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Voorwoord 	 5 

In 1992 was nummer 8 van Justitiele verkenningen gewijd aan rechterlijke 
straftoemeting. De discussie spitste zich destijds toe op de vraag of de 
grote mate van vrijheid die rechters hebben bij het opleggen van straf - 
en de verschillen in straftoemeting die daaruit voortvloeien - wel zo wen-
selijk is. Ligt het niet voor de hand de rechtsgelijkheid te vergroten? Of 
moet er toch rekening worden gehouden met de unieke kenmerken van 
de zaak en de verdachte? 

Intussen is er veel gebeurd. Zo is in de landelijke vergadering van 
sectorvoorzitters van de gerechtshoven enige tijd geleden het besluit ge-
nomen om een landelijk straftoemetingssysteem te ontwikkelen. In het 
Noordelijke ressort gebruiken rechters sinds kort het Nostra-systeem. 
Het O.M. heeft een beslissingondersteunend systeem (Bos) ontwilckeld 
dat onlangs landelijk is ingevoerd. Het gemeenschappelijke doel van 
deze informatiesystemen is duidelijk: meer rechtsgelijkheid zien te 
creeren. 

Hoe moet de introductie van informatietechnologie in de rechtsprak-
tijk worden gewaardeerd? Wat zijn de mogelijkheden en beperlcingen? 
Velen achten het gebruik van de computer van groot belang voor het jus-
titiele beleid. Immers, de rechtspleging kan hierdoor aan efficientie win-
nen. Bovendien kan de planning van cellencapaciteit door uniforme 
rechtspraak vergemakkelijkt worden. Anderen blijven met vragen zitten. 
Zijn de systemen voldoende gebruiksvriendelijk te maken? Zijn zaken 
wel te vergelijken met soortgelijke zaken? Wat zijn de risico's van een 
kunstmatig afgedwongen rechtsgelijkheid? En wat is eigenlijk het doel: 
uniforme rechtsspraak of een betere strafmotivering. 

In hun openingsbijdrage constateren M. Grapendaal en B. van der Lin-
den dat er nog altijd grote straftoemetingsverschillen bestaan tussen de 
verschillende arrondissementen in Nederland. Er bestaan niet alleen ver-
schillen tussen de arrondissementen maar ook - in de tijd gezien - bin-
nen een en hetzelfde arrondissement. Deze verschillen kunnen slechts 
gedeeltelijk worden verldaard door een verschil in delicternst. De auteurs 
wijzen erop dat door deze strafmaatverschillen het beslag op de peniten-
tiaire capaciteit ongewis is geworden. Vormt het invoeren sentencing-
guidelines zoals in enkele staten in de Verenigde Staten is gebeurd, een 
oplossing? Deze staten slaagden erin om de aanhoudende groei van de 
gevangenispopulatie te verminderen. Met name het systeem dat in Min-
nesota is opgezet, betogen de auteurs, leent zich ertoe in Nederland te 
worden ge'introduceerd. De voordelen zijn duidelijk: de verschillen in 
straftoemeting voor vergelijkbare delicten zijn daar sterk verminderd. De 
rechtsgelijkheid is toegenomen. De noodzakelijke gevangeniscapaciteit 
kan hierdoor beter worden voorspeld. Tenslotte worden door de straftoe-
metingsrichtlijnen de financiele consequenties van strafverzwaringen 
zichtbaar gemaakt. Het politieke bedrijf zou op zijn beurt een straf-
plafond moeten inbouwen door de financiele middelen voor straf-
executie te begrenzen. 
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M. Malsch doet in haar artikel verslag van de straftoemetingsvrijheid 
in een aantal Europese landen en van de initiatiatieven die daar zijn on-
dernomen om eenheid in straftoemeting te bevorderen (waaronder ge-
automatiseerde informatiesystemen). Daarnaast maakt zij een uitstapje 
naar de gezondheidszorg. Welke initiatieven worden in de medische we-
reld ondernomen om variaties in beslissingen over soortgelijke ziektes 
tegen te gaan? De ervaring leert dat wanneer medische beslissystemen te 
veel inbreuk maken op de beslissingsvrijheid van de professional, de ac-
ceptatie van dergelijke systemen laag is. Bovendien dreigen systemen die 
veel tijd vergen of die te ingewikkeld zijn, in onbruik te geraken. Voor 
juridische informatiesystemen lijkt hetzelfde te gelden. 

E.W. Oskamp en A.H.J. Schmidt hebben een vergelijkend waren-
onderzoek verricht tussen drie informatiesystemen die de eenheid in 
strafvordering en -toemeting beogen te vergroten. Het gaat om de twee 
reeds genoemde systemen, Bos/ Polaris (het beslissingondersteunende 
systeem van het 0.M.) en Nostra (het straftoemetingsmodel van de zit-
tende magistratuur in de vier gerechten van het noordelijk ressort), en 
om IVS, het Leidse ondersteuningssysteem voor de Z.M. dat door de au-
teurs zelf is ontworpen. De auteurs behandelen de achtergronden van de 
drie systemen, en geven aan de hand van een casus, namelijk tasjesroof, 
aan hoe de drie systemen te werk gaan en welke hulp zij kunnen bieden. 
Afgaande op de acht vergelijkingsmaatstaven die de auteurs hebben op-
gesteld blijkt hoe verschillend de 'prestaties' van de drie systemen zijn. 
TerwijI Bos het strafvorderingsbeleid dwingend oplegt (weinig ruimte 
voor afwijkingen; risico van sjabloon-toepassing) en zich leent om 
politiek-bestuurlijk te worden gestuurd, laten Nostra en IVS de 
beoordelingsvrijheid van de gebruiker (de rechter) geheel intact. Wat de 
laatste twee betreft heeft IVS het voordeel dat het de opvattingen achter 
de straftoemeting zichtbaar maakt (de strafmotivering). 

Vanuit zijn rechterlijke ervaring onderneemt M. Otte een soortgelijke 
exercitie. Hij bespreekt eerst de opzet, werking en eerste resultaten van 
Nostra cirri vervolgens na te gaan wat de kansen en bedreigingen van de 
verschillende straftoemetingssystemen zijn. Wat de gevaren betreft wijst 
hij erop dat de verminderde aandacht voor de verschillen in de ernst van 
het gepleegde feit een schijngehjkheid laat ontstaan. 'De vraag wat rele-
vant is, wordt in de meeste straftoemetingsmodellen (impliciet) beant-
woord vanuit een vergeldingsdoel (..). Andere strafdoelen zijn niet of 
nauwelijIcs in de straftoemetingsmodellen verdisconteerd.' Volgens Otte 
is het niet verstandig de verdachte het gevoel te geven dat de zitting er 
niet toe doet. Geobjectiveerde richtlijnen staan haaks op de behoefte van 
de verdachte 'gehoord' te worden. Hij sluit niet uit dat een onpersoon-
lijke rechtsspraak op termijn als een boemerang op de rechtspleging te-
rug slaat. De verwachtingen van de informatietechnologie zouden 
daarom moeten worden getemperd en bijgestuurd. Niet de 'kale straf-
duur' dient centraal te staan in de modellen, maar de aangelegde maat-
staven in de verschillende strafzaken. 
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Tenslotte plaatst W. van de Donk enkele algemene kanttekeningen bij 
de opmars van informatietechnologie in de rechtspraktijk. Hij is van me-
fling dat de informatisering buiten het realiseren van meer uniformering, 
ook andere gevolgen zal hebben. De computer zal ook van invloed zijn 
op de zelfstandige positie en werkzaamheden van officieren en rechters. 
Informatisering in de gezondheidszorg heeft geleerd dat medisch specia-
listen steeds minder als afzonderlijke professionals, en meer als leden 
van een strak bestuurd medisch systeem werkzaam zijn. Van de norm 
afwijken is er niet meer bij. 'Of het nu om de inhoud of om de aantallen 
gaat: de op elk gewenst niveau (team, parket, arrondissement, landelijk) 
te aggregeren gegevens over de pralctijk van de rechtspleging zullen stel-
lig reden zijn voor een meer intensieve en waarschijnlijk meer centrale 
inmenging met die praktijk.' 



Naar een nieuw 
straftoemetingsbeleid 
Penitentiaire capaciteitsproblemen en Amerikaanse oplossingen 

drs. M. Grapendaal en drs. B. van der Linden*  

Sinds 1975 wordt in Nederland een steeds toenemend beroep gedaan op 
de beschikbare cellencapaciteit (Fiselier, 1996). Daarin wijkt ons land 
niet at' van de meeste andere Europese landen. Nederland heeft daarop 
gereageerd met een aantal golven van nieuwbouw inrichtingen. Bedroeg 
in 1975 het aantal cellen per honderdduizend inwoners nc g zo'n vijfen-
twintig, in 1996 was dit aantal opgelopen tot ruim tachtig. :  

Van Buller (1981, 1986) en Van Rutter en Beijers (1995) analyseren de 
ontwikkeling van de aantallen gedetineerden in Nederland over een 
periode van honderdveertig jaar. Zij komen tot de conclus. e dat zich in 
1842 een consequent dalende lijn in het aantal gedetineerden per hon-
derdduizend inwoners heeft ingezet. Waar zich pieken voc rdoen, zijn die 
eenvoudig te verklaren, van incidentele aard en worden ze onverander-
lijk gevolgd door een scherpe dating van het aanbod. De pi eken in het 
gedetineerdenaanbod worden dan ook opgevangen door tijdelijke voor-
zieningen. In 1975 wordt het laagste punt in deze ontwikkeling bereikt, 
waarna zich een stijging inzet die tot op heden voortduurt en '... naar 
verwachting nog een onbekend aantal jaren zal doorgaan'. Dat deze 
voorspelling tot op heden standhoudt moge blijken uit het recente voor-
nemen opnieuw cellen bij te bouwen. Het grote verschil volgens van Rut-
ter en. (1995) met kortstondige historische pieken in het aanbod en de 
huidige, is dat er hedentendage een structurele oplossing in de vorm 
van grootscheepse nieuwbouw - gezocht en gevonden wordt: 'Dit laatste 
maakt een snelle dating binnen afzienbare tijd onwaarschijnlijk'. 

Grapendaal, Groen na. (1997) komen tot de conclusie dat een toene-
mende ernst van de (gewelddadige) delicten en een punit1nrer 2  strafeis-
en doemetingsbeleid de twee belangrijkste oorzaken zijn voor de toene-
mende behoefte aan penitentiaire capaciteit. 

Hoe aantreklcelijk als verklaring ook, de toename in de o nvang van de 
criminaliteit speelde slechts een rol tot 1986. Vooral de opi umwet-
delicten waren hier debet aan (Tubex en Snacken, 1994). Als de bevol-
kingsgroei in aanmerking wordt genomen treedt sinds 1985 een stabili- 

• De auteurs zijn respectievelijk werkzaam hij het Wetenschappelijk Ondermek- en 

Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en de Dim ctie Preventie, 

Jeugdbescherming en Sancties van hetzelfde ministerie. 

8 
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satie op. Vanaf 1994 is er zelfs sprake van een lichte teruggang 
(Grapendaal e.a, 1997; Kerncijfers OM, 1995/1996). 

Dit artikel beperkt zich tot het strafeis- en -toemetingsbeleid en meer 
specifiek tot de verschillen die tussen de diverse arrondissementen zijn 
waar te nemen met betrekking tot de gemiddelde duur van de opgelegde 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen. Het gaat er dan niet zozeer om deze 
verschillen tussen arrondissementen als oorzaak aan te wijzen voor de 
capaciteitsnood, maar veeleer om te demonstreren dat de verschillen 
betrekkelijk willekeurig lijken te zijn en in de tijd behoorlijk fluctueren. 
Van een beheerste, planmatige ontwikkeling van de benodigde sanctie-
capaciteit is geen sprake. Daarvoor is een meer uniform, rationeler en, 
daarmee, voorspelbaarder strafvorderings- en -toemetingsbeleid een 
vereiste. 

Voorzover de verschillen niet verklaard worden door arrondissement-
ale verschillen in delicternst en zittingscapaciteit 3 , bestaan er (blijkbaar) 
uiteenlopende ideeen omtrent de vraag welke straf nu eigenlijk toepasse-
lijk is voor welk delict. Een landelijk systeem van strafvorderings-
richtlijnen kan meer uniformiteit en rationaliteit brengen en biedt aldus 
de sleutel tot het doorzichtig maken en beheersen van de relatie tussen 
strafvordering en penitentiaire capaciteit. 

De grote verschillen in strafvordering en -toemeting zijn geen exclusief 
Nederlands probleem. In dit artikel zal een soortgelijke problematiek in 
twee Amerikaanse staten, te weten Delaware en Minnesota, aan de orde 
komen, alsmede de oplossingen die deze daarvoor hebben gezocht. Ten 
slotte komen de mogelijke beleidsimplicaties voor de Nederlandse situa-
tie aan de orde. 

Verschillen tussen arrondissementen in straftoemeting. 

Dat er tussen de diverse arrondissementen grote verschillen in straftoe-
meting zijn, wordt hier niet voor het eerst geconstateerd (Van Duyne, 
1983; Berghuis, 1992; Rutenfrans, 1992, Slotboom e.a. 1992; Fiselier, 1992; 
NRC Handelsblad, 7-11-1996; Grapendaal e.a. 1997). Meestal werd daar-
bij de aandacht gericht op het algemeen gemiddelde van de opgelegde 
vrijheidsstraffen. 4  Figuur 1 laat zien welk beeld een dergelijke benadering 
oplevert voor drie opeenvolgende jaren 5 . 

1 Dit aantal is exclusief tbs- en jeugdplaatsen. 

2 Dit wordt gedefinieerd als zwaarder straffen voor vergelijkbare delicten. 

3 Schaarse zittingscapaciteit bij de meervoudige kamer kan er toe leiden dat meer zaken 

door de politierechter worden afgedaan. Omdat deze slechts straffen tot zes maanden kan 

opleggen, wordt hierdoor de gemiddelde duur van de opgelegde vrijheidsstraf gedrukt. 

4 Het gaat hier om vrijheidsstraffen die in eerste aanleg zijn opgelegd. Hoger beroep is dus 

niet verdisconteerd. Gemiddeld neemt na hoger beroep de opgelegde straf met 10 tot 15% 

af (Grapendaal en van der Heide, 1997) 

5 Met dank aan Wieger van der Heide en Peter Paul Groen voor hun snelle actualisering van 

de figuren. 
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Figuur la: Gemiddelde afwijking van de landelijk gemiddelde duur van 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen, per arrondissement (A t/m S), in 1994 

(N=25660, gemiddelde = 199 dagen) 
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Figuur 1 b: Mem voor 1995 (N=26935, gemiddelde = 197 dagen) 

41 	

10 

HI 
1z1J 
1=1 

1=K 

	 iN  

	 !P 

IG 

0 

	 !CI 

18 

' S 

80 

-60 	-40 	-20 	0 	20 	40 	BO 	80 

Dagen 

10 



Naar een nieuw straftoemetingsbeleid 

Figuur 1c: !dem voor 1996 (N=26734, gemiddelde = 197 dagen) 
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Links van de verticale 0-as (deze as stelt het landelijk gemiddelde voor) 
zijn de arrondissementen weergegeven met onvoorwaardelijke vrijheids-
straffen die - qua lengte - onder het landelijk gemiddelde liggen, rechts 
de arrondissementen die daar - gemiddeld - boven liggen. In 1995 is de 
gemiddelde afwijldng van de landelijk gemiddeld opgelegde strafduur 
15%. 

De verschillen tussen de arrondissementen worden voor een deel ver-
oorzaakt door de variatie in de samenstelling van het delictenpalcket. Zo 
heeft Haarlem bij voorbeeld relatief veel opiumzaken (afkomstig van 
Schiphol). Omdat deze zaken vaak zwaar bestraft worden, is het niet zo 
verwonderlijk dat Haarlem al jaren in de hoogste regionen verkeert wat 
betreft gemiddelde strafduur. Wanneer we de opiumdelicten buiten be-
schouwing laten, blijkt Haarlem een middenpositie in te nemen. 6  

Criminaliteit is vooral een stedelijk probleem. Dit geldt niet alleen voor 
de omvang ervan, maar ook de meeste ernstige delicten vinden plaats in 
de grote steden. Je zou dus kunnen verwachten dat de arrondissementen 
die de grote steden binnen de grenzen hebben ook de zwaarste straffen 
zouden opleggen. Dat is slechts ten dele waar. Slechts een van de grote 
steden zit duidelijk boven het gemiddelde; twee zitten eronder en een 
vertoont een gemengd beeld. Het is niet aannemelijk dat de delicten in 

6 Opiumwetdelicten vertonen in spreiding van gemiddelde strafduur over de arrondissemen- 
ten een sterke overeenkomst met de spreiding van alle delicten tezamen. Aangenomen 

mag worden dat de overall gemiddelden sterk beInvloed worden door deze misdrijven. 
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de vier grote steden zo sterk varieren dat dit dergelijke grote verschillen 
in strafmaat kan verklaren. Dit is een eerste aanwijzing dat verschillen in 
de delicternst niet de enige verklaring vormen voor de verschillen in 
strafduur. 

Wat betreft de verschillen binnen de diverse arrondissementen tussen 
de twee jaren valt op dater flinke verschuivingen plaatsvinden. De extre-
men (zowel boven als onder de gemiddelde opgelegde strafduur) blijven 
bij benadering gelijk. De arrondissementen E en G echter, die in 1994 
ruim boven het gemiddelde vertoefden (respectievelijk veertig en zestig 
dagen), zijn in 1995 (en in 1996) naar de andere kant verschoven (respec-
tievelijk vijfentwintig en vijftien dagen onder het gemiddelde) en leggen 
binnen een jaar dus straffen op die gemiddeld zo'n zeventig dagen korter 
zijn. Het omgekeerde geldt voor arrondissement N en in mindere mate 
voor arrondissementen J en L. Twee arrondissementen (P en Q),  die toch 
al boven het gemiddelde scoorden, zijn nog langere vrijheidsstraffen 
gaan opleggen. Binnen twee jaar kan de strafoplegging binnen Een en 
hetzelfde arrondissement dus behoorlijk fluctueren. Ook hiervoor geldt 
dat een verschuiving in ernst van de delicten niet erg waarschijnlijk is als 
enige verklaring. 

Omdat de opiumwetdelicten een sterke invloed uitoefenen op het 
overall gemiddelde, zullen we hieronder dezelfde figuren presenteren 
voor het relatief vaak voorkomende delict 'diefstal met braak' (zie figuur 
2). De gemiddelde afwijking van de landelijke gemiddelde strafduur voor 
dit delict bedraagt 17%. Dat dit geen uitzondering is bewijst eenzelfde 
exercitie voor het delict 'eenvoudige diefstal'. Voor dit delict is de gemid-
delde afwijking 15%. 

In grote lijnen wordt het beeld dat hierboven is geschetst bevestigd. 
Ook voor diefstal met braalc lopen de opgelegde straffen niet alleen tus-
sen de arrondissementen sterk uiteen, ook erbinnen zien we binnen het 
jaar substantiele verschuivingen in strafduur. 7  Blijkbaar bestaan er niet 
alleen verschillen in opvatting over wat een toepasselijke straf is tussen 
de arrondissementen, ook binnen de arrondissementen verandert in ie-
der geval de straftoemetingspraktijk van jaar tot jaar. 

Deze 'koele' cijfers kunnen geillustreerd worden aan de hand van in-
terviews die afgenomen zijn voor het WODC-onderzoek naar de oorza-
ken van het cellengebrek waardoor Nederland at sinds begin jaren tach-
tig wordt achtervolgd (Grapendaal, Groen e.a., 1997). Ook uit die 
interviews blijkt dater tussen de arrondissementen weinig tot geen af-
stemming bestaat, noch binnen de staande, noch binnen de zittende 

7 Arrondissement P neemt eon opvallende pleats in. Van 1995 op 1996 verviervoudigt de 

ahvijking van de gemiddelde opgelegde straf voor diefstal met braak. Nadere analyse van 

de cijfers wijst uit dat het in 1996 on 31 zaken gaat - P is een relatief klein arrondissement 

- waarvan er zes duidelijk uitspringen on het gemiddelde sterk belnyloeden. Doze zes 

zaken kenden allemaal eon straf van meer dan vijfhonderd dagen. 
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Figuur 2a: Gemiddelde afwijking van de landelijk gemiddelde duur van 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen voor diefstal met braak, per arrondisse-
ment (A t/m S), in 1994 (N=2595, gemiddelde = 116 dagen) 
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Figuur 2e: Mem voor 1996 (61=2516, gemiddelde = 113 dagen) 
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magistratuur. Tussen de arrondissementen bestaat uniformiteit in straf-
fen hoegenaamd niet. Een uitzondering hierop vormen de landelijke 
richtlijnen met betrekking tot overtredingen van de wegenverkeerswet, 
'steunfraude' (zie ook Commissie Lange Straffen, 1996) en in mindere 
mate opiumwetdelicten. 8  

Binnen veel arrondissementen bestaat wel een al dan niet gethstitutio-
naliseerd strafmaatoverleg. In Utrecht is dit overleg casutstisch georien-
teerd, dat wit zeggen dat een individuele officier per zaak zelf beoordeelt 
of hij overleg pleegt met collega's over de eis die hij zal formuleren. Het 
parket in Groningen kent een meer geMstitutionaliseerd strafmaat-
overleg. Zowel volgens de meerderheid van de officieren als de meeste 
advocaten heeft dit overleg een strafmaat verhogende werking. In de dis-
cussie over richtlijnen winnen de 'crime fighters' het van de meer gema-
tigde stroming. Een advocaat kon dit geheel onderschrijven: 'Op maan-
dag werd er tegen een client van mij een week geeist wegens een 
bedrijfsinbraak, dinsdag was er bij het OM strafmaatoverleg, op woens- 

8 De eerste twee soorten dehtlpnen leggen geen of nauwelijks beslag op de penitentiaire 
capaciteit omdat voor doze delicten in het algemeen goon vrijheidsstraffen worden 
opgelegd. 



Naar een nieuw straftoemetingsbeleid 

dag verdedigde ik een andere client die exact hetzelfde delict had ge-
pleegd en die hoorde door dezelfde officier twee weken eisen 

Voorlopige conclusie 
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Uit het bovenstaande komt een beeld naar voren van op het eerste ge-
zicht betreldcelijk willekeurige verschillen in strafmaat. Nadrulckelijk zij 
hierbij vermeld dat het om een indruk gaat, die niet is gebaseerd op een 
uitputttende analyse van straftoemetingsverschillen. Zo is bij voorbeeld 
niet meegewogen dat de mate waarin het ene ten opzichte van het an-
dere arrondissement in vergelijkbare omstandigheden taakstraffen op-
legt, doorwerkt in de gemiddelde duur van de opgelegde vrijheidsstraf-
fen. Desalniettemin durven wij op basis van de cijfers de stelling aan dat 
vergelijkbare delicten in vergelijkbare delictomstandigheden niet in alle 

, arrondissementen gelijk worden bestraft. 
Nog afgezien van de rechtsongelijkheid die uit de cijfers spreekt, maalct 

deze diffuse straftoemeting het korte- en middellange termijn beslag op 
de penitentiaire capaciteit lastig te beheersen. Hoewel de algemene ge-
middelden over de hier gepresenteerde drie jaren weinig van elkaar ver-
schillen (de veranderingen in strafmaat heffen elkaar kennelijk op) is dit 
geen garantie dat dit in de toekomst ook zo zal blijven. 

De conclusie dat er weinig tot geen overeenstemming bestaat over de 
wenselijke strafmaat, biedt de sleutel tot de mogelijke beheersing van de 
cellenproblematiek. Dit is geen nieuwe gedachte. Zoals zo vaalc met be-
trekking tot maatschappelijke problemen, hebben de Verenigde Staten 
deze al tien tot twintig jaar eerder ervaren en (dus) ook langer de gele-
genheid gehad om oplossingen te genereren. Zonder te willen suggere-
ren dat Nederland (of Europa) in vele of alle opzichten volgzaam dient te 
zijn aan de VS, moet gezegd dat gelijksoortige problemen in de VS tot 
belangwelckende initiatieven hebben geleid. Hierna zal aan deze initia-
tieven aandacht besteed worden. 

