
Berg, E.A.I.M. van der, W. 
Waelen 
Politie en milieuwethandhaving 
1991, WODC 106 
Junger, M., W. Polder 
Achtergronden van delinquent 
gedrag onder jongens uit etnische 
minderheden II 
1991, WODC 107 
Bedem, R.A.F. van den 
Voorlichting over vandalisme 
doorgelicht; evaluatie-onderzoek 
van een grootschalige voorlichtings-
campagne en studie naar de 
(on)mogelijkheden van voorlichting 
1991, WODC 108 
Terlouw, G.J. m.m.v. G. Susanne 
Criminaliteitspreventie onder 
allochtonen; evaluatie van een 
project voor Marokkaanse jongeren 
1991, WODC 109 
Werff, C. van der, M.W. Bol m.v.v. 
B.J.W. Docter-Schamhardt 
Het gerechtelijk vooronderzoek in 
woord en daad 
1991, WODC 110 
Cozijn, C. 
Aansprakelijkheid op grond van de 
Wet Bestuursaansprakelijkheid by 
Faillissement 
1991, WODC 111 
Spaans, E.C., L. Doornheim 
Evaluatie-onderzoek; de effect-
meting 
1991, WODC 112 
M. Kruissink m.m.v. R.F. 
Kouwenberg 
Vuurwapencriminaliteit in het 
vizier; een onderzoek by politie en 
justitie 
1991, WODC 113 

L. Boendermaker, M.S. Schneider 
Prejop; een preventieproject voor 
jongeren met politiecontacten in 
Amsterdam 
1991, WODC 114 
M. Grapendaal, Ed. Leuw en J.M. 
Nelen 
De economie van het drugsbestaan; 
criminaliteit als expressie van 
levensstijl en loopbaan 
1991, WODC 115 
T. van Hecke, J. Wemmers 
Schadebemiddelingsproject 
Middelburg 
1992, WODC 116 
W. Polder, F.J.C. van Vlaardingen 
Preventiestrategieen in de praktijk; 
een meta-evaluatie van criminali-
teitspreventieprojecten 
1992, WODC 117 
P.H. van der Laan, C. Verwers en 
A.A.M. Essers 
Moeilijk plaatsbare jongeren; een 
onderzoek naar plaatsingen en 
pogingen tot plaatsing in tehuizen 
van OTS-pupillen in de leefiijd van 
12 tot 17 jaar 
1992, WODC 118 
J. Junger-Tas, M. Kruissink en 
P.H. van der Laan 
Ontwikkeling van de jeugdcrimina-
liteit en de justitiele jeugdbe-
scherming: periode 1980-1990 
1992, WODC 119 
Berg, E.A.I.M. van den, A. Hahn 
m.m.v. R.F. Kouwenberg en W. 
Waelen 
Politie, partners en milieu; woorden 
en daden 
1992, WODC 120 
Leuw, Ed., M. Brouwers 
Evaluatie van de Alcohol Verkeer 
Cursussen 
1992, WODC 121 

De door het WODC in eigen 
beheer uitgegeven rapporten, zijn 
zolang de voorraad strekt gratis te 
verkrijgen bij het WODC (mw. A. 
Weide-Eind, 070-370 65 54 tot 
15.00u). In 1991 en 1992 
verschenen de volgende 
rapporten: 
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Barendse-Hoornweg, E.J.M., P.C. 
van Duyne 
De strafkamer van de Hoge Raad 
in cYfers 1988-1989 
1991, WODC 1(14 
Kockelkorn, R., P.H. van der 
Laan, C. Meulenberg 
Knelpunten by de toepassing van 
dienstverlening? Uitkomsten van 
een enquete onder rechters. 
Officieren van Justitie, advocaten en 
cob rdinatoren dienstverlening naar 
eventuele knelpunten bij de 
toepassing van de Wet Straf van 
Onbetaalde Arbeid 
1991, WODC K15 
Grapendaal, M., R. Aidala 
Duits drugtoerisme; een veldon-
derzoek ander Duitse drugge-
bruikers in Arnhem 
1991, WODC 1(16 
Beenakkers, E.M.T. 
Aandacht van de overheid voor 
bodembescherming: sinds wanneer? 
1991, WODC K17 
M. Kruissink m.m.v. C. Verwers 
Afhandeling van winkeldiefstal via 
de Halt-procedure: evaluatie van 
can Rotterdams experiment 
1991, WODC K18 
Wartna, B., R. Aidala 
Dagdetentie; evaluatie van een 
experiment 
1991, WODC K19 
Naborn, E.M. 
Gezinshereniging; de overkomst van 
gezinsleden van migranten en 
Nederlanders 
1992, WODC 1(20 
C.J. Wiebrens, M. Kruissink en 
G.J. Terlouw 
Aanzet tot ontwikkeling van can 
output/effectrapportage van de 
politie 
1992, WODC 1(21 
E.J.M. Barendse-Hoornweg 
Hoe warden civiele zaken 
afgehandeld? 
1992, WODC 1(22 
J.M. Wemmers, T. van Hecke 
Strafrechtelyke dading 
1992, WODC K23 

G.J. Veerman m.m.v. G.J. Paulides 
Over jaarverslagen en wetsevaluatie 
1992, WODC K24 
L. Doornhein 
Len eigen rechtsgang root minder-
jarigen 
1992, WODC 1(25 
C.J. van Netburg 
Terbeschikkingstelling (van de 
regering); geannoteerde bibliografie 
1986 t/m juni 1992 
1992, WODC literatuurrapport 
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Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifie-
lijke toestemming van de rechtheb-
bende(n) op het auteursrecht c.q. 
de uitgever van deze uitgave, door 
de rechthebbende(n) gemachtigd 
namens hem (hen) op te treden, 
niets uit deze uitgave worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of anderszins, 
hetgeen ook van toepassing is op 
de gehele of gedeeltelijke bewer- 
king. Het verlenen van toestemming 
tot publikatie in dit tijdschrift 
houdt in: 
1. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopieren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 20 
juni 1974, Staatsblad 351 ex artikel 
16B 1912 te doen geldend maken 
door en overeenkomstig de 
statuten en inlementen van de 
Stichting Reprorecht te Amster-
dam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex artikel 
16 sub A ten vierde Auteurswet 
1912 (bloemlezingen) geldend te 
maken volgens dezelfde beginselen 
als die van de Stichting Reprorecht. 
Een en ander behoudens uitdruk-
kelijk voorbehoud zijdens de 
auteur. 
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