Sentencing guidelines9  

Een aantal staten in de VS heeft sinds de jaren zeventig ervaring met zo-
genaamde sentencing guidelines: richtlijnen voor met name de rechters 
om rationalisering van de straftoemeting te bewerkstelligen. De eerste 
staten die sentencing guidelines introduceerden (Minnesota, Oregon en 
Washington) hadden daarmee als belangrijk oogmerk het beperken van 
de gevangenispopulatie (Tonry, 1996). 

In het navolgende zal de praktijk van de sentencing guidelines worden 
besproken aan de hand van de geschiedenissen van twee Amerikaanse 

9 De informatie uit deze paragraaf stamt van een studiereis die de auteurs samen met mr. 

H.G. Moraal van het parket Zwolle in november 1997 hebben ondernomen naar Delaware 

en Minnesota. 
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staten: Delaware aan de Oostkust ten zuiden van New York en Minnesota 
aan de Canadese grens. 

Delaware 

Delaware is een betrekkelijk kleine staat: zevenhonderdvijftigduizend 
inwoners op een oppervlakte van 150 bij 75 kilometers. Er zijn in de VS 
slechts vier staten die kieiner zijn dan Delaware. De grootste stad is Wil-
mington met honderdduizend inwoners. Delaware is over het algemeen 
zeer landelijk en heeft drie counties. 10  In 1996 had Delaware 425 gedeti-
neerden per honderdduizend inwoners en stond daarmee dertiende op 
de lijst van vijftig staten. Eerste is Texas met 659 gedetineerden en laatste 
staat North Dakota met negentig gedetineerden per honderdduizend 
inwoners (Minnesota Department of Corrections, 1997). 

In 1979 werd de eerste commissie geInstalleerd om de straftoemeting 
te hervormen. De reden voor het initiatief tot hervorming was dater wel-
iswaar straffen werden uitgedeeld maar dat niemand wist hoeveel van de 
opgelegde straf feitelijk uitgezeten werd. Vaak was bij het ingaan van de 
straf niet bekend wanneer de straf ten einde lcwam. Dit werd zowel on-
rechtvaardig als ongeloofwaardig gevonden. Ondoorzichtig, oncontro-
leerbaar en irrationeel zijn steekwoorden die het tot dan toe geldende 
systeem kenmerkten. Van even groot belang was dat voorspellingen om-
trent de ontwikkeling van de penitentiaire populatie vrijwel niet te ma-
ken waren. 

Delaware werd met eenzelfde soort capaciteitsproblematiek gecon-
fronteerd als Nederland de laatste tien tot vijftien jaar. Ter vergelijking: in 
1975 bestond de totale penitentiaire bevolking in Delaware uit 435 gede-
tineerden; in 1987 waren dater 3084 (The Sentac Solution, State of Dela-
ware, 1997). 

In 1983 werd Sentac (de Sentencing Accountability Commission) gin-
stalleerd. De benoeming van de leden vond en vindt plaats aan de hand 
van een vaste verdeelsleutel zodat de vertegenwoordiging van de diverse 
belangengroepen 11  gewaarborgd was. Het project kende een viertal doel-
stellingen: 
- straftoemeting controleerbaar/doorzichtig maken; 
- ongelijkheid (disparity) in straftoemeting verminderen; 
- penitentiaire populatiegroei voorspelbaar en beheersbaar maken; 
- terugdringen van extreem lange vrijheidsstraffen. 

10 Een county is eon basisbestuurslaag in de VS. Deze bestuurslaag is qua omvang 

vergelijkbaar net eon (Nederlandse) provincie. De bevoegdheden van de county hebben 

echter vooral betrekking op justitiele aangelegenheden. 

11 Staande- en zittende magistratuur, gevangeniswezen (corrections), burgers, reclassering 
(probation). 

16 
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Het resultaat van dit project was dat er sentencing guidelines werden ont-
wikkeld, tezamen met een aantal sanctiecategorieen en een prognose-
model. In de oorspronkelijke opdracht van de commissie stond dat de 
guidelines er ook aan moesten bijdragen dat de gevangenispopulatie niet 
(meer) zou stijgen. Bij de laatste herziening van de opdracht is dit onder 
politieke druk verwijderd. In 1987 werd de wet die de straftoemeting zou 
hervormen uiteindelijk van kracht. 
Belangrijke kenmerken van het guidelines-systeem zijn: 
- Het systeem is niet verplicht, maar consensual. Dat wil zeggen dat de 
betrokkenen zich op vrijwillige basis conformeren aan hetgeen in de 
guidelines is neergelegd. De huidige praktijk wijst uit dat in 85-95% van 
de zaken de guidelines worden gevolgd. 
- De guidelines strelcken zich uit over alle misdrijven en alle sancties. In 
dit opzicht is Delaware uniek in de VS. Andere staten sluiten sommige 
misdrijven uit van onderwerping aan de guidelines. Mandatory senten-
cing (een bij wet verplichte minimumvrijheidsstraf voor bepaalde delic-
ten) vormt overigens een uitzondering. Deze vonnissen onttreldcen zich 
aan de guidelines. 
- In principe komen alleen de daders van geweldsmisdrijven in aanmer-
king voor vrijheidsstraf. 
- Rechtstreekse politieke invloed op de guidelines, anders dan door mid-
del van wetgeving, wordt uitgesloten. De benoeming van de Sentac-leden 
voor vier jaar in plaats van hun verkiezing speelt hierbij een belangrijke 
rol. 
- Maximumstraffen worden verlaagd, onder gelijktijdige invoering van 
mechanismen die de ondoorzichtige strafverminderende effecten van 
good time credits, parole up advance en exceptional rehabilitation teniet 
doen. 
- Hoger beroep is uitgesloten. De advocaat kan naderhand wel bij de 
rechter om herziening van het vonnis vragen. Het O.M. wordt hier niet 
noodzakelijkerwijs bij betroklcen. 
- Alle opgelegde straffen die meer dan 25% afwijken van hetgeen de gui-
delines voorschrijven, moeten uitvoerig beargumenteerd worden. 
- Voorgenomen wetswijzigingen dienen voorzien te zijn van een zoge-
naamde impact statement die door de Sentac opgesteld wordt. De yolks-
vertegenwoordiging kan op deze manier beoordelen welke (financiele en 
capacitaire) gevolgen wetswijzigingen hebben. 

Essentieel voor de goede werking van de guidelines is een gedifferen-
tieerd systeem van sancties. In Delaware heeft dit systeem vijf niveaus. 
Het is in feite een promotie/degradatie model. Afhankelijk van gedrag en 
wettelijke voorschriften kan de veroordeelde vanuit het ene niveau naar 
een ander promoveren of degraderen. Gerekend vanaf het niveau met de 
meeste controle - de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf - neemt met elke 
stap de controle af en nemen de vrijheden toe. 
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Samengevat: 
- Niveau 1: Probatiord2  zonder supervisie. Vooral first offenders. Controle 
is administratief. Dat wit zeggen dater op toegezien wordt dat de beta-
ling van boetes, restitutie van schade, volgen van voorgeschreven 
programma's en dergelijke plaatsvinden. 
- Niveau 2: Probation met 'veldsupervisie'. Fen of twee probation-
contacten per maand, afhankelijk van het risicoprofiel van de veroor-
deelde. 
- Niveau 3: Intensieve supervisie. Minimaal acht uur per week supervisie 
door een probation-officer, bestaande uit minimaal twee face to face-
contacten. De rechter kan ook reisbeperkingen, (random) drug/ 
alcoholtests, verslavingsbehandeling, een avondklok en andere beper-
kingen van de bewegingsvrijheid opleggen. 
- Niveau 4: Quasi vrijheidsbeneming. Dit niveau kent drie verschillende 
sanctiemodaliteiten met een directe supervisieduur die varieert van 9 tot 
23 uur per dag. Modaliteit 1: een intramuraal verblijf in een 
behandelingskliniek van tussen de 90 en 180 dagen. Succesvolle beeindi-
ging van zo'n programma betekent normaal gesproken dat de veroor-
deelde voor de rest van zijn vonnis opschuift naar niveau 3. Palen bete-
kent degradatie naar niveau 5, door tussenkomst van de rechter. 
Modaliteit 2: halfweg huizen. Bewoners worden geacht werk te zoeken, 
of deel te nemen aan een behandelingsprogramma. Modaliteit 3: huis-
arrest door middel van elektronisch toezicht, alleen onderbroken voor de 
normale werk- of behandelingsuren. 

Op dit vierde niveau bevinden zich ook niveau 5-veroordeelden die in 
aanmerIcing komen voor het wettelijk vastgelegde workrelease. Het ver-
schil tussen niveau 4- en niveau 5-veroordeelden bestaat er vooral uit dat 
de niveau 4-veroordeelden alleen door de rechter terugverwezen kunnen 
worden naar niveau 5 en dat de niveau 5-veroordeelden door de admini-
stratie terugverwezen kunnen worden. 
- Niveau 5: Gevangenisstraf. Vierentwintig uur per dag controle in een 
gevangenis. Gedurende de laatste zes maanden van het vonnis komen de 
veroordeelden in aanmerking voor workrelease of supervised custody pro-
grams onder de niveau 4-condities. 

In principe kan over verschuivingen tussen de niveaus 1,2 en 3 besloten 
worden door de administratie. Verschuivingen tussen de niveaus 3, 4 en 
5 worden over het algemeen door de rechter afgedaan. Mislukkingen op 
de sanctieniveaus 2, 3 en 4 vormen op dit moment de grootste peniten-
tiaire instroomgroep. 

Sancties worden dus beschouwd als een glijdende schaal, waarbij het 
risicoprofiel van de gedetineerde een belangrijke rot speelt. De mate van 

12 Probation is met een beetje goede wit te vergelijken met de reclassering; zij het dat in de 

Amerikaanse context probation meer bevoegdheden (bij voorbeeld opsporing) heeft dan de 

Nederlandse reclassering. 
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controle is hier de centrale variabele. Sancties zijn dus niet zozeer cate-
gorisch, maar varieren naar de mate van controle. 

De belangrijkste effecten van de guidelines zijn samengevat: 
- De samenstelling van de gevangenispopulatie is sterk veranderd: door-
dat voornamelijk daders van geweldsmisdrijven een vrijheidsstraf opge-
legd krijgen is de populatie zwaarder geworden. 
- Het systeem van straftoemeting is transparant geworden: iedereen 
weet waar hij aan toe is. 98% van opgelegde straf wordt ook uitgezeten. 
- De grote verschillen in straftoemeting zijn vrijwel verdwenen: het sys-
teem is neutraler en consistenter geworden. 
- Het belang van alternatieven voor de vrijheidsstraf is groter geworden. 
- Guidelines zijn een geliefd houvast geworden voor onervaren rechters; 
het biedt ze structuur. 

Minnesota 

Minnesota staat traditioneel bekend als een staat met een relatief laag 
aantal gedetineerden. In 1996 stond Minnesota op de 49e plaats met 108 
gedetineerden per honderdduizend inwoners. Binnen de Amerikaanse 
verhoudingen is Minnesota op strafrechtsgebied een progressieve staat. 

De aanleiding voor Minnesota om tot hervorming van de straftoe-
meting te komen, is vergelijkbaar met die in Delaware: ondoorzichtig-
heid, ongelijkheid, sterke groei van de gevangenispopulatie. Het tot dan 
geldende systeem was gebaseerd op indeterminate sanctions: rechters 
legden bij voorbeeld een vonnis op waarin sprake was van een straf van 
minimaal nul jaar en maximaal twintig. De feitelijk uit te zitten tijd kon 
Ales er tussen in zijn; de bepaling daarvan werd overgelaten aan de 
Parole Board. 

In 1978 was er een sterke politieke/publieke stroming in Minnesota 
om bij wet vaste straffen te gaan opleggen. Vooral de vrijheid die rechters 
genoten stuitte op politieke bezwaren. Het wettelijke systeem van vaste 
straffen zou echter de behoefte aan celcapaciteit sterk doen toenemen. 
Om deze wetgeving te voorkomen werden binnen het strafrechtssysteem 
zelf sentencing guidelines ontwikkeld die de vrijheid van rechters en 
Parole Boards aan banden legden. 

In de oorspronkelijke opdracht aan de voorbereidende commissie was 
opgenomen dat de guidelines rekening dienden te houden met de capa-
citeit van het gevangeniswezen, met andere woorden de guidelines 
moesten zodanig ontwikkeld worden dat de beschikbare capaciteit niet 
werd overschreden. Gedurende een tiental jaren zijn de guidelines hierin 
geslaagd. Daar lcwam in 1989 een einde aan bij de herziening van de 
raamwet die de guidelines regelt. 

Bij deze herziening werd de opdracht om binnen de capaciteit te blij-
ven geschrapt. Parallel hieraan werd de wetgeving veel strenger. Het aan-
tal gedetineerden nam snel toe van een tot dan toe vrij constant aantal 
van tweeduizend naar vierduizend en later tot zesduizend. 
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Schema 1: Het guidelines systeem van Minnesota 

Score voor wat betreft criminele verleden 
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Het guidelines-systeem werkt aan de hand van een raster (grid) waarin 

horizontaal een score vermeld staat die beoogt het criminele verleden 

van de verdachte samen te vatten en verticaal de diverse delictcatego-

rieen vermeld staan. In de cellen van dit raster staan de toepasbare straf-
fen vermeld in maanden (zie ook Tonry, 1996) (zie schema 1). 

De straffen in het grijze gebied zijn voorwaardelijk. Veroordeelden 
worden dan onder toezicht van de reclassering (probation) geplaatst en 
kunnen ook voor een reeks alternatieven en condities in aanmerking ko-
men. 

Probation kent vier verschillende niveaus van supenrisie intensiteit: 
- Intensief: elke probation officer heeft maximaal vifftien dklanten'; 

- Maximum: per functionaris 60-75 veroordeelden; 
- Medium: een op honderd; 

- Minimum: een op driehonderd. 
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De score van het criminele verleden (de horizontale as in het raster) is de 
resultante van een onderzoek door de reclassering (probation service) en 
vertegenwoordigt niet uitsluitend de recidive, maar ook bij voorbeeld de 
vraag of de verdachte gedurende het laatste delict onder supervisie stond 
en de soorten delicten die in het verleden gepleegd zijn. 

De rechter mag alleen afwijken (zowel naar boven als naar beneden) 
van de grenzen die de guidelines stellen, indien er gegronde redenen 
voor zijn. In 1995 werd in 3,7% van alle veroordelingen naar boven afge-
weken van de guidelines en in 8,8% naar beneden. Hoger beroep is uitge-
sloten indien een straf is opgelegd die naar beneden afwijkt van wat 
voorgeschreven is. 

Hoewel een van de oogmerken van de guidelines bestond uit het ratio-
naliseren van de straftoemeting door de praktijk ervan te depolitiseren, 
zien sommigen een toenemende rechtstreekse invloed van de politiek op 
het werk van de Sentencing Guidelines Commission: 'now, however, the 
Legislature routinely enacts directives to the SGC specifying how new 
sentencing policies are to be implemented' (Citizens Council, 1997). Een 
andere indicatie voor de toenemende politisering van de straftoemeting 
bestaat uit het onttrekken van meer en meer delicten aan de guidelines 
door mandatory sentences in de wet op te nemen. Hierin weerspiegelt 
zich de gehele Amerikaanse 'being-tough-on-crime' attitude. Veel open-
bare (justitiele) functies worden vervuld via verkiezingen; een verkie-
zingsprogramma dat niet voorziet in strengere straffen voor criminaliteit 
maakt geen kans. Het gevolg hiervan is dat de gemiddelde duur van vrij-
heidsstraffen voor geweldsdelicten in Minnesota nu het op een na langst 
van de gehele VS is. 

Minnesota behoort tot de staten die per hoofd van de bevolking het 
minste uitgeven aan Corrections (32 dollar). Dit is inclusief probation en 
alternatieve sancties. Ter vergelijking: California besteedt 107 dollar per 
hoofd van de bevolking. Een van de hoofdredenen voor dit verschil is dat 
(danlczij de guidelines) in Minnesota relatief weinig delinquenten naar de 
gevangenis worden gestuurd. Er is een hele reeks aan alternatieve sanc-
ties die per veroordeelde een stuk goedkoper zijn dan vrijheidsbene-
ming. Met de invoering van de guidelines zijn de alternatieve sancties 
belangrijker geworden. Daar komt bij dat in veel gevallen een vergoeding 
moet worden betaald om gebruik te kunnen maken van deze alternatie-
ven. De kosten worden op deze manier deels terugverdiend. De vergoe-
dingen varieren van 12,50 dollar per dag voor elektronisch huisarrest, 42 
dollar voor weekenddetentie tot 98 dollar per week voor gedetineerden 
die met work release zijn en gebruik maken van een zogenaamd halfway 
house. Er bestaat in Minnesota een zeer uitgebreid systeem van post 
prison programs die allemaal onder de vlag van work release varen. Ken-
merkend voor alle programma's is de sterke controle en directiviteit. Niet 
nakomen van de condities betekent onherroepelijke terugplaatsing naar 
de gevangenis. 
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De effecten van de introductie van straftoemetingsrichtlijnen in Min-
nesota en Delaware komen overeen. Het belangrijkste gevolg is geweest 
dat de verschillen in straftoemeting voor vergelijkbare delicten sterk is 
verminderd. De rechtsgelificheid is hierdoor toegenomen. 

Ook voor individuele justitiabelen is de straftoemeting transparanter 
geworden. Bij de strafoplegging door de rechter is duidelijk wanneer de 
veroordeelde in vrijheid wordt gesteld. De onvoorspelbaarheid in dit op-
zicht van het oude stelsel van zogenaamde indeterminate sentences is 
verdwenen. 

De afstemming tussen de straftoemeting en de beschikbare middelen 
voor de executie ervan is verbeterd. Aanvankelijk kon de penitentiaire 
capaciteit zelfs constant worden gehouden. De straftoemeting bewoog 
zich binnen de marges van de beschikbare cellen. Thans worden op zijn 
minst bij elke verzwaring van de strafmaat de gevolgen ervan voor de 
gevangeniscapaciteit verdisconteerd. Dit gebeurt door middel van wette-
lijk voorgeschreven zogenaamde impact statements. Het zichtbaar ma-
ken van de financiele consequenties van strafverzwaringen werkt ont-
nuchterend en heeft de groei van de celcapaciteit in beide staten in 
vergelijking met staten zonder vergelijkbare sentencing guidelines ook 
naderhand geremd. 

Ten slotte is de introductie van straftoemetingsrichtlijnen een belang-
rijk instrument gebleken om de toepassing van alternatieve sancties in 
plaats van gevangenisstraffen te stimuleren. 

Belangrijke voorwaarden voor een geslaagde introductie van straftoe-
metingsrichtlijnen zijn zowel in Delaware als Minnesota geweest: 
- draagvlalc door middel van breed samengestelde straftoemetings-
commissies. Daarin dienen in ieder geval de rechterlijke macht, het 
openbaar ministerie, het gevangeniswezen, de reclassering en de weten-
schap te zijn vertegenwoordigd. 
- onathankelificheid ten opzichte van de politiek. De bovengenoemde 
commissies zijn politiek neutrale commissies van professionals. 
- monitoring en simulatie van capacitaire effecten. Het is essentieel dat 
de capacitaire gevolgen van de introductie van straftoemetingsstelsels en 
van mutaties daarbinnen kunnen worden gesimuleerd. Met name in 
Minnesota is hiertoe parallel aan de ontwiklceling van het nieuwe straf-
toemetingsstelsel, een statistisch instrumentarium opgebouwd waarrnee 
niet alleen de effecten van wijzigingen in het straftoemetingsbeleid kun-
nen worden gesimuleerd, maar waarmee ook wordt gevolgd in hoeverre 
de zittende magistratuur zich houdt aan de straftoemetingsrichtlijnen. 

Naar een Nederlands model 

22 

De context waarbinnen in sommige staten van de VS straftoemetings-
richtlijnen zijn ontwilckeld, verschilt sterk van die binnen Nederland. 

Belangrijk is bij voorbeeld de geheel andere rol die het O.M. speelt bij 
de totstandkoming van de uiteindelijke strafmaat. In de Verenigde Staten 
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is die rol afwezig. In Nederland daarentegen heeft het O.M. tangs de weg 
van de strafvordering wel een grote invloed op de straftoemeting door de 
rechter. 

Een ander belangrijk verschil is de nog veel sterker punitief geInspi-
reerde houding ten aanzien van plegers van misdrijven in de Verenigde 
Staten. Langdurige uitsluiting uit de vrije samenleving wordt in toene-
mende mate als een gepaste reactie gezien, ook op lichtere vormen van 
criminaliteit. Een explosieve groei van de gedetineerdenbevolldng, nog 
veel sterker dan in Nederland, is daarvan het gevolg geweest. 

Ondanks deze en andere belangrijke verschillen tussen de VS en Ne-
derland zijn de problemen waarop de hierboven beschreven sentencing 
guidelines een reactie zijn, vergelijkbaar. Ook de Amerikaanse 
oplossingsrichting is naar onze mening voor ons land relevant. 

Uit het eerste gedeelte van dit artikel blijkt duidelijk dat er in Neder-
land grote, niet zonder meer te verklaren arrondissementale verschillen 
in strafmaat zijn. Het probleem van de rechtsongelijkheid speelt hier dus 
evenzeer als in de Verenigde Staten. Aanvullend daarop is er bij de intro-
ductie van nieuwe strafmodaliteiten, zoals nieuwe taalcstrafvarianten en 
elektronisch toezicht, ook in ons land behoefte aan richtlijnen om een 
optimale toepassing ervan te bevorderen. Daar komt tenslotte bij dat de 
sterke toename van de penitentiaire capaciteitsbehoefte sinds het begin 
van de jaren tachtig mede is veroorzaakt door een onbeheerste verzwa-
ring van de strafmaat. In die zin onbeheerst, dat er doorgaans geen expli-
ciete, rationele besluitvorming is geweest om bepaalde delicten stelsel-
matig zwaarder te gaan bestraffen. Onbeheerst ook, omdat de 
consequenties van een strafverzwaringsbeleid voor de benodigde cellen-
capaciteit niet vooraf zijn afgewogen. 

Wij pleiten er daarom voor om in navolging van de eerder beschreven 
Amerikaanse benadering te streven naar een coherenter straftoe-
metingsproces, waarbij niet alleen de consistentie tussen de arrondisse-
menten onderling wordt verhoogd, maar ook de relatie tussen straftoe-
meting en beschikbare sanctiemiddelen wordt verbeterd. In de 
Nederlandse context lijkt het ons de juiste weg om dit doel te bereiken 
door aan te sluiten bij het stelsel van landelijke strafvorderingsrichtlijnen 
dat thans binnen het O.M. wordt ontwikkeld. Dit Beslissings Ondersteu-
nend Systeem (Bos) wordt met behulp van informatietechnologische 
hulpmiddelen gebouwd. Hoewel met dit systeem primair de landelijke 
uniformiteit in het strafvorderingsbeleid wordt gediend, zou het infor-
matiesysteem naar onze mening moeten worden aangevuld met een 
voorziening die het mogelijk maakt om de consequenties van een be-
paald strafvorderingsbeleid voor de uiteindelijk benodigde sanctie-
middelen te overzien. 

De positie van de zittende magistratuur binnen dit proces verdient 
bijzondere aandacht. Het is immers de rechter en niet de officier van jus-
titie die uiteindelijk bepaalt welke straffen worden opgelegd. De rechter 
zal in individuele gevallen onafhankelijk de strafmaat bepalen en dat 
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willen blijven doen. Deze onalhankeliffcheid van de rechter blijft in ons 
voorstel onaangetast, omdat immers wordt gepleit voor een betere af-
stemming tussen het landelijke strafvorderingsbeleid en de beschikbare 
sanctiemiddelen. 

Anderzijds is echter wet draagvlak bij de zittende magistratuur beno-
digd voor een landelijk te ontwildcelen stelsel van strafvorderings-
richtlijnen. Een stelsel van strafvorderingsnormen dat haaks staat op op-
vattingen binnen de zittende magistratuur over wat in bepaalde 
omstandigheden een juiste strafmaat is, schiet zijn doe! voorbij. De corn-
municatie tussen O.M. en zittende magistratuur over de in gang gezette 
ontwikkelingen verdient de komende periode dan ook bijzondere aan-
dacht. Deze afstemming klemt temeer nu ook binnen de zittende magis-
tratuur ontwikkelingen gaande zijn om tot een meer uniform straftoe-
metingsbeleid te geralcen. 

Ten slotte nog dit. In het bovenstaande pleiten wij ervoor om hi] de 
ontwildceling van een geharmoniseerd landelijk strafvorderingsbeleid de 
consequenties voor de benodigde sanctiecapaciteit te expliciteren. Met 
deze stelling kun je nog veel kanten op. Zij zou bij voorbeeld kunnen im-
pliceren dat een eventuele opwaartse beweging van de gemiddelde straf-
maat worth vertaald in extra cellen. Omgekeerd zou het echter ook kun-
nen betekenen, dat - gegeven de financiele middelen die de politick 
beschikbaar stelt voor het executeren van straffen - het aantal cellen en 
andere sanctiemiddelen als een gegeven moeten worden beschouwd 
waarbinnen het strafvorderingsbeleid vorm Icrijgt; vergelijkbaar dus met 
de situatie in Minnesota gedurende de jaren tachtig. Vooralsnog gaan wij 
ervan uit dat het ontwikkelen van een uniform stelsel van 
strafvorderingsrichtlijnen op zijn minst neutraal zou moeten zijn in ter-
men van de benodigde sanctiecapaciteit. Door een bepaald 
strafvorderingsniveau gedurende een aantal jaren te consolideren wordt 
in ieder geval verwacht dat een verdere toename van de druk op de 
sanctiecapaciteit als gevolg van een sluipende, impliciete verzwaring van 
het strafldimaat kan worden voorkornen. Dat is winst. 

Dat neemt echter niet weg dat wat ons betreft ook de discussie ten 
principale zou moeten worden gevoerd of de beperkt beschikbare 
sanctiemiddelen mede van invloed mogen zijn op het straftoemetings-
beleid. Geluiden vanuit de rechterlijke macht (staande- en zittende ma-
gistratuur) duiden erop dat het antwoord uit die hoek we! eens 'neer zal 
kunnen luiden. Niettemin komt het ons als tegenstrijdig voor dat even-
tueel beperkt beschikbare middelen voor politie, O.M. en zittende magis-
tratuur wel van invloed kunnen zijn op de vraag of plegers van misdrij-
ven al dan niet hun straf ontlopen, maar dat deze middelenfactor in de 
laatste schakel van de strafrechtelijke keten (de executie) principieel 
geen rol zou mogen spelen. Daar komt bij dat het in een democratisch 
bestel uiteindelijk politieke afwegingen zijn en behoren te zijn die bepa-
len in hoeverre vanuit de rijksbegroting extra middelen ter beschildcing 
van justitie worden gesteld en niet ter beschikking van bij voorbeeld het 
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onderwijs of de gezondheidszorg. Ms er slechts beperkte financiele mid-
delen beschikbaar zijn, dient `neen' te kunnen worden verkocht; ook als 
het gaat om de beschikbare sanctiecapaciteit. Vanuit het politieke pri-
maat wordt op die manier als het ware een strafplafond aangebracht. 
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Eenheid in straftoemeting 

Gebruik van informatiesystemen in het buitenland 

mr. dr. M. Ma!soh*  

In de meeste strafzaken in Nederland vormt het bewijs geen probleem en 
gaat het alleen om de hoogte van de straf. De uitspraken in deze zalcen 
worden meestal niet gepubliceerd, en hierdoor ontbreekt voor officieren 
van justitie en rechters vrijwel volledig de mogelijkheid om straftoe-
metingseisen en -beslissingen daar op af te stemmen (Malsch, 1996). 
Ongelijkheid in straftoemeting die niet verklaarbaar is uit verschillen tus-
sen de zaken kan daar het gevolg van zijn. Door gebrek aan eenheid in de 
straftoemeting kunnen risico's ontstaan voor de rechtsgelijkheid en de 
rechtszekerheid. Op verschillende tijdstippen is aan het vraagstuk van de 
eenheid in de straftoemeting binnen Nederland aandacht geschonken 
(voor een aantal van de relevante publicaties: Fiselier, 1985; Schmidt, 
1987; Berghuis, 1992; Kelk, 1992; De Mulder, 1994; Fiselier en Lensing, 
1995; Franken, 1995; De Jong, 1996; Otte en Van der Vinne, 1996). 

Niet alleen in Nederland speelt de kwestie van de eenheid in de straf-
toemeting. Ook in veel andere landen is het probleem besproken en zijn 
pogingen ondernomen om er een oplossing voor te vinden. De Verenig-
de Staten met hun sentencing guidelines hebben daarbij een tijd lang 
voorop gelopen. Ook elders, en dan met name in de Engelstalige wereld, 
zijn systemen ontwildceld om ongelijkheid in straftoemeting tegen te 

• gaan. 
Niet alleen individuele landen houden zich bezig met de vraag naar 

eenheid in straftoemeting; ook de Raad van Europa heeft hier een aanbe-
veling aan gewijd. Het Comite van Ministers van de Raad van Europa 
heeft enige jaren geleden aandacht geschonken aan de consistentie van 
de straftoemeting in haar Aanbeveling voor het bevorderen van consis-
tentie in de straftoemeting (Consistency in sentencing: Recommenda-
tion no. RC 92/17 adopted by the committee of Ministers of the Council 
of Europe on 19 October 1992 and explanatory memorandum. Council of 
Europe Press, 1993). Hierin wordt een groot aantal adviezen gegeven om 
te komen tot een systematische verbetering van de consistentie in de 
straftoemeting. De technieken die hierbij gehanteerd zouden dienen te 
worden zijn die van sentencing orientations (bandbreedtes of variatie-
breedtes waarbinnen de op te leggen straf dient te worden gesitueerd) en 
starting points (basisstraffen die als `ankerpune dienen voor het vinden 
van de juiste straf). 

* De auteur is als senior onderzoeker verbonden aan het Nederlands Studiecentrum 

Criminaliteit en Rechtshandhaving te Leiden. 
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In dit artikel wordt eerst verslag gedaan van een onderzoek naar de 
straftoemetingsvrijheid in een viertal West-Europese landen, en naar 
eventuele initiatieven die in die landen zijn genomen om eenheid in de 
straftoemeting te bevorderen. De Nederlandse situatie blijft daarbij bui-
ten beschouwing, aangezien daar elders in dit themanummer al aan-
dacht aan wordt besteed. Aan de ministeries van Justine en/of de organi-
saties van magistraten van Engeland, Frankrijk, Duitsland en Belgie is 
een aantal vragen over deze onderwerpen voorgelegd. De antwoorden 
zijn in dit artikel weergegeven. 

Vervolgens wordt ingegaan op een aantal Europese en niet-Europese 
initiatieven Urn geautomatiseerde informatiesystemen in te voeren. Na-
gegaan wordt welke factoren hebben bijgedragen tot het al dan niet sla-
gen van deze initiatieven. Tot slot wordt een uitstapje gemaakt naar de 
medische wereld. Ook daar komt variatie in beslissingen over soortge-
lijke casus voor: verschillende artsen stellen bij een patient verschillende 
diagnoses en passen verschillende behandelingen toe. Ook in de medi-
sche wereld worden initiatieven ontplooid om deze variatie tegen te 
gaan. De ervaringen hiermee zouden leerzaam kunnen zijn voor de in-
troductie van daarop gelijkende initiatieven binnen de juridische wereld. 

Straftoemetingsvrijheid in een aantal West-Europese landen 

De beslissingsruimte van de rechter 

De beslissingsruimte die de rechter heeft op het moment dat het feit en 
de verdachte strafbaar worden geacht, wordt bepaald door de minimum-
en maximumstraffen die mogelijk zijn voor het feit en door de factoren 
(wettelijke en niet-wettelijke) waarop de rechter de beslissing mag of 
moet baseren. Wetgeving en rechtspraak van Engeland en Wales, Frank-
rijk, Duitsland en Belgie verwijzen alle naar factoren waarop de rechter 
zijn of haar beslissing moet baseren. De Criminal Justice Act van het Uni-
ted Kingdom (gewijzigd in 1993) eist bij voorbeeld dat de rechters straf-
fen opleggen die overeenkomen met de ernst van het feit (Barclay, 1995). 
Het begrip 'ernst' wordt niet verder toegelicht in de Act, maar het ge-
rechtshof (Court of Appeal) heeft in een aantal uitspralcen een verdere 
uitleg gegeven. Het zijn voornamelijk verzachtende of verzwarende per-
soonlijke omstandigheden of omstandigheden van het feit waarmee de 
rechter bij het opleggen van een straf rekening dient te houden. 1  

Het Duitse Strafgezetsbuch is veel uitvoeriger over factoren die grond-
slag dienen te zijn voor de straftoemeting. 2  Een aantal van deze factoren 
zijn: de individuele schuld van de dader, de invloed die de straf zal heb-
ben op het leven van de dader, de gezindheid die uit het feit naar voren 

1 Over de situatie in Engeland en wales is informatie ontvangen van de Home Office. 

2 Van zowel de Deutsche Richtersbund als van het Bundesministerium der Justiz is 

informatie ontvangen over de situatie betreffende de straftoemeting in Duitsland. 
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komt, de wijze van plegen van het feit, de aanwezigheid van opzet of 
schuld, de gevolgen van het feit voor zover ze toe te rekenen zijn aan de 
dader, antecedenten van de dader, enzovoort (artikel 38 Strafgezetz-
buch). 

De Belgische en de Franse strafwetboeken kennen veel minder uitvoe-
rige bepalingen waarin de factoren worden aangeduid waarop de rechter 
moet letten bij de straftoemeting. 3  Belgie heeft wel minimum- en 
maximumstraffen per strafbepaling. Frankrijk kent slechts maximum-
straffen (per delict) sinds de wettelijke minimumstraf is afgeschaft. Het 
strafrechtssysteem van Engeland en Wales kent straffen die per delict 
worden vastgesteld, en Duitsland kent een gemengd systeem van alge-
mene strafminima en -maxima en bepalingen per delict. 

Initiatieven om de consisten tie in de straftoemeting te verhogen 

Informatie die recentelijk (in maart 1998) door de auteur van de Engelse 
Home Office is ontvangen, maakt duidelijk dat er in Engeland en Wales 
plannen zijn om een grotere eenheid in de straftoemeting te bevorderen. 
Er bestaan reeds gedetailleerde richtlijnen, geformuleerd door de Court 
of Appeal, die een starting point vormen voor de straftoemeting bij 
drugszaken en voor verkrachting. De Britse regering wil het bestaande 
systeem verbeteren en uitbreiden. Op dit moment (maart 1998) is er een 
wetsvoorstel in behandeling (de Crime and Disorder Bill) die een wette-
lijke verplichting op de Court of Appeal legt om sentencing guidelines te 
formuleren. De regering hoopt dat de Bill in juli 1998 wordt aanvaard. 
Bovendien is er een nieuw sentencing advisory panel in het leven geroe-
pen dat geraadpleegd dient te worden op het moment dat de Court of 
Appeal besloten heeft een richtlijn in het leven te roepen. Dit panel 
wordt benoemd door de Lord Chancellor, en adviseert de Court of 
Appeal over de straftoemeting. 

Er bestaan echter in Engeland en Wales op dit moment geen initiatie-
ven of plannen om geautomatiseerde informatie- of expertsystemen tot 
ontwildceling te brengen. Het valt dus niet te verwachten dat op korte 
termijn databanken met straftoemetingsbeslissingen zullen worden ont-
worpen. Wel gebruikt de reclassering bij het tot stand brengen van haar 
rapportage een systeem dat Offender Group Reconviction Score (OGRS) 
is geheten. De score wordt echter niet opgenomen in het reclasserings-
rapport, zodat rechters er bij de straftoemeting geen gebruik van kunnen 
maken. Statistische risico-factoren worden ook gebruikt door de Prison 
Service en de Parole Board bij hun beslissingen over een vervroegde in-
vrijheidstelling. 

3 Over de situatie in Belgie is informatie ontvangen van het Parket van de Procureur des 
Konings; de informatie over de situatie in Frankrijk is verkregen via de algemeen secretaris 
van de Union Syndicale des Magistrats. 
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Richtlijnen voor de strafvervolging van veel voorkomende delicten 
kennen ook Frankrijk, Duitsland en Belgie. Daarnaast wordt in Frankrijk 
door de zittende magistratuur regelmatig overlegd over straftoemeting. 
Bovendien komen de voorzitters van de strafkamers van het gerechtshof 
(Cour d'Appel) regelmatig bijeen met de rechters van de gerechten in 
eerste instantie om de straftoemeting te bespreken. Van soortgelijke 
overleggremia in de andere onderzochte landen is mij niets bekend. De 
informatie uit Duitsland stelt dat de vraag naar eenheid in de straftoe-
meting van tijd tot tijd een actueel thema is: tussen verschillende gerech-
ten, maar ook binnen den gerecht worden verschillen in straftoemeting 
gevonden. De onafhankelijkheid van de rechter verbiedt echter, volgens 
de Deutscher Richterbund, algemene aanbevelingen, straftoemetings-
'Usti es, of onderlinge afstemming tussen rechters binnen een gerecht. De 
straftoemeting is uitsluitend een zaak van het gerecht dat daarover in 
volledige onafhankelijkheid te oordelen heeft. De enige maatstaf die 
daarbij bepalend dient te zijn is de strafwet. Initiatieven tot het tegen-
gaan van verschillen in straftoemeting worden op korte termijn niet 
voorzien. Door de auteur recent ontvangen informatie (maart 1998) be-
vestigt dit standpunt nogmaals. 4  

De systematiek om de ruimte voor straftoemeting aan te geven ver-
schilt niet wezenlijk tussen de onderzochte West-Europese landen. Tot 
deze systematiek behoren maximumstraffen en meestal ook minimum-
straffen die hetzij algemeen, hetzij per delict zijn omschreven. 

Het grootste verschil tussen de landen zit in het aantal wettelijke facto-
ren waarop de rechter zijn of haar beslissing dient te, of kan, baseren. De 
omschrijving van deze factoren beslaat in Duitsland veel ruimte in het 
wetboek, terwiji Frankrijk en Belgie er weinig aandacht aan besteden. 
Het systeem van Engeland en Wales neemt in deze een tussenpositie in. 
Of dit voor de praktijk veel uitmaakt is overigens een moeilijk te beant-
woorden vraag. Motiveringsplichten worden niet altijd goed nageleefds, 
waardoor niet altijd goed valt na te gaan waarop rechterlijke straftoe-
metingsbeslissingen zijn gebaseerd. Ms de factoren waarop straftoe-
metingsbeslissingen (dienen te) berusten expliciet en uitgebreid in de 
wet worden opgenomen, hoeft dat niet altijd te zeggen dat rechters zich 
bier ook uitsluitend op baseren. Het is niet duidelijk of het feit dat facto-
ren expliciet in de wet worden genoemd ook leidt tot andersoortige over-
wegingen bij rechters dan in de situatie dat geen of weinig factoren wor-
den genoemd. 

4 De Amerikaanse sentencing guidelines dateren van eon vroeger tijdstip en zijn over het 

algemeen verder uitgewerkt en dwingender dan de guidelines in de hier besproken landen. 

Bovendien richten zij zich in de eerste pleats tot de straftoemeting on niet tot de 

strafvordering. Elders in doze uitgave wordt dieper op de Amerikaanse sentencing 

guidelines ingegaan. 

5 Dit werd althans in de door mij ontvangen informatie gemeld. 
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In de engelstalige wereld heeft een aantal experimenten plaatsgevonden 
met geautomatiseerde informatiesystemen over straftoemetings-
beslissingen. In de jaren tachtig werden de eerste systemen ontwikkeld 
en ingevoerd in Brits Columbie (Hogarth, 1988) en in een aantal andere 
Canadese provincies (Doob en Park, 1987). Het eerst genoemde systeem 
was zeer uitgebreid, en omvatte meer dan honderdtwintigduizend rech-
terlijke straftoemetingsbeslissingen. Het werd van 1987 tot 1992 gebruikt. 
Het in onbruik raken ervan werd aan twee oorzaken geweten. Ten eerste 
was de rechterlijke macht bij de ontwikkeling ervan niet geraadpleegd, 
en ten tweede waren de kosten van gebruik en (verdere) ontwilckeling 
van het systeem erg hoog. Het tweede genoemde systeem is voor een 
periode van ongeveer zes jaar in gebruik geweest in vier Canadese pro-
vincies, alvorens het langzamerhand in onbruik raakte. Als redenen hier-
voor werden genoemd dat Canadese rechters weinig belang hadden bij 
het gebruik van informatie over strafoplegging, en dat aan de appel-
rechter al voldoende 'autoriteit' toekomt bij het bepalen van de hoogte 
van de straffen. Het straftoemetingssysteem bleek onvoldoende toe te 
voegen naast de uitspraken van de appelrechter (Hutton, Tata e.a., 1995). 

Het Australische New South Wales Sentencing Information System 
werd ontwildceld in 1988. Het bevat, onder andere, statistische informatie 
over aantallen en range van straffen die in het verleden werden opgelegd 
voor bepaalde delicten. Het systeem is opgezet om ondersteuning te bie-
den aan rechters; het is niet de bedoeling om hun discretionaire be-
voegdheid in te perken. Het systeem schijnt goed ontvangen te zijn door 
de rechters en het gebruik ervan lijkt te groeien. Onderzoek naar resulta-
ten van het programma is, naar mijn weten, echter nog niet voorhanden 
(Chan, 1991). 

De kennis en ervaring die is opgedaan bij de Canadese en Australische 
systemen is gebruikt bij het opzetten van een Schots informatiesysteem. 
Vanaf 1993 wordt hieraan gewerkt door de Schotse High Court in samen-
werking met een team van de Universiteit van Strathclyde (Tata en Hut-
ton, 1997). Het systeem geeft informatie over straftoemeting door deze 
High Court (de rechtbank die zich richt op berechting in eerste instantie 
van ernstige misdrijven zoals beroving, verlcrachting en doodslag). 

Het initiatief voor het ontwerp van het systeem is aflcomstig uit de 
rechterlijke macht zelf. Eerst is onderzoek gedaan naar de realiseerbaar-
heid van een dergelijk project waarna een 'prototype Sentencing Infor-
mation System' is gebouwd. Er vonden in die periode regelmatig bijeen-
komsten met rechters plaats, er werden ervaringen en informatie 
uitgewisseld en er werden seminars georganiseerd. De suggesties van de 
rechters die naar voren lcwamen in deze fase van het experiment werden 
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in het systeem verwerkt. Hierdoor werd de acceptatie van het systeem 
door de rechters vergroot. 

De eerste fase van het experiment is in 1997 geeindigd. Dertien van de 
26 rechters in de High Court hebben dagelijks gebruik gemaakt van het 
systeem. In de vervolgfase zullen alle rechters er gebruik van maken. Het 
Sentencing Information System (SIS) bevat een database waarin straftoe-
metingsbeslissingen in vroegere zaken zijn opgenomen, gecombineerd 
met methodes om deze uitspraken op te zoeken. Inmiddels bevat het 
systeem meer dan zesduizend uitspraken in zaken die zijn berecht tus-
sen 1989 en 1995. Ook zijn de uitspraken in hoger beroep door de Court 
of Appeal opgenomen. 

Rechters kunnen in het systeem uitspraken opzoeken in zaken die lij-
ken op de zaak die zij zelf moeten berechten. Daarbij kunnen zij zelf de 
kenmerken van delict, verdachte en eventueel slachtoffer aangeven 
waarop zij gelijkenis met de in de database opgenomen zaken zoeken. 
Het systeem geeft dan aan welke straffen (zowel strafsoort als -maat) in 
het verleden voor feiten die op deze punten gelijken op de betreffende 
zaak zijn opgelegd. Olt doet het systeem bij voorbeeld in de vorm van 
een staafdiagram. De gebruiker van het systeem kan zelf op een gemak-
kelijke wijze (het aanklikken met de muis) de kenmerken van het feit wij-
zigen, waarmee natuurlijk ook de weergave van de in het verleden opge-
legde straffen verandert (Tata en Hutton, 1997). 

Op aanraden van de rechters worden in de toekomst tevens korte sa-
menvattingen van de uitspraken van de Court of Appeal in het systeem 
opgenomen. Ook zal op verzoek van de rechters in de toekomst een 
korte omschrijving van de individuele kenmerken van de zaak worden 
opgenomen. Dit kan met name nuttig zijn als er een ongebruikelijk hoge 
of lage straf is opgelegd; de zaaksbeschrijving kan dan verduidelijken 
waarom de straf zo hoog of zo laag is uitgevallen. 

Het gebruik van het systeem 
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Het gebruik van het Schotse systeem door rechters is geheel vrijwillig. Er 
wordt geen dwang uitgeoefend op rechters om het systeem te gebruiken 
en de rechterlijke vrijheid van oordelen wordt niet ingeperkt, althans zo 
meldt de mij beschikbare informatie (Tata en Hutton, 1997). Rechters 
zijn nog steeds vrij om die straf op te leggen die zij passend vinden in een 
speciaal geval. 

De kracht van het systeem (geen inbreuk op de rechterlijke straftoe-
metingsvrijheid) kan ook tegelijkertijd de zwakte ervan zijn: er is geen 
verplichting om het te gebruiken. Aangezien straftoemetingsbeslissingen 
ook nog steeds zeer goed zonder het systeem kunnen worden genomen 
blijft het risico bestaan dat het systeem niet gebruikt wordt. Uit de mij ter 
beschiklcing staande informatie blijkt niet welke van de twee, de kracht 
of de zwakte van het systeem, de overhand heeft. Ook is op dit moment 
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nog niet onderzocht of door het gebruik van het systeem al een grotere 
eenheid in de straftoemeting tot stand is gebracht. 

Informatie- en expertsystemen in de medische wereld 
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Rechters beslissen over individuele zaken waarbij de sturing die door de 
wet op het punt van de straftoemeting wordt gegeven gering is. Er be-
staat binnen de zittende rechterlijke macht nog geen diepgewortelde 
traditie van overleg over straftoemeting. 6  Slechts in geval van hoger be-
roep ontvangen rechters informatie over `juistheid' van hun straftoe-
metingsbeslissing. Deze informatie wordt zaaksgewijs gegeven en is der-
halve weinig systematisch van aard. 

Medici verkeren in een vergelijkbare positie als rechters. Diagnoses 
van ziekten worden meestal individueel door een arts geveld. De symp-
tomen waarop medici hun diagnose baseren zijn niet altijd 'hard': zij 
kunnen op verschillende wijzen worden geInterpreteerd of kunnen naar 
verschillende ziekten verwijzen. Ms gevolg daarvan worden bij dezelfde 
patient soms verschillende diagnoses gesteld. Informatie over de juist-
heid van een diagnose bereikt artsen niet altijd op een systematische 
wijze. Ms bij voorbeeld een patient is doorverwezen naar een andere arts 
of specialist, krijgt de oorspronkelijke arts soms pas veel later te horen 
wat de uitslagen van onderzoeken waren en kan daardoor zijn eigen 
diagnose moeilijk toetsen. 

In de Verenigde Staten, maar ook in andere landen, is onderzoek ver-
richt naar het oordelen door artsen, psychologen en andere professio-
nals. 7  Bij dit onderzoek stelden verschillende medici los van elkaar 
diagnoses bij een patient, of beoordeelden zij een gestandaardiseerde 
zaaksbeschrijving. Uit de uitkomsten bleek dat deze diagnoses vaalc van 
elkaar te verschillen. 

In het hiernavolgende wordt beschreven welke initiatieven zijn geno-
men om meer eenheid in de medische diagnosestelling te brengen en, 
vooral, hoe deze initiatieven werken in de pralctijk. De rechterlijke macht 
kan uit deze ervaringen putten bij het opzetten van eigen initiatieven om 
eenheid in de straftoemeting te bevorderen. Bij zowel artsen als rechters 
gaat het immers om hoogopgeleide, zelfstandig werkende professionals 
die in individuele zaken een beslissing dienen te nemen op grond van 
factoren die een aanzienlijke beoordelingsvrijheid laten. 

In de medische wereld zijn, net als in de juridische wereld, informatie-
systemen ontwildceld om het stellen van diagnoses te verbeteren en het 
nemen van beslissingen te ondersteunen (Berg, 1994; Stoop en Berg, 
1994). Men is er zelfs in de medische wereld al eerder mee begonnen. 

6 Op dit moment wordt dergelijk overleg steeds meer gevoerd en vinden veelvuldig 
discusses plaats over samenwerking binnen de rechterlijke macht. 

7 Zie voor overzichten van een deel van deze onderzoeken: Ziskin en Faust, 1988; Kahne-

mann, Slovic e.a., 1982; Wagenaar en Keren, 1986; Oort, 1988 
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Doel ervan is om meer eenheid in de diagnosestelling en de behandeling 
van patienten te krijgen. Bij het ontwiklcelen van deze medische expert-
systemen bleek men op een aantal problemen te stuiten. Expert-
systemen werken als een patroon-herkennend systeem. Zij trachten het 
redeneren van een specialist te imiteren. In expertsystemen is eon grote 
hoeveelheid kennis opgeslagen gecombineerd met methoden hoe die 
kennis moet worden toegepast. Om deze opslag van kennis in het 
'kennis-gedeelte' mogelijk te maken moet deze kennis eerst expliciet ge-
maakt worden. Artsen werd tijdens het ontwerpen van het systeem ge-
vraagd uit te leggen hoe zij tot een diagnose komen op grond van het on-
derzoek bij de patient. Tijdens deze exercitie bleek dat veel medici zich 
niet realiseren hoe ze tot een diagnostische beslissing komen; zij bleken 
niet goed onder woorden te kunnen brengen hoe zij op grond van de 
door hen geconstateerde symptomen tot een diagnostische beslissing 
waren gekomen. Medische kennis blijkt weinig expliciet en 'gestructu-
reerd te zijn; er bestaat weinig overeenstemming onder artsen over defi-
nities van symptomen en hoe ze gebruikt moeten worden om tot een 
diagnose te komen (Dombal, 1989; Lucas en Janssens, 1985). 

Van de vele computersystemen die in de medische wereld zijn ontwor-
pen is slechts een handvol het computerlaboratorium uitgekomen en in 
de praktijk in gebruik geraakt (Schwarts, Patil e.a., 1987; Berg, 1994). De 
oorzaken hiervan worden veelal gezocht in de geringe aanpassing tussen 
systeem en gebruiker. Andere oorzaken kunnen zijn: de inbreuk op de 
beslissingsvrijheid van de arts die door het systeem wordt gemaalct; het 
niet gewend zijn om met dit soort beslissingsondersteuning via de com-
puter om te gaan; en de extra tijd die het gebruik van het systeem vergt. 

Medische en juridische expertensystemen vergeleken 

Wat betekent dit voor expertsystemen in de juridische wereld? Er zijn 
enige vergelijkingen mogelijk tussen de introductie van informatiesyste-
men in de medische en in de juridische wereld. Een aantal van de over-
eenkomsten zijn hierboven reeds ter sprake gekomen. Beide werelden 
hebben te maken met beslissingen of diagnoses door professionals waar-
voor vaak weinig harde criteria bestaan. Om informatiesystemen op te 
kunnen zetten moet kennis 'geformaliseerd' of geexpliciteerd worden. 
Het is niet ondenkbaar dat de moeilificheden die hierbij in de medische 
wereld ontstonden zich ook voordoen in de juridische wereld. In zowel 
de medische als de juridische wereld ontbreekt systematische feedback 
over de 'juistheid' van beslissingen. 

In de medische wereld is het criterium voor juistheid van een diagnose 
redelijk helder: de patient heeft een bepaalde ziekte wel of niet. Ook de 
beslissing om een bepaalde therapie toe te passen kan we!, met enige 
slagen om de arm, getoetst worden: de therapie heeft geholpen of niet. 8  

8 Het komt voor dat de patienten beter warden door andere oorzaken dan de therapie; hun 

34 



Eenheid in straftoemeting 

Een criterium met een gelijke helderheid is echter vrijwel afwezig bij 
rechterlijke straftoemetingsbeslissingen. Van een vaste en vanzelfspre-
kende relatie tussen het feit en de hoogte van de straf kan moeilijk ge-
sproken worden (behalve natuurlijk dat over het algemeen ernstiger 
delicten zwaarder bestraft worden). Er blijft altijd wel enige discussie 
mogelijk of voor een bepaald feit een of twee jaar dient te worden opge-
legd zonder dat de omstandigheden van feit en dader daar een !dip en 
klaar antwoord op geven. Door de onduidelijkheid van het criterium bij 
straftoemetingsbeslissingen komt de nadruk meer te liggen bij de moti-
vering van de beslissing: een goed gemotiveerde beslissing is aanvaard-
baarder dan een beslissing die als het ware uit de lucht komt vallen. Juri-
dische informatiesystemen dienen dan ook aandacht aan de motivering 
van beslissingen te geven. 

Bij het streven naar meer eenheid in de straftoemeting kan men, bij 
afwezigheid van een nauw criterium, zelf ankerpunten in het !even roe-
pen. Dit kan zijn een gemiddelde van de straffen die in soortgelijke zaken 
in het verleden zijn opgelegd. De ankerpunten kunnen ook kunstmatig 
worden geschapen doordat per soort of categorie van delicten een ge-
wenste straf wordt vastgesteld. De in dit artikel besproken juridische in-
formatiesystemen geven voornamelijk in het verleden opgelegde straffen 
weer, en zijn daarmee niet primair normatief. De literatuur geeft aanwij-
zingen dat zij desalniettemin soms als een inbreuk op de rechterlijke on-
afhankelijkheid worden ervaren door de directbetrokkenen (Hutton, Tata 
e.a., 1995). 

Het gebruik van informatiesystemen: knelpunten en risico's 

Zoals hierboven reeds werd aangegeven valt uit de ervaringen met medi-
sche beslissystemen te leren dat als de inbreuk op de beslissingsvrijheid 
van de professional te groot is, de acceptatie van het systeem en het ge-
bruik ervan in de dagelijkse praktijk laag is. Bovendien is een goede aan-
sluiting tussen systeem en gebruiker noodzakelijk: systemen die veel tijd 
vergen of die ingewikkeld zijn in het gebruik vragen erom om in onbruik 
te geraken. 

Het betroldcen zijn bij het ontwerp en de ontwikkeling van informatie-
systemen vergroot het gebruik ervan door rechters (Hutton, Tata e.a., 
1995). Niet-normatieve informatiesystemen (zoals databanken) worden 
beter geaccepteerd dan richtlijnen, die toch altijd een enigszins sturend 
karakter hebben (Hutton, 1995). Anderzijds kan de afwezigheid van elke 
aansporing aan rechters om een systeem daadwerkelijk te gaan gebrui-
ken leiden tot een onbenut laten ervan. Het in dit artikel besproken 
Schotse informatiesysteem lijkt een aantal van deze hobbels te hebben 
overwonnen. Het wordt door een aanzienlijke groep rechters in de prak- 

genezing wordt in dat geval ten onrechte aan de therapie toegeschreven. Ook andere 

varianten zijn denkbaar. Op deze mogelijkheden wordt hier niet verder ingegaan. 
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tijk gebruikt. Ook het besproken Australische systeem lijkt al redelijk te 
zijn geIncorporeerd. Systematische evaluaties van de effectiviteit ervan 
zijn echter nog niet voorhanden. 

Er zijn ook bepaalde risico's verbonden aan het daadwerkelijk gebruik 
van informatie- en expertsystemen. 1-let gevaar bestaat dat de gebruikers 
ervan zich niet meer individueel verantwoordelijk voelen voor een be-
slissing. Bovendien bestaat het risico dat individuele zaken niet meer 
wezenlijk worden getoetst en dat er een te grote routinematigheid in het 
professioneel handelen gaat ontstaan (Malsch en Nijboer, 1997). Bij de 
invoering van de systemen dient vanzelfsprekend aandacht aan deze 
risico's te worden geschonken. 

In dit artikel is een aantal factoren beschreven die van belang kunnen 
zijn bij het ontwerp en de ingebruilcneming van informatiesystemen over 
de straftoemeting. Daarbij is uitgegaan van ervaringen die elders in de 
wereld zijn opgedaan. Ook is een uitstapje naar de medische wereld ge-
maakt, omdat de wijze van beslissen door de professionals aldaar enige 
overeenkomsten vertoont met het beslissen door rechters en er daar al 
meer ervaring bestaat met het gebruik van informatie- en expert-
systemen. Bij het ontwerp en de introductie van informatiesystemen in 
het strafrecht is het verstandig om van deze ervaringen gebruik te ma-
ken. 
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Al zeer lange tijd wordt een pennenstrijd gevoerd over de wijze waarop 
men binnen de rechtspraak kan komen tot meer rechtsgelijkheid, rechts-
zekerheid en doelmatigheid. Vaak wordt in informatietechnologie een 
mogelijkheid gezien om deze doelen te bereiken. Recentelijk nog heeft 
de commissie Leemhuis in haar rapport het belang van onderzoek naar 
informatiesystemen ten behoeve van de ondersteuning bij de straftoe-
meting onderstreept. 1  

In de bewaking van eenheid van rechtspraak hebben met name het 
O.M. en de zittende magistratuue, een grote verantwoordelijIcheid. Ener-
zijds zal een consistent requireerbeleid een positief effect hebben op het 
straftoemetingsbeleid. 3  Anderzijds heeft de rechter een onafhankelijke 
positie en blijft hij verantwoordelijk voor de strafoplegging in het indivi-
duele geval. Kortom, naast een uniform requireerbeleid zal er tevens 
rechterlijke afstemming moeten plaatsvinden. 

De beslissingsondersteunende informatiesystemen hebben zowel bin-
nen het O.M. alsook binnen de zittende magistratuur hun intrede ge-
daan. Binnen het O.M. ging de samenstelling van de Polaris-richtlijnen 
(Project Ontwikkeling Landelijke Richtlijnen voor Strafvordering) ge-
paard met de ontwikkeling van het Bos-systeem (Beslissing Ondersteu-
nend Systeem). Binnen de zittende magistratuur zijn inmiddels twee 
pilots uitgevoerd: Nostra (Noordelijk Straftoemetingssysteem) en IVS 
(Informatievoorziening bij Straftoemeting). 

Naast deze twee initiatieven om tot geautomatiseerde data-
verzameling te komen, wordt bovendien een derde project ingericht voor 
het registreren van zwaardere delicten (waarbij vier jaar of meer is opge-
legd). De opmerking van Corstens (1998, p. 299) dat er op dat gebied 
vooralsnog een grote leegte gaapt, onderschrijven we, maar de suggestie 
dat die nog lang zal duren geenszins. 

In deze bijdrage willen we een indruk geven van de resultaten die deze 
initiatieven hebben opgeleverd. Eerst behandelen we de achtergronden 
van de drie informatiesystemen. Vervolgens schetsen we een casusposi-
tie (tasjesroof) aan de hand waarvan de werking van de afzonderlijke 
systemen wordt weergegeven. We zetten de verschillende wijzen waarop 
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ondersteuning wordt verleend tegen elkaar af en besluiten met een 
toekomstvisie. 

De drie systemen naast elkaar gezet 

Het gaat om verschillende typen informatiesystemen. Bos is een regel-
gebaseerd systeem en berekent de te eisen straf op basis van bestaande 
requireer-richtlijnen. Nostra is een systeem dat op basis van grote aan-
tallen casusposities een statistisch overzicht biedt van straffen die zijn 
opgelegd in gevallen die globaal vergelijkbaar zijn. IVS richt zich (naast 
deze statistische vorm van ondersteuning) 4  op het bieden van inzicht in 
de redenen en argumenten achter de opgelegde straf in vergelijkbare 
gevallen (inhoudelijke ondersteuning). 

Bos 
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Het gebrek aan eenheid in de eisen van het O.M. was begin jaren zeven-
tig aanleiding om landelijke richtlijnen te introduceren. Deze landelijke 
richdijnen bleken echter niet erg bruikbaar in de pralctijk. Volgens Steen-
huis (1998, p. 3) waren ze veelal lastig te raadplegen, weinig consistent en 
onvoldoende feitelijk. Het projectteam Polaris is in 1995 in het leven ge-
roepen om een nieuw, verbeterd richtlijnenstelsel samen te stellen. 
Tevens is Bos ontwilckeld om het gebruik van deze richtlijnen op de ver-
schillende parketten te ondersteunen. De doelstelling van de Polaris-
richtlijnen is als volgt weer te geven (Steenhuis, 1998): 'Polaris zorgt voor 
meer rechtsgelijkheid zodat meer tijd resteert voor complexere strafza-
ken.' 

Door de projectgroep Polaris wordt er naar gestreefd dat alle officieren 
van justitie vanaf medio 1998 gelijke straffen eisen voor ongeveer tachtig 
procent van de strafbare feiten inclusief verkeersdelicten. De verwerking 
van 35 richtlijnen zal door een computer (Bos) worden overgenomen. De 

1 Met het oog op een betere informatie-uitwisseling acht de Commissie op het gebied van 

de rechterlijke samenwerking eon forse infarmatietechnologische impuls noodzakelijk 

(Leemhuis e.a., 1998, p. 21). 

2 Binnen de zittende magistratuur is in dozen eon bijzondere teak weggelegd voor de Hoge 

Raad. Brenninkmeijer pleit voor een verdergaande controle van de Hoge Read: voorts zou 

de Hoge Raad ander toepassing van het gelijkheidsbeginsel en het mativeringsbeginsel de 

strafrechter moeten dwingen het systeem consistent toe te passen en daarvan verantwoor-

ding af te leggen door de stralmotivering (aangehaald in Frijda 1996, p. 18). 

3 Uit onderzoek is gehleken dat in veel gevallen conform de eis wordt geoordeeld (Slottmom 

e.a., 1992). Doze eenzijdige ontwikkeling brengt echter met zich mee dat het straftoe-

metingsbeleid voor een belangrijk deel wordt ingegeven door het O.M. In het verleden is 

ten aanzien van bij voorbeeld alcohol in het verkeer gebleken dat nadere afstemming 

mogelijk is over de precieze inhoud van de richtlijnen via uitspraken van de zittende 

magistratuur. 

4 Deze functie beschrijven we hieronder bij Nostra. 
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5 Op dit moment is er slechts een demo-versie van Bos beschikbaar. Bij een demonstratie 

van het Bos-systeem op 17 maart j.l. bij het gerechtshof Leeuwarden werd aangekondigd 

dat de ontwikkeling van het echte systeem binnenkort Europees wordt aanbesteed. 
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doelstelling van dit systeem is tweeledig (Remmerts de Vries, 1995): ten 
eerste het toepassen van de 0.M.-richtlijnen door de beoordelaars een-
voudiger en tevens minder vrijblijvend maken; ten tweede een mogelijk-
heid creeren om achteraf na te gaan in welke mate en waarom van de 
richtlijnen wordt afgeweken. 

Om de invoering van de Polaris-richtlijnen zo effectief mogelijk te ma-
ken, wordt ernaar gestreefd om de richtlijnen gelijktijdig met het Bos-
systeem op de parketten te introduceren. Naar verwachting zal dit eind 
1998 plaatsvinden. 5  Het systeem wordt een belangrijk middel voor het 
college van procureurs-generaal en hun beleid, om eenheid van straf-
eisen binnen het O.M. te bevorderen. Er hebben inmiddels experimenten 
plaatsgevonden op de parketten van Amsterdam en Leeuwarden. De re-
sultaten waren bemoedigend. Door de lokale richtlijnen in Bos op te ne-
men steeg de mate waarin aan die richtlijnen gevolg werd gegeven met 
dertig procent (Opportuun, 1997). 

Het Bos-systeem is geen databank, maar een informatiesysteem dat op 
basis van een puntenstelsel (als geformuleerd in de Polaris-richtlijnen) 
een afdoeningsvoorstel berekent. De zaken die aan Bos worden voor-
gelegd worden wel geregistreerd, niet met het doel deze weer beschik-
baar te stellen aan officieren, maar om vast te kunnen stellen in welk per-
centage en met welke argumentatie van het berekende afdoenings-
voorstel wordt afgeweken. 

Eind 1993 is aan de Rijksuniversiteit Leiden, in samenwerlcing met de 
werkgroep criteria voor straftoemeting van de NVvR, een onderzoek ge-
start naar een databank voor straftoemeting. Ms uitgangspunt diende in 
dit onderzoek de stellingname dat geconstateerde verschillen in straftoe-
meting met name voortkomen uit de gebreldcige communicatie over 
straftoemetingsvraagstukken tussen rechters onderling. Hierdoor is de 
benodigde gemeenschappelijke straftoemetingskennis (valdcennis) niet 
tot wasdom gekomen. Het doel van het IVS-project is dan ook: het met 
behulp van informatietechnologie inzichtelijk maken van de bestaande 
straftoemetingspraktijk voor een rechter die in een individueel geval be-
slist. 

Inzicht is noodzakelijk om discussie over straftoemetingsvraagstukken 
mogelijk te maken. Pas daarna kunnen desgewenst landelijke afspraken 
worden gemaakt. Centraal in de IVS-aanpak is de nadruk die wordt ge-
legd op straftoemetingsredenen. Uit onderzoek is gebleken dat rechters 
bij de beoordeling van een individueel geval niet alleen behoefte hebben 
aan inzicht in straffen die in soortgelijke gevallen al eerder zijn opgelegd, 
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maar met name ook in de argumenten die aan die straffen ten grondslag 
hebben gelegen. Het uitgangspunt is daardoor niet alleen de ondersteu-
ning van straftoemeting als statistischlbeschrikende, maar als 
redengevendlnormatieve taak. Het gaat niet alleen om we/Ice straf een an-
dere rechter heeft opgelegd in een vergelijkbaar geval, maar het gaat 
vooral om het waarom, de argumenten achter die stral 

Er is in dit verband een instrument ontwiklceld dat de informatie-
uitwisseling, in de meest brede zin van het woord, tussen rechters onder-
steunt en vooral ook stimuleert. De ondersteuning van discussie tussen 
strafrechters is universeel en niet-sturend. Oat wil zeggen dat elke straf-
rechter zijn eigen redengevende formulering kan aanbieden - en als hij 
dat doet, dat deze dan beschikbaar komt voor andere rechters. 

In dit project is gekozen voor de complexere delictsvormen omdat ge-
bleken is dat rechters juist hier grote behoefte hebben aan ondersteu-
ning en inzicht in de wijze waarop deze delicten landelijk worden afge-
daan. Wij zijn van mening dat de eenvoudige, veelvoorkomende delicten 
afstemming ook via landelijk overleg kan worden bereikt, omdat het aan-
tal beoordelingsfactoren bij die delicten overzichtelijker is. Dit project is 
eind 1997 afgerond en de eindrapportage is in januari 1998 aan de Minis-
ter van Justitie overhandigd (Schmidt, 1997; Oskamp, 1998). 

IVS is een databank. Aangezien het systeem op zoek gaat naar de 
meest vergelijkbare gevallen, is het niet direct noodzakelijk om alle straf-
zaken te registreren. De casusinvoer kan zich bij voorbeeld beperken tot 
de complexere gevallen waarin zich nieuwe inzichten ten aanzien van de 
strafoplegging voordoen. In deze benadering is het, in tegenstelling tot 
de Nostra-benadering, zinvol om een gedetailleerde casusbeschrijving 
op te nemen. Daarom registreert het IVS-systeem niet alleen objectieve 
straftoemetingscriteria (waaronder de eis), maar ook subjectieve straf-
toemetingscriteria (hier komen we later in deze bijdrage uitvoerig op 
terug). In de databank is nadruklcelijk ruimte gereserveerd voor straftoe-
metingsargumenten en de strafmotivering. 

Nostra 

Nostra is een initiatief van het noordelijke ressort (Assen, Groningen en 
Leeuwarden) en wordt mede door het Ministerie van Justitie gefinan-
cierd. De doelstelling van dit informatiesysteem is als volgt verwoord 
(Voogel, 1997, p. 6): 'Het zichtbaar maken van de uitgedeelde straffen per 
delictsoort op zowel individueel zaalcniveau als geaggregeerd niveau. De 
gepresenteerde informatie heeft een beslissingsondersteunende functie.' 

De verwachting is dat de strafoplegging als gevolg van de introductie 
van Nostra in het noordelijk ressort aan consistentie zal winnen. Geko-
zen is voor een eenvoudig inventariserend systeem, waarin een beperkt 
aantal zaakskenmerken van elf veelvoorkomende delicten wordt geregi-
streerd (Otte en Van der Vinne, 1996, p. 111). De registratie beperkt zich 
tot strafzaken met een enkelvoudige telastelegging die zijn behandeld 
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door de meervoudige kamer. Benadrukt wordt dat het systeem geen be-
slissingen voorschrijft. De toegang tot het systeem is beperkt tot de straf-
sectoren van de drie noordelijke arrondissementsrechtbanken en het 
hof. Aan het O.M. en de balie is vooralsnog de toegang ontzegd. Met het 
project is eind 1995 aangevangen en een eerste prototype is in december 
1997 in het noorderlijk ressort in gebruik genomen. Het systeem zal ge-
durende twee jaren proefdraaien waarna het geheel geevalueerd zal wor-
den. 

Nostra is eveneens een databank. De statistische grondslag van het 
systeem vereist dat grote aantallen casusposities worden vastgelegd. Het 
systeem registreert per casuspositie een beperkt aantal objectieve ken-
merken. In de databank is geen ruimte gereserveerd voor de eis en de 
strafmotivering. 

Een fictieve casus: tasjesroof 

We beschrijven de werldng van de drie informatiesystemen aan de hand 
van een fictieve casus. Gekozen is voor een delict dat door de drie syste-
men wordt ondersteund en waarvan de complexiteit een aantal proble-
men blootlegt rond de verwezenlijlcing van de gekozen vormen van auto-
matisering. 

Het delict is als volgt omschreven: Vier tasjesroven bij zeer oude dames 
op de openbare weg. De delicten zijn voltooid. Art. 312 Sr. is telaste-
gelegd. Er is sprake van meerdaadse samenloop. De slachtoffers hebben 
als gevolg van het delict grote angst om zich weer op straat te begeven. 
De materiele schade van de slachtoffers bedraagt vijftienhonderd gul-
den. Verdachte heeft een aanbod tot schadevergoeding gedaan. De ver-
dachte is 29 jaar, is ernstig en langdurig verslaafd aan heroine, is werk-
loos, heeft een goede geestelijke ontwildceling, woont zelfstandig, heeft 
een grote hoeveelheid documentatie (recidive), en is preventief gehecht. 
Hij handelde met voorbedachte rade. De kans op herhaling wordt groot 
geacht. Er is twintig maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geeist. 

In deze delictsomschrijving gaan vele strafverzwarende en straf-
verlichtende omstandigheden schuil en de vraag is dan ook: hoe gaan de 
drie informatiesystemen met deze kenmerken om? Daarnaast betreft het 
hier een cumulatieve telastelegging, hoe wordt dat opgevangen? 

Van elk informatiesysteem laten we zien welke de casuskenmerken 
door het informatiesysteem worden verwerkt, op welke wijze het infor-
matiesysteem zijn uitkomst bepaalt (geillustreerd middels screendumps), 
en wat die uitkomsten voor de officier/rechter betekenen. We beginnen 
het overzicht met het Bos-systeem. 

Bos 

Via een vraag-en-antwoord scenario verlcrijgt Bos de benodigde kenmer-
ken om de eis volgens de Polaris-richtlijnen vast te stellen. Dit proces 
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Figuur 1: Invoer van factoren volgens Bos 

Figuur 2: Berekening 

Type 
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strafpuntentotaal volgens de Polaris-richtlijn 5.6.4. 
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6 Onder een basisdelict wordt eon delict verstaan in de meest eenvoudige verschijningsvorm, 

zonder bijbehorende strafverzwarende of strafverminderende omstandigheden Noorlich-

tingsdienst Openbaar Ministerie, 1998, p. 15). 

180 

3 

45,75 

medeplichtigheid 	dader 	0 	0 

meermalen 	100 	22875 

schaderegeling 	 0 
457,50 

voltrekt zich volgens een vast patroon. In de eerste plaats wordt het basis-
delict° bepaald, in casu tasjesroof zonder wapengebruik. Aan dit basis-
delict zijn 180 basispunten toegekend. Vervolgens wordt aan de hand 
van beoordelingsfactoren (ingedeeld in basisfactoren, delictspecifieke 
factoren, wettelijke factoren en recidiveregeling) het bij het delict beho-
rende totale aantal strafpunten berekend (zie figuren 1 en 2). 

De lichte aard van het letsel van de slachtoffers (drie strafpunten) 
brengt het aantal strafpunten op 183. De beoordelingsfactoren uit de 
laatste drie categorieen (delictspecifieke factoren, wettelijke factoren en 
recidive) worden in procenten uitgedrukt. Het felt dat de verdachte de 
tasjesroven met een compagnon uitvoerde en daarbij steeds de hoofd-
dader was, betekent volgens de richtlijn dat het subtotaal met 25% moet 
toenemen (183 + 25% x 183 = 228,75). Aangezien de verdachte al meer-
malen voor gelijksoortige delicten is veroordeeld wordt dit puntenaantal 
nog eens verdubbeld (228,75 + 100% x 228,75 = 457,50). In casu komt het 
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Figuur 3: Beoordelingsrapport Bos 
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totaal aantal strafpunten derhalve op 457,50 voor den enkele tasjesroof. 
De meerdaadse samenloop wordt binnen het richtlijnen-stelsel opge-
vangen door alle strafbare feiten afzonderlijk door te rekenen en de 
puntenaantallen bij elkaar op te tellen. In de voorliggende casus gaat het 
om vier gelijksoortige tasjesroven waardoor het puntentotaal kan wor-
den verkregen door het berekende puntentotaal van den tasjesroof met 
vier te vermenigvuldigen: 4 x 457,50 = 1830. Het vreemde van deze 
berekeningswijze is echter dat het feit dat de verdachte recidivist is, vier 
maal wordt doorberekend in het totaal aantal strafpunten. 

In de volgende stap worden de strafpunten via een schijvenstelsel om-
gezet in sanctiepunten. In deze omrekening wordt rekening gehouden 
met het afnemend strafnut 7  (zie figuur 3). In de fictieve casus levert deze 
omrekening 682,5 sanctiepunten op. Het totaal aantal sanctiepunten 
wordt in het voordeel van de verdachte naar beneden afgerond op 682. 
Tot slot wordt op basis van het aantal sanctiepunten de te vorderen 
transactie of eis vastgesteld. Elk sanctiepunt komt overeen met den dag 
gevangenisstraf, een geldboete van vijftig gulden of een ontzegging van 
rijbevoegdheid gedurende den week (Steenhuis, 1998, p. 10). Het 

7 In de praktijk van de beoordeling van strafzaken wijkt de beoordeling van een complex van 

delicten in bepaalde situaties af van de som van de beoordelingen van de afzonderlijke 

delicten. Hiervan is sprake indien een cumulatie van delicten optreedt of indien een 

combinatie van beoordelingsfactoren een onevenredig hoge sanctie indiceert (Voorlich-

tingsdienst Openbaar Ministerie, 1998, p. 18). 
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beoordelingsadvies van Bos luidt in dit geval dan ook dagvaarden met 
een eis van 682 dagen gevangenisstraf. 

Doordat een aantal criteria niet in de Polaris-richtlijn 5.6.4 zijn opge-
nomen (bij voorbeeld dat de verdachte bewust lcwetsbare bejaarden be-
roofde en het feit dat de slachtoffers aan de voorvallen geestelijk letsel 
hebben overgehouden), kan de officier de eis op basis daarvan aanpas-
sen. lndien van het vorderingsadvies wordt afgeweken, dient de officier 
dit met redenen te omldeden. Deze redenen worden samen met de 
beoordelingsfactoren vastgelegd. 

Resumerend berekent Bos de in een concrete strafzaak te vorderen eis 
volgens de vastgestelde Polaris-richtlijn. De benadering waarvoor hier is 
gekozen heeft veel weg van de federal sentencing-guidelines die in de Ver-
enigde Staten van Icracht zijn. 

Statistische versus inhoudelijke ondersteuning 

46 

Voordat we overgaan tot de beschrijving van de twee infonnatiesystemen 
die voor de zittende magistratuur zijn ontwilckeld (TVS en Nostra), schet-
sen we het onderscheid tussen twee vormen van ondersteuning bij de 
straftoemeting. Dit onderscheid maalct het mogelijk om beide informa-
tiesystemen op een overzichtelijke wijze tegen elkaar at te zetten. 

De Nederlandse strafrechter heeft op het gebied van de sanctie-
bepaling te kampen met een gebrelckig referentiekader (zie ook Otte en 
Van der Vinne, 1996; Maklcink e.a., 1996). Daarmee doelen we op het feit 
dat een strafrechter weinig zicht heeft op de vraag hoe de door hem in 
een individueel geval opgelegde sanctie zich verhoudt tot het binnen de 
rechtbank, het gerechtshof en het ressort geldende sanctiebeleid. Verbre-
ding van het referentiekader is op die grond geboden. Hit onderzoek is 
gebleken dat daarbij onderscheid moet worden gemaakt tussen ener-
zijds veelvoorkomende delicten en anderzijds zwaardere en bijzondere 
delicten, daar verbreding van het referentiekader op elk van deze twee 
deelgebieden een andere benadering vereist (Oskamp, 1997). Het bier 
gemaalcte onderscheid duiden we verder aan met de begrippen: statis-
tische - en inhoudelijke ondersteuning. 

Statistische ondersteuning bij veelvoorkomende delicten 
Ten aanzien van de veelvoorkomende delicten bleek de behoefte zich 
niet zozeer te richten op het verkrijgen van inzicht in het intern, binnen 
een rechtbank of gerechtshof toegepaste straftoemetingsbeleid, maar 
meer op het verlcrijgen van een landelijk inzicht in opgelegde sancties bij 
veelvoorkomende (standaard)delicten. De aandacht gaat bier volledig uit 
naar de opgelegde sancties en niet naar de daaraan ten grondslag-
liggende argumenten en overwegingen. De drijfveer achter deze be-
hoefte was het streven naar landelijke uniformiteit in straftoemeting. 
Statistische ondersteuning is derhalve gericht op het vinden van band-
breedtes van sancties die in gelijksoortige casusposities zijn opgelegd. 
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De afgeleide bandbreedte kan de rechter bij de sanctiebepaling als uit-
gangspunt hanteren. De gedachte achter deze vorm van ondersteuning 
is dat de sancties aan consistentie zullen winnen indien het vertrekpunt 
in sanctie (gevormd door een bandbreedte) landelijk gelijk is. 

Inhoudelijke ondersteuning bij zwaardere en bijzondere delicten 
Ten aanzien van de zwaardere/bijzondere delicten bleken strafrechters 
behoefte te hebben aan meer inzicht in de argumenten en waarderingen 
die in individuele gevallen bij de sanctiebepaling een rot hebben ge-
speeld. Ook bij deze zwaardere en bijzondere strafbare feiten was het 
streven naar meer uniformiteit in de straftoemeting gewenst, maar ging 
het vooral om de behoefte aan ondersteuning in de besluitvorming zelf. 
Bij de inhoudelijke ondersteuning wordt inzicht gegeven in de overwe-
gingen die aan de sanctiebepaling in vergelijkbare casusposities ten 
grondslag hebben gelegen. Hiermee haken we in op de voornaamste 
oorzaak voor het optreden van verschillen in straftoemeting, het gebrek 
aan gemeenschappelijke straftoemetingskennis. Door inzage te bieden 
in de gronden achter de sanctiebepaling ontstaat een vorm van 
informatie-uitwisseling tussen rechters, raadkamers, rechtbanken en 
gerechtshoven onderling. Deze laatste constatering is van het grootste 
belang aangezien het verbeteren van communicatie tussen rechters 
wordt gezien als mogelijkheid om tot gemeenschappelijke straftoe-
metingskennis te komen, hetgeen op zijn beurt weer een voorwaarde is 
voor het ontstaan van een meer consistente rechtspraalc. 

Binnen het IVS-ontwerp zijn beide vormen van ondersteuning verwe-
zenlijkt, maar is de nadruk gelegd op het bieden van inhoudelijke onder-
steuning. Binnen het Nostra-ontwerp heeft men zich beperkt tot de sta-
tistische vorm van ondersteuning. Omwille van efficientie beperken we 
ons in de beschrijving van IVS tot de inhoudelijke vorm van ondersteu-
ning en verwijzen we voor de invulling van de statistische ondersteuning 
naar de beschrijving van het Nostra-systeem. 

IVS 

Aan dit systeem ligt, vergelijkbaar met het Bos-systeem, een nauwkeurig 
uitgewerkt model ten grondslag, waarin verschillende typen straftoe-
metingscriteria worden onderscheiden. De straftoemetingscriteria vor-
men de ankerpunten op basis waarvan gevallen met elkaar kunnen wor-
den vergeleken. Het is derhalve van groot belang dat deze criteria 
zorgvuldig in kaart worden gebracht. Dat is in nauwe samenwerldng met 
leden van de zittende magistratuur voor vijf delictgroepen (waaronder 
geweldsdelicten en zedendelicten) gebeurd. Hierbij is onder andere ge-
bleken dat er op twee manieren naar een strafzaak kan worden gekeken: 
op basis van feiten (objectief): in termen van overtreden artikel (302 Sr), 
leeftijd verdachte (21), documentatie (first offender) en de eis van het 
O.M. (200 uren arbeid ten algemenen nutte); op basis van factoren (sub- 
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jectief): zoals een rechter dat pleegt te doen in termen van de gevolgen 
waren zeer ernstig, de kans op recidive is meer dan aanmerkelijk en de 
noodzaak tot beveiliging is aanmerkelijk. 

In een factor wordt een feitencomplex (een verzameling feiten) als een 
geheel gewaardeerd. In de factor kans op recidive worden bij voorbeeld 
feiten meegewogen als: de hoeveelheid specifieke en niet-specifieke reci-
dive (documentatie), het inzicht van de dader in de ernst van het ge-
beurde, en een eventuele verslavingsproblematiek. Het voordeel van het 
beschrijven van een strafzaak aan de hand van factoren is dat je met een 
relatief klein aantal waarderingen toch een goed beeld kunt geven van de 
ernst/het gewicht van de zaak. 

Dit onderscheid tussen feiten en factoren is om twee redenen van 
groot belang gebleken voor het ontwerp van IVS. Enerzijds maakt dit on-
derscheid het mogelijk om op verschillende gronden naar vergelijkbare 
gevallen te zoeken. Ofwel naar gevallen die feitelijk vergelijkbaar zijn (bij 
voorbeeld tasjesroven waarbij meerdere daders betrolcken waren, als 
dreigmiddel gebruik werd gemaakt van een steelcwapen, en de slachtof-
fers bejaard zijn). Ofwel naar gevallen die qua ernst/kaliber gelijk zijn. 
Anderzijds maakt het onderscheid het mogelijk om verschillen in straf-
toemetingsopvattingen tussen verschillende rechters te signaleren (bij 
voorbeeld doordat dezelfde feitencomplexen in termen van factoren ver-
schillend worden gewaardeerd) en daarmee bespreekbaar te maken. 

In IVS worden de feiten in vijf categorieen ingedeeld: de omstandighe-
den van het geval; de ernst van de gevolgen; de omstandigheden van de 
persoon van de dader; de processuele context; en onzekerheden. Aileen 
de eerste categorie heeft per delictgroep een eigen, toegespitste invulling 
gekregen. Bij de overige categorieen is de inhoud constant gebleken. Van 
alle gegevens uit onze fictieve tasjesroof worden de in figuur 4 opge-
somde kenmerken in IVS onderscheiden (figuur 4). 

Factoren worden naar een vijfpuntsschaal gewaardeerd: minimaal, 
minder dan aanmerkelijk, aanmerkelijk, meer dan aanmerkelijk en maxi-
maal. Waarbij de waarden minimaal en maximaal slechts in extreme 
situaties worden toegepast, zodat in wezen een driedeling resteert. De 
relevante factoren in de voorliggende casus zijn als volgt gewaardeerd 
(zie figuur 5). 

lndien de rechter onzeker is over de juiste waardering van een factor in 
een voorliggend geval, is het mogelijk om een overzicht op te vragen van 
argumenten die bij deze beoordeling in andere casusposities zijn gehan-
teerd. Op die manier kan de rechter zijn argumentatie afzetten tegen die 
van collega's. 

De reden voor het uitvoerig vastleggen van de strafbepalende criteria 
ligt besloten in het feit dat rechters bij de besluitvorming veelal intultief 
te werk gaan en daarbij gebruik maken van impliciete vuistregels. Door 
de mogelijke strafbepalende criteria gestructureerd voor te leggen, wordt 
de rechter min of meer tgedwongen' om zijn gedachtengoed te explicite-
ren. Langs deze weg worden de verschillende straftoemetingsopvattin- 
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Figuur 4: Relevante feiten vastgelegd in IVS 

Geweldsdelict 

De omstandigheden van 	Opzet 
het geval 	 Standaardtypering 

Overtreden artikel 
Plaats van handeling 
Vertrouwensrelatie met 
slachtoffers 

De ernst van de gevolgen 

De omstandigheden van 	Leeftijd 
de persoon 	 Werk 

lnkomen 
Leefomstandigheden 
Opleiding 
Geestelijke ontwikke-
ling 
Specifieke recidive 
Niet-specifieke recidive 
Verslaving hard drugs 

De processuele context 	Meerdaadse 
samenloop 
TUL gevorderd 
Voeging door 
benadeelde 
Aanbod schadevergoe-
ding 

Relevante onzekerheden 

Pijn bij slachtoffer(s) 
Duur van de pijn 
Lichamelijk letsel 
Verwachte genezing 
lichamelijk letsel 
Geestelijk letsel 
Verwachte genezing 
geestelijk letsel 

Kans op herhaling 
lnzicht in ernst van 
gebeurde 

voorbedachte rade 
tasjesroof 
art. 312 Sr 
op de openbare weg 
geen 

minder hevige 
korte 
minder zwaar 
geheel 

zwaar 
gedeeltelijk 

28 
geen 
uitkering 
alleen 
middelbaar 
goede 

grote hoeveelheid 
grote hoeveelheid 
ernstig en langdurig 

4 tasjesroven 

wel 
ja 

wel 

groot 
sterk 
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gen inzichtelijk gemaalct, en kan inhoudelijke discussie op gang worden 
gebracht. Dit alles kan op de lange duur leiden tot meer eenheid en be-
tere strafmotiveringen. 

Nadat deze casusgegevens aan IVS zijn verstrekt heeft het systeem vol-
doende houvast om het voorliggende geval te vergelijken met reeds gere- 
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Figuur 5: De waardering van factoren 

Factor 

Mate van gerichtheid 	maximaal 
van de wil op het feit 
(van voorwaardelijke 
opzet tot voorbe- 
dachte raad) 

Ernst van de gevolgen 	meer dan 
voor het (de) 	 aanmerke- 
slachtoffer(s) 	 lijk 

Gebrek aan inzicht in 	aanmerke- 
de ernst van het 	lijk 
gebeurde 

Mate van toereken- 	maximaal 
baarheid 

Kans op recidive 

Noodzaak tot 
beveiliging 

Waardering 	Overweging 

meer dan 
aanmerke-
lijk 

aanmerke-
lijk 

Omdat het misdrijf met voorbedachte 
rade werd gepleegd 

Omdat de slachtoffers zwaar geestehjk 
letsel hebben opgelopen, waarvan 
slechts gedeeltelijke genezing wordt 
verwacht 

Omdat uit de houding van de verdachte 
ten aanzien van de ernst van het 
gebeurde een ruime mate van 
onverschilligheid bleek 

Omdat de geestelijke ontwikkeling van 
verdachte op zichzelf good is geweest 
en zijn ernstige verslaving bij deze 
factor niet wordt meegewogen 

Omdat de hoeveelheid documentatie, 
de verslavingsproblematiek en het 
gebrek aan inzicht in de ernst van de 
gepleegde misdrijven daar aanleiding 
toe geven 

Omdat de kans op recidive meer dan 
aanmerkelijk is en de aard van dote 
verwachten recidive een ernstig risico 
voor de samenleving vormt 

gistreerde gevallen. De selectiefunctie die verantwoordelijk is voor de 
inhoudelijke ondersteuning gaat op basis van deze verzameling casus-
kenmerken (of een deelselectie daarvan) op zoek naar een vooraf aange-
geven aantal meest vergelijkbare gevallen. 8  Bij deze selectie kan van het 
onderscheid tussen feiten en factoren gebruik worden gemaakt. De gese-
lecteerde gevallen worden vervolgens in volgorde van de mate van verge-
lijkbaarheid in een overzicht weergegeven (zie figuur 6). In dit overzicht 
wordt per casuspositie een percentage weergegeven dat de mate van ver-
gelijkbaarheid uitdrukt, een korte beschrijving van de casus, en de opge- 

8 in deze selectieprocedure wordt gebruikgemaakt van de zogenaamde nearest-neighbour-

methode (lOslodner, 19931 
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Figuur 6: Overzicht van drie meest vergelijkbaar bevonden gevallen 

r.. 

Parketnummer 	Datum invoer 	Percentage 	Opgelegde straf 

1 G-9 	 08-26-97 	90% 	 20 mnd 
gevangenisstraf 

Tien tasjesroven bij zeer oude dames van boven de 70 tot 89 jaar. De brutaliteit 
van de feiten blijkt uit het feit dat betrokkene welbewust oudere mensen 
uitzocht die slecht ter been waren. Het aanbod van hem om van zijn verslaving 
af te komen in een psychiatrische inrichting is vanwege de betrouwbaarheid 
van zijn verklaringen van de hand gewezen en heeft niet strafmatigend 
gewerkt. 

2 G-14 	 08-26-97 	56% 	 12 mnd gvs-ov en 
6 mnd gvs-vw 

Tasjesroof (in vereniging) en straatroof. Antilliaanse jongen van 19 jaar verblijft 
in Nederland zonder ouders, zonder school, zonder werk, zonder inkomen. 
Heeft psychische problemen. Hij erkent te stelen cm in zijn onderhoud te 
voorzien. 

3 G-18 	 08-26-97 	50% 	 10mnd gvs-ov 
Tasjesroof met z'n tweeen in de metro waarbij het slachtoffer ten val kwam. 

Figuur 7: [en casuspositie samengevat 

Parketitnnmier: 

Wet:us/Ica : 

.peschxdving van het geval 

QtkStif  

Dctals 

G-9 

ii 312 Sr 

Tasjesroof bij zeer oude dames van taoven de 70 jaar tot 89 jar 

mnd Otwootwaarctelijk Gevangenisstraf 

FaitnienAGebrek  aan inticht in de mist van het gebeurde 

!et alto ern unity,: ow e rwe ging n 
inallsommaminor 
De brutaliteit van de feiten blijkt uit het lest dat betrokkene welbewust oudtre mensen 
tatzocht die slecht ter been waren. Het aanbod van hem am van zijn verstaving afte 
kornen in een psych. Mich*/ is vanwtge de onbetrouwbaarheid van zijn verklaringen 
van de hand gewezen en heat niet strarmatigend gewerkt 

:UN 

Afsluiteri 
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Figuur 8: Invoer kenmerken ten aanzien van de persoon 

Tasjesroof 

Kenmerken van de zaak 

ITelkiir661011117  	 r.:;1 

Figuur 9: Casusbeschrijving volgens Nostra 

Leeftijd veroordeelde 

IKennieffieffRer's6On 

Aantal tasjesroven? 	 4 
Is or sprake van letsel bij het 	ja 
slachtoffe0 
Is er sprake van een bejaard 	ja 
slachtoffer? 

Kenmerken van de persoon 	Is er sprake van eon 	 ja 
verslavingsproblematiek? 
Initiatief genomen em tot 	ja 
schadevergoeding to komen? 

18 jaar of 
ouder 

Recidive 	 betreffende 312, 317? 	 zwaar 
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legde straf. De drie meest vergelijkbare gevallen die in casu door IVS zijn 
opgespoord geven we in figuur 6 weer. Mocht de rechter geInteresseerd 
zijn in de achtergronden van een vergelijkbaar bevonden geval, dan kan 
hij de betreffende casus nader bekijken (zie figuur 7). 

Het doel van deze benadering is het opsporen van een kleine verzame-
ling gevallen die het meest vergelijkbaar zijn met het ter beoordeling 
voorliggende geval. Deze gevallen kan de rechter als referentiekader ge-
bruiken. De overwegingen die in die gevallen strafbepalend waren, kun-
nen in het beoordelingsproces worden meegenomen. Voor de goede 
werking van de hier beschreven vorm van ondersteuning is een uitge-
breidere strafmotivering wel noodzakelijk. 

IVS stimuleert een expliciete wijze van motiveren en biedt inzicht in 
argumenten en overwegingen die in de huidige straftoemetingspraktijk 
worden gehanteerd. Daarboven reikt het systeem de rechter, die in een 
individueel geval moet oordelen, een klein aantal meest relevante zaken 
aan die in de oordeelsvorming kan worden meegenomen. 

Nostra 

In Nostra worden de zaakskenmerken in drie categorieen ingedeeld: 
kenmerken van de zaak; kenmerken van de persoon; en recidive. Deze 
categorieen hebben per delictsoort een eigen invulling. 

Door de relevante zaakkenmerken binnen deze drie categorieen te 
waarderen, kan een zoekterm worden samengesteld. In figuur 8 zijn drie 
persoonskenmerken getypeerd: er is sprake van een verslavings-
problematiek; de verdachte heeft het initiatief tot schadevergoeding ge-
nomen; en de leeftijd van de verdachte is 18 jaar en ouder. Van alle gege-
yens uit onze fictieve tasjesroof worden in totaal de volgende zeven 
kenmerken in Nostra onderscheiden (figuur 9). 

Nostra is in staat om aan de hand van deze gewaardeerde zaaks-
kenmerken, of een deelselectie daarvan, casusposities te selecteren die 
aan deze criteria voldoen. Op basis van de verzameling geselecteerde 
casusposities worden achtereenvolgens twee grafieken opgebouwd: 
- strafsoorten per delict, een grafiek (taartpunt of staafdiagram) waarin 
de verdeling van de geselecteerde casusposities over de verschillende 
strafsoorten wordt weergegeven; 
- strafmaten, een staafdiagram waarin de spreiding van de strafmaten 
binnen een strafsoort wordt weergegeven. 

Nostra bevatte op 16 maart j.l. in totaal 218 strafzaken verdeeld over elf 
• delictsoorten, vijf daarvan betroffen tasjesroven. Het selectie-

mechanisme van Nostra gaat op zoek naar gevallen waarin zich alle op-
gegeven kenmerken met gelijke waardering voordoen. Dit houdt in dat 
een geval waarin van de zeven kenmerken slechts den kenmerk qua 
waardering verschilt als niet relevant wordt buitengesloten. Het was om 
die reden niet opportuun om het systeem op basis van alle in figuur 9 
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Figuur 10: Indeling near stratsoort 

ATAN 

20.0%
1 
 

110 Gevangenisstraf 
4 
80.0% 

Figuur 11: Tussenscherm individuele zaken 
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opgesomde zaakskenmerken te raadplegen. De toegevoegde waarde van 
statistische overzichten hangt namelijk nauw samen met het aantal 
strafzaken waarop het overzicht gebaseerd is. Om toch een indicatie te 
geven van de wijze waarop het systeem ondersteuning in het straftoe-
metingsproces kan bieden, voeren we naast de delictstypering 'tasjes-
roof ' geen andere selectiecriteria op. 

Het eerste overzicht dat door Nostra wordt samengesteld is in figuur 10 
weergegeven. Deze grafiek geeft aan dat van de vijf geregistreerde tasjes-
roven in vier een gevangenisstraf is opgelegd en in deft atan (arbeid ten 
algemenen nutte). De reciter krijgt langs deze weg inzicht in de straf-
soorten die in 'gelijksoortige' gevallen gebruikelijk zijn (in casu lijkt ge-
vangenisstraf als hoofdstraf de meest aangewezen strafkeuze). Vervol-
gens kan door den van de strafsoorten (taartpunten) te selecteren de 
spreiding van de strafmaten binnen de betreffende strafsoort in een 
staafdiagram of een lijst (zie figuur 11) worden getoond. 

Figuur 11 laat de gevangenisstraffen in oplopende volgorde zien die in 
de vier geselecteerde tasjesroven zijn opgelegd. 9  De parketnummers zijn 
in dit overzicht om reden van anonimiteit weggelaten. De bandbreedte 
van opgelegde straffen loopt in casu van drie tot dertig maanden. 

9 In het one geval dat ander de strafsoort atan werd ondergebracht, is 240 uur atan in 
combinatie met drie maanden vaarwaardelijke gevangenisstraf apgelegd. 
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Figuur 12: Een vergelijkingskader 

Bos 	 IVS 	 Nostra 

a Gebruik van 	 ja 	 indirect 	indirect, maar 
expliciete 	 beperkt 
beoordelingsnormen 

b Ondersteuning type 	veel- 	 veel- 	 veel- 
delict 	 voorkomende 	voorkomende 	voorkomende 

+ bijzondere 
delicten 

c Vrijheid 	 gering 	 g root 	 groot 

d Open/gesloten 	gesloten 	open 	 open, maar 
systeem 	 beperkt 

e Signaleren van 	nee 	 ja 	 nee 
verschillen 

f Noodzaakelijk 	intensief 	gering 	 gering 
onderhoud 

g Risico sjabloon 	zeer groot 	gering 	 groot 
toepassing 

h Mogelijkheid van 	groot 	 klein 	 klein 
politiek bestuurlijke 
beInvloeding 

Van elke individuele zaak kan een rapport worden opgevraagd waarin 
een overzicht wordt gegeven van een ldein aantal geregistreerde kenmer-
ken van de betreffende strafzaak. 

Het doel van deze informatie is evident, het verbreden van het referen-
tiekader van een rechter door het bieden van een statistisch overzicht 
van straffen (bandbreedtes) die zijn opgelegd in `gelijksoortige' gevallen. 

Wel moet onder ogen worden gezien dat de grondslag achter het 
woordje gelijksoortig vrij smal is aangezien het aantal kenmerken op ba-
sis waarvan de selectie heeft plaatsgevonden noodgedwongen klein is. 

De vergelijking 

Om de drie geschetste systemen te kunnen vergelijken hebben we een 
kader nodig, een perspectief. We ontlenen dat kader aan acht eigen-
schappen (figuur 12). 
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Gebruik van expliciete beoordelingsnormen (ad a) 

Wanneer we de drie geschetste systemen met elkaar vergelijken, dan valt 
allereerst het onderscheid op tussen enerzijds het Bos-systeem dat uit-
gaande van de norm een eis berekent voor een concreet individueel ge-
val, en anderzijds IVS en Nostra die bij gebrek aan expliciete straftoe-
metingsnormen op basis van een verzameling vergelijkbare gevallen 
inzicht bieden in wat in een concreet geval qua straftoemeting gangbaar 
is. 

De wijze waarop aan de Polaris-richtlijnen vorm is gegeven zorgt er-
voor dat strafbepalende kenmerken niet langer in samenhang worden 
beoordeeld. leder kenmerk worth afzonderlijk meegewogen in de bepa-
ling van de eis. Gezien deze beoordelingswffze is het zeer wel mogelijk 
dat de straf-eisen (en als die stelselmatig zouden worden gevolgd: de op-
gelegde straffen), net als in de USA ten gevolge van de aldaar in 1987 in-
gevoerde federale richtlijnen, een aanmerkelijke toename in omvang te 
zien zullen geven. In het gekozen voorbeeld Icwam dit aspect goed tot 
uitdrukking doordat het felt dat de verdachte recidivist was tot vier maal 
toe (in ieder gepleegde tasjesroof) eis-verhogend heeft gewerkt. Aanvul-
lend kan men zich afvragen waarom een sanctiepunt gelijk is gesteld met 
een dag gevangenisstraf, vijftig gulden boete of een week ontzegging van 
de rijbevoegdheid. 

De introductie van een soortgelijk systeem binnen de zittende magis-
tratuur is onzes inziens als gevolg van het gebrek aan gemeenschappe-
lijke straftoemetingsnormen vooralsnog niet mogelijk. Maar het voorlig-
gende geval kan wel met zijn relevante factoren en overwegingen in een 
systeem als IVS of Nostram worden geregistreerd teneinde in de toekomst 
te kunnen fungeren als een eerste begin van beleid. Die taak kan niet aan 
een informatiesysteem worden toevertrouwd, maar wel aan een gezag-
hebbend college van rechters (de vergadering van coordinatoren van 
strafsecties van de gerechtshoven, bij voorbeeld). Het vaststellen van het 
straftoemetingsbeleid berust bij de zittende magistratuur. 

Het formuleren van beleid in termen van relevante factoren en motive-
ringen bij voorliggende gevallen behoort niet tot de normale gang van 
zaken binnen de zittende magistratuur (verkorte vonnissen, spaarzame 
motivering). Kwaliteitsverbetering in dezen, eventueel ondersteund door 
een systeem als !VS of Nostra, kost geld. Voor die lcwaliteitsverbetering 
zijn bestuursbeslissingen nodig die binnen de zittende magistratuur 
worden genomen: daarbij zullen kosten en baten (kwaliteitswinst, 
rechtsgelijkheid, rechtszekerheid) worden afgewogen. 

Een bezwaar van nrs is, dat de effectieve invoering ervan, desgewenst 
door de zittende magistratuur, een bestuurskracht binnen de zittende 
magistratuur vooronderstelt die nog niet is verwezenlijkt. Naar ons idee 

10 Bij Nostra is doze mogelijkheid echter beperkt, omdat slechts eon beperkt aantal 

strafbepalende kenmerken van een geval wordt opgenomen, zonder strafmotivering. 
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Ondersteuning type delict (ad b) 

Vrijheidldwingendheid (ad c) 
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dient in afwachting van de uitwerking van de aanbevelingen van de corn-
missie Leemhuis, alvast met het ontwilckelen en vormgeven van een ade-
quate bestuurscultuur binnen de zittende magistratuur bij geschikte 
projecten te worden geexperimenteerd. 

Hierbij maken wij onderscheid tussen enerzijds de veelvoorkomende 
delicten en anderzijds de zwaardere, bijzondere delicten. Bos en Nostra 
richten zich enkel op eenvoudige veelvoorkomende delicten. Dergelijke 
delicten lenen iich ook beter voor een statistische/normatieve aanpak 
waarin slechts een beperkt aantal factoren behoeft te worden mee-
gewogen. Bij de zwaardere en bijzondere delicten geldt ten aanzien van 
de besluitvorming echter een hogere mate van complexiteit. Statistiek 
betekent dan niets meer. Voor deze categorie delicten is in TVS de eerder 
beschreven inhoudelijke ondersteuning verwezenlijkt. 

Het Bos-systeem ondersteunt de mogelijkheid om afwijldngen van het 
bestaande beleid toe te lichten. Als alles goed gaat zou de Officier bij 
voorbeeld van het beleid kunnen afwijken omdat hij weet dat in zijn res-
sort over de straftoemeting consequent anders wordt gedacht door de 
zittende magistratuur. Ook kan hij aangeven welke factoren zijns inziens 
ten onrechte niet in het beleid tot uitdrukking komen en waarom. De 
mogelijkheden van Bos berusten op een authentiek en constructief ge-
bruik van deze functie. 

In feite kunnen daaraan evenwel problemen zijn verbonden. Het is bij 
voorbeeld bekend dat ambtenaren hun individuele beleid met behulp 
van beleidsondersteunende systemen blijven uitvoeren door de feiten 
van een casus op een zodanige manier aan te passen zodat het er op lijkt 
dat het door hen gewenste voorstel door het beleidssysteem werd verwe-
zenlijkt (Nieuwenhuis, 1989). En die gang van zaken lijkt niet uitgesloten 
wanneer Bos daadwerkelijk wordt ingezet om op het doorvoeren van een 
bepaald beleid toe te zien. Het is bekend dat de Procureur-Generaal van 
het ressort Arnhem, Steenhuis, op verschillende presentaties heeft laten 
weten dat Bos zou worden ingezet orn indicaties te geven voor het voe-
ren van serieuze gespreldcen met individuele Officieren van Justitie die 
met grotere frequentie dan gebruikelijk van het in Bos vastgelegde (en nu 
ook: voorgeschreven) beleid afweken. De kans dat de officieren massaal 
zullen willen afwijken van hetgeen Bos voorstelt, is niet ondenkbeeldig. 
In de Polaris-richtlijnen worden bij voorbeeld geen daderaspecten (an-
ders dan de documentatie) meegewogen. 

De systemen WS en Nostra bieden inzicht in de geldende straftoe- 
metingspraktijk en hebben een ondersteunende functie. Rechters heb- 
ben dan ook de vrijheid om van de uitkomsten van deze systemen af te 
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wijken. Al is het in het kader van de kennisvermeerdering wel zinvol om 
dit nader toe te lichten. 

Openlgesloten systeem (ad d) 

Bos betrekt een vast (klein) aantal factoren in het besluitvormingsproces. 
Nostra en WS hebben een meer open benadering. In beide systemen is 
bij de casusbeschrijving ruimte gereserveerd om ook 'nieuwe' factoren 
kenbaar te malcen die bij de beoordeling van een individueel geval mede 
strafbepalend werden bevonden. Bij IVS is zelfs voor een aantal gereed-
schappen gezorgd om nieuwe factoren die zich structureel aandienen, 
centraal in de domeinmodellen van het systeem op te nemen. Het aantal 
strafbepalende kenmerken is hier dan ook niet limitatief, dit in tegenstel-
ling tot Nostra, waar nadrukkelijk naar het expliciteren van een klein 
aantal factoren wordt gestreefd. 

Gesignaleerde verschillen (ad e) 

Het verlcrijgen van meer inzicht in de (mogelijk verschillende) redenen 
achter de eis/straf is een eerste stap in de richting van meer eenheid in 
de strafoplegging. Ben belangrijke vraag is dan ook in hoeverre de syste-
men in staat zijn om verschillende straftoemetingsopvattingen te signa-
leren. Bos laat van de besproken systemen de gebruiker de minste 
beoordelingsruimte. Wel kan van het berekende voorstel (de eis) gemoti-
veerd worden afgeweken. Langs doze weg kan een afwijkende stelling-
name kenbaar worden gemaakt. Nostra biedt de rechter een grotere vrij-
heid, maar registreert slechts een beperkt aantal strafbepalende factoren 
en geen strafmotivering waardoor eventuele verschillende straftoe-
metingsopvattingen niet zichtbaar worden. IVS is in staat om verschillen 
in straftoemetingsopvattingen te signaleren en bespreekbaar te maken 
(bij voorbeeld via het onderscheid tussen feiten en factoren). Er zal wel 
een redactie in het leven moeten worden geroepen om deze activiteiten 
te ontplooien. 

Noodzakelijk onderhoud (ad f) 

De normatieve benadering van Bos vereist veel onderhoud, het punten-
stelsel zal regelmatig geijkt en bijgesteld moeten worden. Uit onderzoek 
op het gebied van de artificidle intelligentie blijkt dat het onderhouden 
van regel-gebaseerde systemen zeer problematisch is. Deze onderhouds-
problematiek is funest gebleken voor een vergelijkbaar systeem (As-
systu) dat in de Verenigde Staten is ontwiklceld om het gebruik van de 

11 Met de introductie in Amerika van de Sentencing Reform Act in 1984 is een extreme 

maatregel getroffen on tot eon moor uniforme rechtspraak to komen. De federale 

straftoemetingsrichtlijnen werden op 1 november 1987 gedffectueerd. Via deze richtlijnen 
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federal sentencing guidelines te ondersteunen. In 1994 is het up to date 
houden van dit informatiesysteem gestaakt vanwege de veranderlijkheid 
van de straftoemetingsrichtlijnen. 

De noodzaak tot onderhoud geldt bij Bos zeker voor de aanvangsfase 
aangezien het puntenstelsel niet via een uitgebreid democratisch 
besluitvormingstraject tot stand is gebracht. Slechts een klein aantal offi-
cieren heeft inspraak gehad. Bovendien is de strafrechtspleging voortdu-
rend aan verandering onderhevig. Denk bij voorbeeld aan de steeds 
groeiende waaier van sanctiemogelijkheden en invullingen van bijzon-
dere voorwaarden. Bij de systemen IVS en Nostra beperkt het onderhoud 
zich tot het aanbrengen van veranderingen in de domeinmodellen op 
basis waarvan gevallen met elkaar worden vergeleken. Veranderingen in 
straftoemetingsbeleid worden hier automatisch opgevangen door de 
continue inzameling van nieuwe casuIstiek. 

Alleen in IVS zijn onderhoudsfuncties verwezenlijkt met behulp waar-
van op centraal niveau snel veranderingen kunnen worden doorgevoerd. 
Bij de andere systemen leiden noodzakelijke veranderingen tot ingrij-
pende aanpassingen in de programmatuur zelf. 

Risico sjabloon - toepassing (ad g) 

Met de introductie van richtlijnen en beslissingsondersteunende syste-
men in het recht groeit de angst voor de verstening van het recht. Aange-
zien Bos van de drie het meest dwingende systeem is, is het gevaar van 
sjabloon-toepassing hier ook het grootst. Het gevaar bestaat dat be-
staand beleid ten onrechte wordt toegepast op uitzonderingen, maar 
daartegen dient de Officier van Justitie die het systeem gebruikt te wa-
ken. Het consequent toepassen van bestaand beleid op standaard-
gevallen geeft een vorm aan rechtsgelijkheid, die afhankelijk is van het 
aantal en de aard van factoren dat in het beleid wordt meegewogen: hoe 
minder, hoe grover. Ten aanzien van IVS en Nostra geldt dit gevaar, ge-
zien de hoge mate van vrijheid, minder. 

Politiek - bestuurlijke beinvloeding (ad h) 

Politieke-bestuurlijke beInvloeding op de straftoemeting is in potentie 
aanwezig in ieder systeem dat enige besluitvorming ondersteunt. Toch 
geldt dat deze mogelijkheid het grootst is bij de totstandkoming van 
0.M.-beleid, en daarmee vooral bij het Bos-systeem. Daartegen is geen 
bezwaar, omdat het beleid van het O.M. nu eenmaal uiteindelijk een 
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worden bandbreedtes van mogelijke straffen voorgeschreven. Voortvloeiend uit de 

effectuering van de straftoemetingsrichtlijnen is een ondersteunend, regelgebaseerd 

informatiesysteem ontwikkeld: assyst (applied sentencing systems) genaamd (Simon en 

Gaes, 1989). Assyst onttrekt casusgegevens aan de gebruiker en bepaalt op basis van deze 

gegevens de bandbreedte van straffen volgens de geldende straftoemetingsrichtlijnen. 
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politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid is. Dat geldt niet voor het be-

leid van de zittende magistratuur. Algemeen wordt aanvaard dat voorzo-
ver er sprake kan zijn van beleidsvorming bij de zittende magistratuur, 

dit een zaak van de zittende magistratuur behoort te zijn. Zowel IVS als 

Nostra ondersteunen die onafhankelijkheid ten voile. De systemen wor-

den immers inhoudelijk gevuld door leden van de zittende magistratuur. 

Afsluiting 

In de voorgaande bespiegelingen hebben we een beeld geschetst van de 
ontwikkelingen die gaande zijn op het grensgebied van de informatie-

technologie en straftoemeting. We hebben de werking van drie informa-

tiesystemen beschreven en deze systemen onderling vergeleken. Ben 
prangende vraag blijft echter hoe het gebruik van informatietechnologie 

bij de straftoemeting zich in de toekomst verder zal ontwikkelen. Er zijn 

al enkele voortekenen te onderscheiden. In de inleiding werd al vermeld 

dat de presidenten van de vijf gerechtshoven de behoefte hebben uitge-

sproken aan een landelijke databank voor strafzaken waarbij een gevan-
genisstraf wordt opgelegd langer dan vier jaar (Malckink, 1996 12 ; Frijda, 

1998; Lamboo, 1998"). Op dit moment wordt door het Ministerie van 

Justine een vooronderzoek verricht naar de wijze waarop dit project 
moet worden ingekleed. Hierin zien we een serieus vervolg waarin de 

vruchten van de beschreven projecten kunnen worden meegenomen. 
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Nostra 
Een informatiesysteem voor de straftoemeting 

mr. 	Otte *  

Het debat over de straftoemeting is de laatste jaren in een stroomver-
snelling geraakt. Nog nooit is zoveel gedebatteerd over te hoge, te lage of 
ongelijke straffen. Strafrecht in het algemeen en straftoemeting in het 
bijzonder is in de mode. Relatief nieuw is de vraag naar een informatie-
voorziening over de opgelegde straffen. Die vraag is terecht. Zonder een 
overzicht van de landelijk opgelegde straffen en de strafmotiveringen 
sterft immers elke discussie over de hoogte van of de ongelijkheid in de 
straftoemeting af in vrijblijvendheid. 

Op verschillende fronten wordt gestreefd naar het ontwikkelen van 
een informatievoorziening. Het openbaar ministerie streeft naar een Be-
slissing Ondersteunend Systeem (Bos) waarmee de individuele officier 
zijn strafeis kan voorbereiden. Vanuit de wetenschap is recentelijk een 
Informatievoorziening bij Straftoemeting (IVS) ontwildceld. Waar het eer-
ste model vooralsnog niet geimplementeerd is, moet het tweede model 
het academische stadium nog ontstijgen. 

De enige functionerende informatievoorziening in Nederland heet 
Nostra en bestrijkt de vier gerechten in het noordelijk ressort. In deze 
bijdrage zal de werking van dit systeem worden geschetst. Tevens zal ge-
poogd warden naar aanleiding van dit straftoemetingsmodel enkele 
toekomstgerichte opmerkingen te maken. 

De doelstellingen van Nostra 
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In het noordelijke ressort functioneert sinds eind 1997 een relatief een-
voudig inventariserend systeem. Aangesloten is bij een reeds bij veel 
rechtbanken bestaande praktijk, namelijk het (al dan niet via een kaart-
systeem) bijhouden van eigen strafmaat-jurisprudentie. In meervoudige 
kamerzaken worden voor een betrekkelijk klein aantal (ongeveer tien) 
eenvoudige en veel voorkomende delicten de strafmaten en de dragende 
motivering daarvan bijgehouden. 

De gang van zaken kan als volgt worden beschreven. In raadkamer 
worden op een formulier de volgende gegevens bijgehouden: 
- het overtreden wetsartikel; 
- het parketnummer (zodat indien nodig de betroldcen zaak teruggevon-
den kan warden) maar in verband met de privacy niet de naam van de 
betrokIcene; 

• De auteur is rechter te Assen en raadadviseur bij het Ministerie van Justitie. 
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- is het vonnis contradictoir of bij verstek gewezen; 
- de datum van het vonnis; 
- de strafmaat beslissing van de rechtbank; 
- bijzonderheden betreffende de aard, ernst en omvang van de zaak. 
Hierbij kan worden gedacht aan: '20 woninginbralcen', of `gebruiker/ 
kleinhandelaar van harddrugs gedurende een jaar met ongeveer 15 ldan-
ten', aard en ernst van het toegebrachte letsel; 
- het strafblad voorzover relevant; 
- bijzondere omstandigheden betreffende de persoon van de veroor-
deelde. Bij voorbeeld: leeftijd, de uitkomst van de psychiatrische- en 
reclasseringsrapportage, (contra)indicaties voor detentie, en tenslotte 
het inzicht van de verdachte in het gebeurde; 
- datum van eventueel appel; 
- beslissing in appel. 

De gegevens worden geautomatiseerd opgeslagen in een systeem dat 
door de vier strafsectoren rechtstreeks gevoed en geraadpleegd kan wor-
den. Daarbij is rekening gehouden met de Wet Persoonsregistraties, met 
bewaartermijnen, het schonen van de bestanden en met de wenselijk-
heid van een werk- en een archiefbestand. 

Ten aanzien van de omstandigheden betreffende de persoon en de 
zaalc zal worden gewerkt met een lijst van vaste criteria. Daarnaast be-
staat de mogelijkheid andere criteria toe te voegen indien deze bij de 
straftoemeting in een afzonderlijk geval een dragende rol hebben ge-
speeld. Dit betekent dat het eerste type criteria in een vast veld wordt 
opgeslagen, terwijl het tweede type criteria in een vrij veld kan worden 
ingevoerd. De noodzaak wordt onderschreven dit veld niet te veel te ge-
bruiken omdat daardoor het terugzoeken en het vergelijken van de ver-
schillende strafzaken wordt bemoeilijkt. 

Bij wijze van voorbeeld kan worden gewezen op het raffinement waar-
mee een feit is gepleegd. Door dit incidenteel voorkomende kenmerk als 
vast criterium aan de checklist toe te voegen wordt het aantal soortge-
lijke feiten verminderd. Zeker bij de aanvang van een informatie-
voorziening is het zinvol te Idezen voor een relatief gering aantal vaste 
criteria, teneinde de overeenkomsten tussen zaken te vergroten. Indien 
het raffinement evenwel een duidelijk gezichtsbepalend facet van de 
strafzaak vormt, dient dit kenmerk voorlopig in het vrije veld te worden 
opgeslagen. Vermelding verdient tenslotte dat het hier geen star systeem 
betreft, aangezien na evaluatie nieuwe strafverzwarende danwel straf-
verminderende wegingsfactoren kunnen worden ingebracht. 

Een model als het beschrevene biedt de mogelijkheid om ten aanzien 
van een aantal veel voorkomende delicten een blik te werpen in elkaars 
strafmaatbeslissingen. Op die wijze wordt de rechter in staat gesteld bij 
zijn overwegingen omtrent de op te leggen straf niet alleen eigen eerdere 
beslissingen en argumenten te betrekken doch ook de beslissingen en 
argumenten van andere rechtbanken en van het hof. Een en ander bete- 
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kent dan ook dat de op te leggen straf rationeler en inzichtelijker gemoti-
veerd kan en derhalve dient te worden. De centrale doelstelling is dat 
aldus de strafoplegging bij de drie noordelijke rechtbanken en bij het hof 
meer op elkaar afgestemd zullen worden. 

Dit streven naar een grotere gelnkmatigheid betekent niet dat voor af-
wijkende beslissingen geen ruimte zou zijn. Integendeel, de uniciteit van 
elke daad en dader leidt in beginsel tot een op maat gesneden behande-
ling van de zaak en een gnindividualiseerde stral Essentieel is wet de be-
reidheid om de dragende motiverende factoren nauwkeurig te omschrij-
ven en andere rechters derhalve inzicht in de gedachtengang te geven. 
Aldus is niet uitgesloten dat de opgelegde straffen ongelijk blijven maar 
door het indringender zicht verlenen op de achterliggende motieven 
moet het op termijn mogelijk worden gelijkere maatstaven in de strafop-
legging te bezigen. Via deze (om)weg ontstaat de gelijkheid die in een 
rechtvaardige strafrechtstoepassing is vereist. 

Met het oog op de hiervoor genoemde maatstafvergelyking biedt het 
Nostra-systeem voor de wat langere termijn de mogeffilcheid om op basis 
van het verzamelde materiaal onderzoek te verrichten onder meer naar 
de vraag of strafoplegging bij bepaalde typen van delicten zich steeds 
binnen een bepaalde bandbreedte afspeelt. In dat geval worden de 
bandbreedtes een sterker richtsnoer voor de bestraffing van dat type 
delict. Aldus kan de weg geeffend worden voor het maken van verder-
gaande onderlinge strafmaat-afspraken. Vooralsnog is het model niet 
beleidsvormend bedoeld maar beoogt touter in een informatiebehoefte 
te voorzien. Tegen deze achtergrond dient het geschetste Nostra-model 
niet te worden gekwalificeerd als een rekenkundig maar als een 
ondersteuningsmodel. 

Voorkomende problemen 

De opzet van een noordelijk informatiesysteem heeft veel voeten in de 
aarde gehad. In het navolgende zal ik puntsgewijs de aanloop- en 
voortgangsproblemen schetsen. 

Een groot probleem in de aanloopfase hangt vanzelfsprekend samen 
met de .factoren tijd en geld. Het project Nostra is gefinancierd door de 
Directie Rechtspleging van het Ministerie van Justine. Voordat een dege-
lijke en gedetailleerde projectbeschrijving kon worden aangeleverd wa-
ren vele maanden verstreken. Het tijdsverloop had niet eens zozeer te 
maken met de ambtelijke besluitvorming, als wel met de noodzaak tot 
een voortdurende afstemming te geraken tussen de vier gerechten. Een 
dergelijk experiment dient immers van een breed draagvlak te zijn voor-
zien. Met betreklcing tot deze aanloopperiode vallen drie zaken promi-
nent in het oog. 

In de eerste plaats de opbouw van de projectorganisatie. Mhoewel be-
trekking hebbend op het kleinste ressort is bijzonder veel tijd gespen-
deerd aan het opzetten van een goed lopende organisatie. Bij elk gerecht 
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hebben medewerkers, met name in de automatiseringssfeer, zich ingezet 
voor een gestandaardiseerde aanpak. Hierbij is uitvoerig overlegd over 
de aanschaf van de apparatuur. Niet zozeer over het type computer, 
maar veeleer over het invoer- en uitvoergedeelte. Dat lijkt van technisch 
en daarmee voor veel juristen van ondergeschikte betekenis. Het tegen-
deel is echter het geval. Zonder een gebruikersvriendelijke en efficiente 
informatievoorziening is de medewerking van rechters op voorhand 
nihil. Daartoe moest het model door de bouwers (Oracle) op de wensen 
van het noordelijk ressort worden toegesneden. Het technisch mogelijk 
maken van Nostra heeft gezorgd voor veel oponthoud. 

In de tweede plaats is veel aandacht besteed aan de juridische inhoud 
van Nostra. De omvang van het aantal delicten moest worden vastge-
steld. Gekozen is voor de volgende delicten: woninginbraak, bedrijfsin-
braak, gewapende bedrijfsoverval, tasjesroof, opzetheling, gewoonte-
heling, flessetreldcerij, steunfraude, zware mishandeling, dood 
respectievelijk letsel in het verkeer en tenslotte overtreding van de 
Opiumwet. De keuze is op deze delicten gevallen vanwege het geringere 
aantal gegevens dat voor deze delicten noodzakelijk is, waardoor verge-
lijkingen eenvoudiger worden. Waar zich bij een bankfraude veelal inge-
wikkelde constructies voordoen zijn de kenmerken van een inbraak of 
van een mishandeling immers veelal eenvoudig van aard. Bij een 
woninginbraak blijkt bij voorbeeld het slot verbroken en apparatuur te 
zijn weggenomen. Nostra is een groeimodel; in de loop van de tijd zullen 
steeds meer delicten worden ingevoerd. 

Naast het aantal delicten hebben zich vragen voorgedaan die betrek-
king hebben op de omvang van de feits- en persoonskenmerken waar-
over informatie diende te worden ingevoerd. Minder kenmerken leiden 
tot een vergroving van de informatie en tot een slechte vergelijkbaarheid 
van de opgelegde straffen. Een vergaande detaillering daarentegen leidt 
niet alleen tot een bewerkelijk systeem en tot vertraagde besluitvorming 
over de relevantie van de op te nemen factoren, maar eveneens tot een 
lage vullingsgraad van het systeem. Hoe gedetailleerder de informatie, 
hoe minder het aantal gelijkende strafzaken dat ingevoerd kan worden. 
Daarom is voorlopig het aantal feits- en persoonskenmerken beperkt 
gehouden; extra kenmerken kunnen in elke zaak worden ingevoerd in 
het hierboven genoemde vrije veld. Dat vrije veld dient vanzelfsprekend 
geen verzameling van losse opmerlcingen te worden maar is niettemin 
essentieel teneinde de rechter het beeld van de afgedane strafzaak te la-
ten completeren. Bij de evaluatie van het systeem kan worden bezien of 
het model ook op dit punt aanpassing behoeft, met name of meer feits-
en persoonskenmerken als vast criterium dienen te worden opgenomen. 

Voorts dienden bij elk kenmerk keuzen te worden gemaakt. Bij wijze 
van voorbeeld kan de recidive gelden. Per delict is geprobeerd te varieren 
met de mate waarin recidive wordt meegenomen bij de strafoplegging. 
Bij het ene delict weegt recidive binnen vijf jaren zwaarder dan bij een 
ander delict. De gemaakte keuzen zijn voortdurend voorgelegd aan de 
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rechters uit het ressort, waarna het commentaar voorzover mogelijk is 
verwerkt. 

In de derde plaats is gepoogd de medewerking van de betroklcen deel-
nemers te optimaliseren. Rechters zijn veelvuldig geInformeerd over de 
voortgang van het project. Teneinde rond het experiment een zekere rust 
te waarborgen is vooralsnog aan andere partijen, zoals de advocatuur en 
het Openbaar Ministerie, de toegang tot het systeem ontzegd. Binnen de 
gerechten zijn slechts de direct betrolcken gerechtssecretarissen en straf-
rechters geautoriseerd om kennis te nemen van de opgeslagen gegevens 
in Nostra en tot invoer over te gaan. Pas bij een stabiel functionerende 
informatievoorziening kan de toegang voor andere betrokkenen worden 
overwogen. Het is immers niet uitgesloten dat strafmaatverweren wor-
den gevoerd die in verregaande mate stoelen op de informatie uit Nostra. 
Enige broedtijd is noodzakelijk teneinde die verweren adequaat te kun-
nen beoordelen. Onder deze minder lcwetsbare omstandigheden waren 
de strafrechters ook minder kopschuw hun medewerking te verlenen. 
Tot op heden is noch uit de balie noch uit het Openbaar Ministerie pro-
test aangetekend. 

In deze beslotenheid is in de aanloopfase gekozen voor een zogeheten 
nu!-meting. Dit is een onderzoek naar de stand van zaken in het begin-
stadium van het experiment. Door middel van een uitvoerige vragenlijst 
is elke rechter gevraagd aan te geven hoe hij de verschillende facetten 
van de straftoemeting in het eigen gerecht beoordeelde en op welke on-
derdelen bijstelling wenselijk was. Bij de verschillende in te voeren delic-
ten is gevraagd naar de bandbreedtes waarbinnen de betrokken rechter 
straf oplegde. Aldus ontstond een doorsnee beeld van de kenmerken van 
de noordelijke straftoemeting. Het is de bedoeling na verloop van tijd te 
wegen hoe de standpunten van de rechters zich sinds het nulpunt heb-
ben ontwiklceld. Een nevengeschikt voordeel van deze werkwijze was dat 
door deze nu!-meting het draagvlalc voor Nostra onder de strafrechters is 
vergroot. 

Hoe bestendig het draagvlak voor Nostra is moet de toekomst nog uit-
wijzen. In drieerlei opzicht lijkt discipline nodig. Ten eerste dient de be-
reidheid groot te blijven om na elke relevante strafzaak gegevens in te 
voeren. Wil op termijn een empirisch onderzoek mogelijk zijn naar vige-
rende bandbreedtes waarbinnen opgelegde straffen zich bewegen, dan 
dient Nostra 'gevuld' te zijn met groot aantal strafzalcen. Overigens is ge-
preludeerd op die wens door de strafzaken uit een aantal jaargangen in 
te voeren, zodat nu reeds kennisname van eerder opgelegde straffen mo-
gelijk is. 

Dit brengt ons op een tweede aspect van de vereiste discipline. De 
noordelijke strafrechters dienen het systeem daadwerkelijk te raadple-
gen. Bij het niet kennisnemen van de beschikbare informatie is een van 
de doelstellingen van Nostra, het zoveel mogelijk rekening houden met 
elkaars straffen, op voorhand een stille dood gestorven. 
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Ten derde is discipline nodig bij het motiveren van de straf. De in het 
bestand opgenomen gegevens betreffende de strafmaat dienen immers 
aan het strafvonnis te zijn ontleend. Er mag geen verschil ontstaan tus-
sen de strafmaatmotivering in het vonnis en de gegevens in Nostra. 
Teneinde een tweesporen-traject te voorkomen dienen de standaard-
motiveringen te worden bijgesteld. Op dit moment is nog niet te over-
zien of de vereiste discipline wordt opgebracht. 

Kansen en bedreigingen voor Nostra 

De rechtsgelijkheid 

67 

De gemeenschappelijke noemer waaronder de doelstellingen van een 
informatievoorziening in het algemeen en van Nostra in het bijzonder 
dienen te worden verstaan is het streven naar de rechtsgelijkheid. Daar-
mee is echter nog geen kleur bekend. De precieze kleuring van een be-
ginsel blijkt immers uit de toepassing. 

Uit de toepassing van Nostra zal blijken op welke wijze aan de rechts-
gelijkheid zal worden recht gedaan. Een bedreiging voor Nostra is gele-
gen in de wens tot gelijke straffen te komen. Deze stellige uitspraak vergt 
een toelichting. Indien de vier noordelijke gerechten afspreken voor een 
inbraak een gefixeerde straf van pakweg tien weken te gaan opleggen, is 
naar mijn mening Nostra overbodig geworden. Het is namelijk uitgeslo-
ten dat de terecht staande inbrekers identiek zijn. Het op maat snijden 
van een straf betekent zelfs dat de rechter bij de straftoemetingsvraag op 
zoek dient te gaan naar de unieke kenmerken van deze inbreker en deze 
inbraak. Er is veel verschil tussen het wegnemen van de laatste guldens 
van een alleenstaande moeder met ldnderen en het wegnemen van dui-
zend gulden bij een grootwinkelbedrijf. Die verschillende feits- en 
persoonskenmerken dienen in beginsel tot uitdrukking gebracht te wor-
den in de op te leggen straf. Het steeds minder acht slaan op de verschil-
len maar des te meer op de overeenkomsten in de ernst van het ge-
pleegde feit leert dat de gelijlcheid in het recht a priori een 
geconstrueerde gelijkheid betreft: gelijkheid op punten die relevant wor-
den geoordeeld. Huiselijk gezegd, er ontstaat schijngelijlcheid. De vraag 
wat relevant is wordt in de meeste straftoemetingsmodellen (impliciet) 
beantwoord vanuit een vergeldingsdoel: de ernst van het gepleegde feit 
bepaalt veelal de strafmaat. Andere strafdoelen zijn niet of nauwelijks in 
de straftoemetingsmodellen verdisconteerd. Ook niet in Nostra. 

Deze ontwikkeling is niet zonder bedenldngen. Belangrijk wordt de 
vraag of het verstandig is de verdachte het gevoel te geven dat de zitting 
er niet toe doet. leder mens wil `gehoord' worden, wil dat met zijn visie 
op het gebeurde rekening wordt gehouden. Geobjectiveerde richtlijnen, 
zoals in de verkeersrechtelijke sfeer reeds jaren het geval is, lijken haaks 
te staan op deze behoefte. Het verhaal 'het moet uit de lengte of uit de 
breedte komen' zal veel strafrechters niet onbekend in de oren klinken. 
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lk sluff niet uit dat op termijn deze onpersoonlijke rechtspraak als een 
boemerang op de rechtspleging terugslaat. De burger wil een op zijn 
maat gesneden straf en geen surrogaat, hoe fraai het beroep door de 
rechter op het geliffcheidsbeginsel ook oogt. 

Teneinde deze gevaren te keren is nodig dat Nostra de verwachtingen 
van de informatietechnologie tempert en bijstuurt. Zonder informatie 
over andere straffen zal geen inzicht in de ressortelijke straftoemeting 
ontstaan en sterft het gelfilcheidsbeginsel af in vrijblijvendheid. Tot zover 
accoord. Even belangrijk is echter de vraag wat met die informatie ge-
beurt. Het dient niet te gaan om een kale vergelijking van de opgelegde 
straf, maar veeleer om de bijzonderheden die het delict en de delinquent 
in die andere strafzalcen hebben gekleurd. Pas dan kan een daadwerke-
lijke vergelijking in de straftoemeting plaatsvinden. Met andere woorden, 
niet de kale strafduur dient centraal te staan, maar de aangelegde maat-
staven in de verschillende strafzaken dienen te worden vergeleken. 
Anders zou met een aangepaste versie van de registers van de justitiele 
documentatie kunnen worden volstaan. 

Het heeft mijn voorkeur dat met het hulpmiddel Nostra wordt gekoerst 
op het scheppen van bandbreedtes waarbinnen de opgelegde straffen 
zich in een zekere ongelijke mate bewegen. Het eerste stadium is de 
uiterste polen (voor een woninginbraaic wordt in Assen gemiddeld vier 
weken opgelegd, in Amsterdam twaalf weken) iets dichter naar elkaar 
toebrengen. Een bandbreedte van zes tot tien weken lijkt een zinvol ver-
trekpunt. Het is immers ondenkbaar en niet aan de Drentse justitiabele 
uit te leggen dat een woninginbraak niet langer met vier maar met twaalf 
weken wordt bestraft. Bij het vaststellen van het vertrekpunt is derhalve 
een zekere toenadering vereist. Een bandbreedte van vier tot twaalf we-
ken voor een woninginbraak is de huidige - in ieder geval uiterlijke - on-
gelijkheid in de straftoemeting in een bandbreedte onderbrengen. Oat is 
eveneens schfingeliffcheid! 

Een tweede stadium is het bereiken van overeenstemming onder rech-
ters over het uitfilteren van irrelevante maar niettemin strafverlagende of 
strafverhogende maatstaven. Aldus kunnen de bandbreedtes een zekere 
'verIcrapping .  ondergaan, bij voorbeeld van zeven tot negen weken voor 
een woninginbraak. Niet eerder zal kunnen blijken of soortgelijke delic-
ten gelijker bestraft 'carmen worden. 

De strafmotivering 

68 

Hierboven is reeds aangegeven dat de strafmotivering a priori uitbrei-
ding behoeft. Voorkomen moet immers worden dat twee informatie-
trajecten ontstaan, Nostra en het dictum van het vonnis. Daarnaast is 
hierboven aangegeven dat Nostra zich op termijn zou moeten richten op 
het achterhalen van de bij de straffen aangelegde maatstaven. Door toe-
passing van gelijkere maatstaven kan wellicht een gelijkmatiger strafop-
legging ontstaan. Die maatstaven kunnen evenwel slechts tot uitdruk- 
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king worden gebracht in de motivering van de straf. Het raadplegen van 
Nostra voor een vergelijldng van strafsoort en strafduur zal daarom zo-
veel mogelijk gepaard moeten gaan met het verkrijgen van inzicht in de 
gebezigde strafmotivering en de daarbij aangelegde maatstaven. 

Ook hier is een waarschuwing op zijn plaats. Zelfs met een algemeen 
aanvaard begrippeninstrumentarium is het irreeel te verwachten dat 
tussen de strafmotivering en de uiteindelijke strafsoort en strafduur een 
evenredig verband bestaat. Alhoewel elke straf een vergeldingskenmerk 
bevat is de vertaling van de ernst van een gepleegd feit tijd- en plaatsge-
bonden. Alhoewel het streven gericht moet zijn op een adequate vergelij-
king van de vigerende impliciete straftoemetingscriteria moet gewaakt 
worden tegen de verwachting dat met een uniformer begrippenarsenaal 
een volstrekt redengevende en per definitie inzichtelijke strafmotivering 
zal ontstaan. 

Wanneer de bandbreedtes voor veel voorkomende delicten zijn uitge-
kristalliseerd - en strafrechters zich daaraan hebben gecommitteerd - is 
er tenslotte geen enkel bezwaar deze kenbaar te maken aan de balie en 
het Openbaar Ministerie. Gevolg is wel dat strafrechters vanaf het mo-
ment van publicatie van de vigerende bandbreedtes hun straffen extra 
zullen moeten motiveren wanneer deze uit de bandbreedtes `springen'. 

De onderlinge spanning tussen verschillende informatiesystemen 

Nostra staat niet op zichzelf. Gelet op de huidige aandacht voor de straf-
toemeting is het niet verrassend dat meerdere voorstellen voor een 
informatievoorziening circuleren. Andere bijdragen in dit themanum-
mer beschrijven de in de inleiding reeds genoemde Leidse Informatie-
voorziening bij Straftoemeting (hierna: WS) en het Beslissings Onder-
steunend Systeem voor het Openbaar Ministerie (hierna: Bos). Ik roer de 
verschillen kort aan vanuit de gedachte dat de onderlinge afgrenzing van 
deze modellen ruime aandacht verdient. 

Nostra heeft mijn onverkorte steun vanwege het laagdrempelige ka-
rakter van het systeem. Het geringe aantal feits- en persoonskenmerken 
staat borg voor een vrij snelle invoer van gegevens. Het weglaten van an-
dere relevante factoren leidt tot een vergroving die niettemin voorlopig 
gerechtvaardigd is. Het gaat immers vooralsnog slechts om globale infor-
matie. Nostra dient op termijn uit te groeien tot een verfijnder informa-
tiesysteem. Zonder dat is geen volwaardige strafmaatvergelijking denk-
baar. Maar die empirische functie is nu nog niet aan de orde. 

Men moet niet vergeten dat de vooruitgang reeds geboekt is met de 
samenwerking tussen rechters uit andere gerechten. Het experimenteren 
met een gecentraliseerde informatievoorziening is basaal maar 
verstrelckender dan andere schone plannen die het stadium van de te-
kentafel nog steeds niet hebben verlaten. 

Aan het Leidse IVS-model kleeft in geringere mate de vergrovende wer-
king die eigen is aan de huidige versie van Nostra. We zijn echter jaren 
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verder voordat dit systeem gennplementeerd kan worden. Eerder in deze 
bijdrage zijn de vragen geschetst die samenhangen met de 
automatiseringstechniek en de draagvlakverbreding onder de gebruikers 
van een informatievoorziening. Die vragen zijn dwingender indien het 
een bewerkelijk systeem betreft, waarbij bovendien wordt ingezet op een 
landelijke toepassing. Niettemin is het IVS-model een verfijnd 
informatiemodel waarmee - evenals met Nostra - geexperimenteerd zou 
dienen te worden. Voorlopig verdienen Nostra en IVS een experimentele 
plaats in de straftoemetingsprocedure. 

Van het IVS-systeem van het Openbaar Ministerie staat inmiddels wel 
vast dat het landelijk zal worden ingevoerd. Die invoering is relatief een-
voudig door de hierarchisch opbouw en aansturing van het Openbaar 
Ministerie. Een voordeel lijkt het toekennen van punten aan felts- en 
persoonskenmerken. De optelsom van het aantal punten bepaalt in be-
langrijke mate de strafeis. 

Door de aanvaarding van een strafpuntenstelsel wordt een eerste pro-
bleem vermeden waarmee Nostra en 1VS kampen, te weten de cumula-
tieve tenlasteleggingen. Bij verschillende feiten op de tenlastelegging 
gaat de invoer van gegevens in Nostra en IVS niet door: deze systemen 
zijn gebouwd op enkelvoudige tenlasteleggingen. Begrijpelijk, want hoe 
kunnen misdrijven in de Opiumwet en de Wegenverkeerswet met elkaar 
worden vergeleken? Zolang den straf wordt uitgesproken kan moeilijk 
worden achterhaald welk deel van de straf is bepaald door de overtreding 
van de Opiumwet en welk door de overtreding van de Wegenverkeers-
wet. Nadeel van Bos is evenwel dat door de samenloop van bepaalde fel-
ten op den tenlastelegging een zekere kleuring van daad en dader ont-
staat die in een rekenkundig puntenstelsel minder goed tot zijn recht 
komt. 

Len tweede probleem dat door Bos wordt omzeild is gelegen in de toe-
nemende ongelijksoortigheid van de op te leggen sancties. Gevangenis-
straf, geldboete, taakstraf en electronisch toezicht (voorlopig op te leggen 
als bijzondere voorwaarde bij een hoofdstraf): welke sanctie ge'indiceerd 
is en eventueel in welke combinatie is volstrekt onhelder. In Bos wordt 
daarentegen de uitkomst gedicteerd. De officier van justitie wordt weinig 
keuze gelaten. Dat ligt in de zittende magistratuur gelukkig anders. Nos-
tra en IVS zijn hulpmiddelen die de rechter ten dienste staan hi] het tra-
ceren en registreren van de beweegredenen bij de strafoplegging. Len 
bepaalde keuze voorschrijven is daarom uitgesloten. 

Voor beide problemen heeft de zittende magistratuur nog geen in alle 
opzichten bevredigende benadering voorhanden. Het gaat dan ook te ver 
die omissie toe te rekenen aan een informatievoorziening. 

Vervelend gevolg van de huidige werkwijze is evenwel dat Nostra een 
relatief klein aantal zaken bevat, hetgeen niet alleen moet worden ver-
klaard door de korte werking van het systeem of door het beperkte aantal 
delicten, maar eerder door de hiervoor reeds genoemde enkelvoudig sa-
mengestelde tenlasteleggingen. Het zou daarom zinvol zijn om hi] de 
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ontwildceling van een gedetailleerde informatievoorziening respectieve-
lijk de uitbouw van Nostra acht te slaan op mogelijke combinaties van 
delicten. Handel in verdovende middelen vindt regelmatig plaats in geor-
ganiseerd verband waarbij eveneens verboden wapenbezit op het menu 
prijkt. Voor deze en andere combinaties zouden eveneens bandbreedtes 
kunnen worden ontwilckeld. Door het clusteren van zalcen zal Nostra een 
veel groter aantal strafzaken kunnen bestrijken. 

Ik zou het betreuren indien tussen de verschillende informatiesyste-
men een - concurrerende - spanning zou ontstaan. Jarenlange achter-
stand mag niet verkeren in een ordinaire competitie. Wel moet duidelijk 
zijn dat hoezeer de strafeisen ook geharmoniseerd zullen worden, de 
strafeis de functie van richtsnoer niet zal ontstijgen. Het zou mijn voor-
keur hebben indien de informatievoorziening van de staande en de zit-
tende magistratuur elkaar bevruchten. Indien de bandbreedtes in de op-
gelegde straffen op termijn bekend worden (gemaakt) acht ik het niet 
uitgesloten dat het Openbaar Ministerie de strafeisen in sommige geval-
len zal bijstellen. Andersom is het sinds jaren gebruikelijk dat de rechter 
de richtlijnen van het Openbaar Ministerie in bij voorbeeld de Wegenver-
keerswetgeving in zekere mate volgt. 

Conclusie 

71 

Een informatievoorziening is om een drietal redenen noodzakelijk. In de 
eerste plaats kan de rechter zijn rechtsprekende taak slechts optimaal 
vervullen indien hij informatie bezit over andere straffen in soortgelijke 
gevallen waarover hij te oordelen heeft. 

In de tweede plaats zou de gedachtenwisseling in raadkamer gestruc-
tureerd kunnen worden aan de hand van een informatiemodel waarin de 
vooronderstellingen meer geexpliciteerd zijn dan in het huidige 
raadkameroverleg wellicht plaatsvindt. 

In de derde plaats kan onderzoek naar de opgelegde straffen slechts 
adequaat plaatsvinden met behulp van de informatietechnologie. Het 
aantal strafzaken is dermate omvangrijk dat de ontleding van de vige-
rende impliciete criteria zonder die technologie ondenkbaar is. 

De invoering van een landelijke databank van strafzalcen zal echter een 
lcwestie van lange adem blijken te zijn. Met ldeine stapjes zonder hoog-
gespannen verwachtingen dient de straftoemeting inzichtelijker en daar-
mee op termijn minder ongelijlcmatig te worden. Via het verlcrijgen van 
globale informatie over andere opgelegde straffen kan worden toege-
werkt naar meer verfijnde informatie, waarna uiteindelijk bandbreedtes 
kunnen worden ontworpen waarbinnen de straffen zich bewegen. Der-
halve is de opzet van Nostra een zeer voorzichtige en weinig preten-
tieuze. Het gaat voorlopig slechts om een eenvoudige registratie van 
beslissingen en argumenten. Die eenvoud is ook noodzakelijk. Een inge-
wildceld en bewerkelijk systeem belast de rechter vanwege de 



Just'dale verkenningen, jig. 29, nr. 5, 1998 72 

onevenredige hoeveelheid strafmaatfactoren te veel en zal alleen al daar-
door mislulcken. 

Uit deze inzet mag zeker niet worden afgeleid dat sprake is van een 
gering probleem. Voor de noordelijke strafrechters was echter doorslag-
gevend dat mogelijk grote verschillen in de Nederlandse straftoemeting 
nog geen pretentieuze opzet rechtvaardigt. Integendeel. Gelet op de 
noodzaak de straf op de maat van de individuele daad en dader te snij-
den is juist een zekere bezonnenheid vereist bij de landelijke afstemming 
van de opgelegde straffen. 

Eerst dienen rechters elkaar te informeren over de strafsoort en straf-
duur, daarna dienen bandbreedtes te worden ontwiklceld waarbinnen 
voorlopig de straffen nog kunnen uiteenlopen. Het moet mogelijk zijn en 
blijven dat voor tasjesroof in het centrum van Amsterdam hogere - of 
juist lagere - straffen worden opgelegd dan voor tasjesroof in Bedum. 

Tenslotte dient overeenstemming te worden bereikt over de aan te leg-
gen maatstaven. Wellicht hanteert de Assense rechtbank voor de bestraf-
fing van een woninginbraalc wel achterhaalde uitgangspunten en dient 
bijstelling in opwaartse zin plaats te vinden. Pas in dat stadium kan wor-
den overgegaan tot verkrapping van de bandbreedtes. Deze fasering 
brengt mee dat Nostra zich vooralsnog op het eerste stadium van 
informatievoorziening en op wat langere termijn op het tweede stadium 
van de ontwikkeling van bandbreedtes richt. 

Aan bespoediging onder invloed van politieke of publieke druk dient 
met kracht weerstand te worden geboden. Slechts het werken tangs lij-
nen der geleidelfilcheid waarborgt dat geen schoksgewijze aanpassingen 
van de strafoplegging plaatsvinden. De vraag of een dergelijke !age ver-
wachting de grote personele en financiele inspanningen wel rechtvaar-
digt, moet beantwoord worden met de verwijzing naar de beeldspraalc 
dat stilstand achteruitgang betekent. Aileen al de grote druk van de poli-
tieke en publieke opinie over de straftoemeting brengt mee dat een cen-
trate informatievoorziening niet langer achterwege kan blijven. Indien 
gewaakt wordt tegen hoge verwachtingen over snelle resultaten is al veel 
gewonnen. Mijn ambitie over de mogelijk te boeken vooruitgang in de 
ontleding van de vigerende impliciete straftoemetingsmaatstaven lijkt 
gering maar is daardoor wellicht eerder haalbaar. 



It's the technology, stupid! 

Over doorzichtige rechtspraak 

dr. W. van de Donk*  
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In zijn mooie verhalenbundel De verschrikkelijke eenzaamheid van de 
inbreker besteedt advocaat-generaal mr. J.C.M. Leijten meerdere malen 
aandacht aan rechters. Een van de verhalen waarin dat gebeurt heeft als 
titel gekregen: Dit geheim is niet zo groot of de rechter als ezel. Het ver-
haal gaat over de kwaliteit van de rechtspraalc, meer in het bijzonder over 
de lcwaliteit van de daarmee verband houdende discussies in de raadka-
mer. 

Daarover oordeelt hij niet bijster positief. Hij citeert in dat verhaal uit 
Pitigrilli's roman L'espirimento di Pott. Het gaat om een passage waarin 
Pott, voorzitter van een meervoudige kamer, de laatste regels van het uit 
de beraadslagingen van die raadkamer voortgekomen vonnis leest: 'In 
naam van het Franse Volk, etc. etc.... in overweging genomen dat etc. etc. 
en vooral omdat de rechter links van mij zit een ezel is, en de rechter die 
links van mij zit eveneens een ezel is, wordt U, Maria Larson ... veroor-
deeld tot drie jaar cellulair,... U hebt drie dagen tijd om in hoger beroep 
te gaan en dat raad ik U aan, omdat gelulddg niet alle rechters zo zijn als 
deze twee' (Leljten, 1992, p. 141). Leijten schrijft dat ook zijn eigen erva-
ringen in de raadkamer leren dat de lcwaliteit van de daar gevoerde dis-
cussies een van de beste redenen is voor het laten voortbestaan van het 
geheim van de raadkamer. 

Leijten kan stellig meer gezaghebbend over de gang van zaken in raad-
kamers spreken dan al diegenen die het met alleen de uitkomsten van 
dat beraad moeten doen. Toch biedt ook dat toeschouwersperspectief • 
steeds meer mogelijIcheden voor een enigszins ontwildceld oordeel. De 
moderne informatietechnologie biedt tal van mogelijkheden de gege-
yens van zeer vele vonnissen snel en accuraat te verzamelen en in verge-
lijkende zin te analyseren. 

Informatisering 

Dat vergelijken gebeurde eerder ook al we!, maar vooral sporadisch, en 
eigenlijk alleen door onderzoekers. Nu ook beleidsafdelingen ten depar-
temente over computers (en de voor de bediening daarvan nodige vaar-
digheden) beschiklcen, gebeurt het steeds meer systematisch en, wat be-
langrijker is, door beleidmakers. Dat leidt tot een belangrijk verschil: 
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onderzoekers probeerden de verschillen tussen vonnissen vooral te be-
schrijven en, waar mogelijk, te verklaren. Beleidmakers proberen die ver-
schillen vooral te verkleinen. Voorstellen worden ontwilckeld en wegen 
worden gezocht om die voorstellen als politick gedragen doelstellingen 
geaccepteerd te krijgen. Het wachten is dan op een incident of een corn-
missie. 

Als het aan de commissie-Leemhuis ligt wordt een meer uniforme toe-
meting van straffen een kernstuk van een meer moderne rechtspraak. De 
commissie, maar ook anderen die werken aan de toekomst van de zit-
tende magistratuur, spreken in dat verband eensluidend van een daar-
voor noodzakelijke informatietechnologische impuls. De commissie 
wordt op haar wenken bediend. Verschillende toepassingen van mo-
derne informatie- en communicatietechnologie (ICT) vinden, langzaam 
maar zeker, hun weg in de wereld van de rechtspraak. De door de ge-
noemde beleidmakers geformuleerde doelstellingen voor een meer uni-
forme rechtspraak worden met behulp van verschillende ICT-
toepassingen nagestreefd. Een aantal van die toepassingen komt elders 
in dit themanummer uitgebreid aan de orde. Het zal blijken dat de doel-
stellingen van een grotere doorzichtigheid en uniformiteit van vordering 
en toemeting van straf op nogal onderscheiden wijzen kunnen worden 
ondersteund. Bij alle onderscheid is er een opvallend aanwezige con-
stante: de moderne informatie en communicatietechnologie. 

Pioniers op dat terrein, zoals de Leids/Maastrichtse hoogleraar Van 
den Herik, hebben al jaren geleden een belangrijke rol voor computers in 
de rechtspraak voorspeld. Daarbij concentreerden zij zich vooral op de 
mogelijke inzetbaarheid van slimme computerprogramma's voor de on-
dersteuning of zelfs vervanging van rechters. Aan dergelijke systemen 
wordt nog steeds verder gewerkt. 

Belangrijker is echter de combinatie van slimme programma's met 
krachtige administratieve systemen. Dergelijke systemen combineren 
relatief bescheiden vormen van beslissingsondersteuning met onge-
kende mogelijIcheden voor een adequate registratie van het beslissings-
proces. En alhoewel het nog steeds zo is dater belangrijke achterstanden 
zijn ten opzichte van andere sectoren van de samenleving, worden in de 
sfeer van zowel zittende als staande magistratuur de nodige inhaalslagen 
gemaakt. 

De vraag rijst intussen wel of de gevolgen van een verdere informatise-
ring in de sfeer van de strafrechtspleging beperkt zullen blijven tot de 
daarmee primair beoogde harmonisatie en uniformering van strafvorde-
ring en -toemeting. lk kom daar op terug. 

Eenheid in straftoemeting en strafvordering 
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Wat aan de borreltafel al vermoed werd, en wat op een beetje advocaten-
kantoor al jaren mede richting geeft aan de strategie van verdediging, 
blijkt al systematisch en onweerlegbaar uit de eerste onderzoeken die 
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werden uitgevoerd naar de praktijk van de straftoemeting: er bestaan 
belangrijke verschillen tussen rechters en tussen arrondissementen. Die 
grote verschillen in de straftoemeting blijken ook uit analyses van de in-
middels rijk gevulde databases met vonnissen. Het is duidelijk dat de 
strafwet met vele monden spreekt, en ook dat er in het ene arrondisse-
ment bepaald een toontje hoger wordt gezongen dan in het andere. Voor 
de strafmaat is het soms belangrijker te weten wáár, dan te weten waar-
voor je zult worden berecht. 

Daar waar er structureel sprake is van belangrijke en niet gemoti-
veerde verschillen wordt een dergelijke varieteit problematisch en vallen 
er al gauw zware woorden. De al genoemde Commissie Leemhuis heeft 
zich ook op dit punt niet onbetuigd gelaten. De praktijk van de recht-
spraak, zo constateert ook zij, staat op gespannen voet met enkele be-
langrijke waarden die daaraan juist richting zouden moeten geven: een-
heid van rechtspraak, rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. En alhoewel 
niemand ontkent dat rechters professionals zijn die moeten rechtspre-
ken over wat horn is, wordt bij het zichtbaar worden van al die verschil-
len al snel gesproken in termen van uniformiteit en beleid. Een meer 
uniforme straftoemeting wordt als beleidsdoelstelling geformuleerd, na-
tuurlijk niet zonder daarbij telkens te beklemtonen dat de rechter onaf-
hankelijk blijft. Er is ook volop begrip voor de soms in hoge mate corn-
plexe en toevallige set van feiten en omstandigheden, gebeurtenissen en 
handelingen die in het licht van wettelijke bepalingen gekwalificeerd 
moeten worden als misdaad, misdrijf en/of overtreding. 

Van vergelijkbare doelstellingen is sprake voor het althans in naam 
meer openbare deel van de magistratuur. Omdat er bij de strafvordering 
eveneens sprake is van niet altijd even zakelijk te motiveren verschillen, 
wordt ook daar een beleid ontwildceld dat moet leiden tot meer unifor-
miteit. Het interessante maar geenszins toevallige feit doet zich voor dat 
bij zowel het beleid ten aanzien van de zittende als dat ten aanzien van 
de staande magistratuur de informatietechnologie als belangrijkste in-
strument wordt ingezet. 

In het voorwoord van de brochure waarmee het Project Ontwikkeling 
Landelijke Richtlijnen Strafvordering wordt gepresenteerd laat 
procureur-generaal Steenhuis geen twijfel bestaan over de vraag waarom 
informatisering zo'n belangrijke rol speelt in dat project: 'Tot nu toe wa-
ren de pogingen van het Openbaar Ministerie om te komen tot meer 
eenheid in de strafvordering maar beperkt succesvol. Met Polaris kan 
mijns inziens de lang gewenste eenheid eindelijk worden bereikt' (Voor-
lichtingsdienst Openbaar Ministerie, s.d.:3). 

Het acroniem, Polaris, lijkt zorgvuldig gekozen: alle wijsneuzen binnen 
het Openbaar Ministerie moeten een kant op worden gezet. De richtlij-
nen beperken zich nog tot vormen van veel voorkomende criminaliteit 
en verkeersdelicten, maar het project wijst nadrulckelijk richting voor wat 
er zou moeten gebeuren met de minder voorkomende vormen van cri-
minaliteit. 
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Belangrijk voor het welslagen van het project is, de naam van het pro-
ject ten spijt, niet in de laatste plaats de ontwilckeling en formulering van 
nieuwe richtlijnen. Het gaat er veel meer om nu eens eindelijk te slagen 
in de echte doonverking van de al beschikbare richtlijnen op de alle-
daagse werlcvloer van het parket. 

Informatisering is precies daarvoor cruciaal. Informatisering stelt in 
staat om de betekenis van de richtlijnen te institutionaliseren in de dage-
lijkse werkomgeving, om binnen te dringen in het werkproces van dege-
nen die verantwoordelijk zijn voor de feitelijke praktijk van de strafvor-
dering. Richtlijnen op papier, zo wist ook Steenhuis, werden vaak alleen 
door de schoonmaakdienst ter hand genomen, telkens als de venster-
bank een beurt kreeg. Richtlijnen inbouwen in de systemen waarmee het 
werk moet worden gedaan maakt die richtlijnen wel in belangrijke mate 
onontkoombaar. De gedigitaliseerde richtlijnen sturen bijna onzichtbaar 
maar effectief het proces van afweging dat zich op het bureau van de 
parketsecretaris (en de officieren van justitie) voltrekt. 

Motivering van een eis, zo lijkt het, wordt voortaan vooral van belang 
in het geval waarin die eis afwijkt van het 'advies' van het voor de imple-
mentatie van die Polaris-richtlijnen geIntroduceerde Beslissing Onder-
steunend Systeem (Hos). Het acroniem van dat systeem is, op een s-je na, 
al even welgekozen. Met de keuze van een geautomatiseerd systeem 
wordt immers niet alleen de doelstelling van een grotere toegankelijk-
heid en meer mogelijkheden tot raadplegen van de richtlijnen gediend. 
De inzet van dergelijke systemen, gekoppeld aan netwerken die een ra-
zendsnel verkeer van grote hoeveelheden data mogelijk maken, draagt 
op den duur zeker bij aan een grotere doorzichtigheid, controleer-
baarheid en stuurbaarheid van wat er op de werlcvloer van de rechtsple-
ging gebeurt. 

De gevolgen: centrale controle en inmenging 

De feitelijke betekenis van het systeem zal zich de eerste jaren nog wel 
beperken tot parketsecretarissen. Duidelijk is echter dat ook officieren en 
rechters met de betekenis van dit soort systemen zullen worden gecon-
fronteerd. 

Wanneer we de informatisering van de rechtspleging vergelijken met 
de informatisering van andere domeinen die zich kenmerken door de 
inzet van hoog-opgeleide professionals (zoals bij voorbeeld de uitvoering 
van bepaalde typen van overheidsbeleid of de rol van de specialisten in 
de gezondheidszorg), doen zich een aantal opmerkelijke overeenkom-
sten voor. Een van de belangrijkste overeenkomsten is dat de eigen 
informatiedomeinen en (onder-)handelingsruimte van professionals 
door verdergaande informatisering meer en meer worden beperkt. Door-
zichtigheid is een eerste stap, controle en sturing volgen meestal al snel. 

Net zoals de medisch specialisten steeds minder als afzonderlijke pro-
fessionals, en meer als lid van een strak bestuurd medisch systeem werk- 
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zaam zijn, zullen ook officieren en rechters merken dat informatisering, 
ook al begint die bij schijnbaar routinematige en vooral operationele on-
derdelen van de organisaties waarbinnen zij werken, op den duur van 
grote betekenis zal zijn voor hun eigen positie en werlczaamheden. Zij 
zullen merken dat informatisering niet alleen van belangrijke betekenis 
kan zijn voor de uitkomsten van hun werk, maar dat ook de condities 
waaronder dat werk moet gebeuren, veranderen. Hun professionele do-
mein zal meer dan ooit vatbaar worden voor externe vormen van con-
trole. 

De met de informatisering gepaard gaande doorzichtigheid van werk-
processen en de `uitkomsten' daarvan zullen ook in het justitieveld aan-
zetten tot meer geavanceerde vormen van monitoring, sturing en con-
trole. Van een koppeling en integratie van beslissing ondersteunende 
(kennis)systemen met informatiesystemen die bestemd zijn voor de ad-
ministratie en voortgangsbewaking daarvan, is in de huidige fase van 
proberen en testen nog geen sprake. Het is echter niet verrassend dat de 
nu nog noodzakelijke dubbele invoer van de gegevens van een zaak (in 
het Bos en in Compas) door medewerkers op de 'werkvloer' bij de eerste 
evaluaties als problematisch en tijdrovend wordt genoemd. 

Evenmin verrassend is de 'oplossing' die, opvallend gretig, door auto-
matiseerders wordt aangedragen. Het probleem van de 'dubbele invoer' 
wordt in de al genoemde brochure als een 'oplosbaar automatiserings-
probleem' gekarakteriseerd. De weg die de technologie wijst is al even 
helder als de poolster: dat is de weg van de verdere en verregaande inte-
gratie van dergelijke systemen. Aanmelding, registratie, beoordeling en 
afdoening van zaken kunnen in de toekomst zelfs over de grenzen van de 
daarbij betrokken organisaties heen, in een landelijk werkend systeem 
worden geintegreerd. 

Het kost weinig fantasie te bedenken dat de `gemiddelde manier van 
oordelen' van parketsecretarissen, officieren van justitie of rechters bij 
bepaalde delicten snel uit dergelijke systemen kan worden afgeleid. Al-
dus ontwikkelen landelijk berekende gemiddelden zich waarschijnlijk 
(net zoals in de zorgsector) al snel tot richtlijnen. Richtlijnen zullen in de 
praktijk al snel als feitelijke norm gaan functioneren. 

Registreren stelt aldus in staat tot regisseren. Het kompas (dit keer is 
het acroniem verhullend) van de gemiddelde officier of (parket- en 
gerechts-)secretaris zal naar verwachting al snel worden gebruikt om te 
bezien of bij de voorbereiding van een bepaalde eis of uitspraak niet al te 
zeer van de in richtlijnen en normen neergelegde koers wordt afgewe-
ken. 

Officieren en rechters zullen net als specialisten in andere domeinen al 
snel gaan merken dat onafhankelijkheid niet betekent dat ze vrij zijn van 
controle. Het is niet onwaarschijnlijk dat ook van de simpele beschik-
baarheid van landelijk berekende gemiddelden van straftoemeting en de 
systematische en actuele monitoring van de uitspraken voor rechtspre- 
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kend Nederland al een zekere druk tot uniformering uit zal gaan. Zeker 
wanneer die wekelijks op Internet te raadplegen zullen zijn. 

Of het nu om de inhoud of om de aantallen gaat: de op elk gewenst 
niveau (team, parket, arrondissement, landelijk) te aggregeren gegevens 
over de praktijk van de rechtspleging zullen stellig reden zijn voor een 
meer intensieve en waarschijnlijk meer centrale inmenging met die 
praktijk. 

Het O.M. en de zittende magistratuur lijken zich hiermee te voegen in 
de strategie van informatisering die oak in andere delen van het staats-
apparaat van grote invloed is op leer en praktijk van regeltoepassing. Au-
tomatisering en informatisering van die praktijk leidt ook elders in het 
openbaar bestuur tot een radicaal grotere transparantie daarvan. Ener-
zijds worden steeds meer beslissingen en handelingen, voorheen ge-
stuurd door de soms weinig expliciete afwegingen van de individuele 
beslissers, meer en meer expliciet gemaakt en ingewerkt in de 
programma's van de op een meer collectief en meer grootschalig niveau 
opererende geautomatiseerde systemen. 

Anderzijds stellen toepassingen van moderne ICT steeds meer in staat 
om allerlei karalcteristieken van processen die worden ondersteund door 
dergelijke systemen op bijna elk gewenst niveau in beeld te brengen. Het 
feit dat het werken met dergelijke systemen ook nieuwe informatie gene-
reert (hoeveel zaken per dag, hoeveel keer afgeweken van de richtlijn, 
hoeveel tijd gegeven aan bepaalde dossiers) maakt deze systemen bui-
tengewoon aantrekkelijk voor het management. De doorzichtigheid leidt 
op vele pleklcen in het openbaar bestuur tot een verlies van zelfstandig-
heid, tot een grotere controleerbaarheid en een grotere neiging tot stu-
ring van buitenaf (Van de Donk, 1997). Tegelijkertijd wordt sterkere na-
druk gelegd op de in kwantitatieve grootheden uit te drukken aspecten 
(onder andere kengetallen en bandbreedtes). 

Zoals gezegd, de positie van rechters, officieren van justitie en parket-
secretarissen verschilt in dit opzicht weinig van medisch specialisten. 
Met de introductie van het elektronisch patienten-dossier hebben de 
laatsten te malcen gelcregen met een koppeling tussen de meer diagnos-
tische en de meer administratieve systemen binnen het ziekenhuis (Berg 
e.a., 1998). 

Direct (via de 'ondersteuning' van 'beslissers') en indirect (via het al 
dan niet volledig openbaar maken van de kengetallen van een bepaald 
type delict) zal informatisering bijdragen aan een toename in de door-
zichtigheid van de rechtspleging. De kans is groot dat die doorzichtig-
heid vooral verticaal, dat wit zeggen in hierarchisch opzicht, zal worden 
uitgebuit. Een meer centrale sturing en controle en daarmee een grotere 
uniformiteit van de rechtspleging is een zeer waarschijnlijk scenario. 

Maar de mogelfficheid bestaat ook dat een meer radicaal en horizon-
taal gerichte doorzichtigheid ontstaat, waarbij het niet de dbazen', maar 
de in een bepaald gebied bij de rechtspleging betrokken partijen zijn die 
systematisch en periodiek worden betrokken bij een dialoog over het 
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functioneren van de rechtspleging. De mond van de wet wordt dan niet 
ingesnoerd in een keurslijf van beleidmakers, maar gebruikt voor de dia-
loog die rechtspleging in een democratische samenleving altijd dient te 
blijven. Of een dergelijk scenario nog succesvol kan worden ontwikkeld 
tegen de sterke technologische beleidsstrategie van 'boven' is de vraag. 
Maar rechters en officieren zouden ezels zijn wanneer ze die vraag niet 
eens stellen. 
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Justitiele 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 By. 
Each issue focuses on a central theme related to 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. 24, no. 5, 1998): Informatisation and sentencing. 

Towards a new sentencing policy; problems of prison capacity and 
American solutions 
M. Grapendaal and B. van der Linden 
This article explores the relationship between sentencing disparity and 
the continuing increase of the need for capacity to execute custodial 
sanctions. Firstly, evidence is presented that there are large sentencing 
differences between the 19 jurisdictions in The Netherlands; compara-
ble offenses are sentenced differently from jurisdiction to jurisdiction. 
Not only between the jurisdictions but also - across time - within the 
jurisdictions. It is suggested that these differences can only partly be 
explained by a difference in the severity of offenses. An important other 
reason is that opinions about the question of what a fitting sanction is, 
vary widely. Sentencing becomes opaque and unpredictable. Since 
custodial sanctions define the demand for prison capacity, the short-
and midterm need for capacity also becomes uncontrollable. This 
problem is not unique to The Netherlands. The United States were 
confronted with the same phenomenon several decades ago. Some 
US-states decided to develop a system of sentencing guidelines. These 
states succeeded in slowing down the growth of the prison population 
for a relatively long period. This article contains the sentencing 
guidelines history and practice in two US-states: Delaware and 
Minnesota. It is concluded that specifically the Minnesota system 
deserves a Dutch translation. The advantages are clear: sentencing 
becomes more transparant and uniform, sentencing disparity 
disappears to a large degree, and last but not least, prison capacity can 
better be predicted and it becomes possible to relate sentencing policy 
to available capacity. 

Unity in sentencing; the use of information technology abroad 
M. Malsch 
In this article a report is given of a research on the (legal) arrangements 
of sentencing in a number of West-European countries. It concentrates 
on a number of initiatives in these and other countries to promote 
uniformity in sentencing. A comparison is also made between the use 
of information systems in the legal world and those in the medical 
world. Information and expert systems have already been developed in 
the medical world some decades ago. In the medical world a little more 
is known about the use of these types of systems. A general conclusion 
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is that judges should be involved in the designing and development 
stage of the information systems. The system that controls a judges 
decision the least holds the greatest chance of being accepted. 
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The upcoming information technology; a comparison between three 
sentencing information systems 
E.W Oskamp and A.H.J. Schmidt 
For considerable time, judges have concentrated on the issue of 
realising a consistent sentencing policy. Even today, for similar cases 
judges dispense a wide variety of sentences. Judges appear to have 
insufficient knowledge of judgements passed by their collegues, who 
work in other courts of law. Equality of rights requires that the 
information service on sentencing is improved. Different solutions to 
this problem have been proposed. One of them is developing an 
information system, which will make sentencing knowledge generally 
accessible. In this article we describe three information systems: Bos, 
IVS and Nostra. An imaginary criminal case is used in order to compair 
the three systems. 
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Het WODC op Internet: www.minjust.nl/wodc  

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en 	3. Interessante verwijzingen 
Documentatiecentrum ODC) van 	(overzichten van congressen en 
het Ministerie van Justitie is via 	 studiedagen); 
Internet bereikbaar. Het WODC is een 
kenniscentrum op justitieel terrein dat 	In de toekomst wordt de aangeboden 
een wetenschappelijk bijdrage revert 	informatie uitgebreid met specifieke 
aan de ontwikkeling en de evaluatie 	producten als databases °Upend 
van justitiebeleid. Op deze site is de 	onderzoekbestand en literatuur- 
volgende informatie te vinden: 	 bestand) en aan producten en 

diensten gekoppelde bestel- 
1. Doelstelling en organisatie (o.a. 	mogelijkheden (via e-mail) en/of 

organigram, beschrijvingen van de 	aanvraagformulieren. 
verschillende afdelingen en de namen 	Voor vragen over producten en 
van de medewerkers); 	 diensten van het WODC en voor het 

snel en efficient leveren van 
2. Producten en diensten; 	 statistische en literatuur-informatie 
- overzicht en uitgebreide samenvat- 	kunt u terecht bij de WODC 
tingen van de nieuwste rapportert 	informatiedesk (e-mail: 
- inhoudsopgaven en voorwoord met 	informatiedesk@wodc.minjustnI). 
korte samenvattingen van artikelen in 	Wij hopen op deze wijze bij te dragen 
het tijdschrift Justitiele verkenningen; 	aan de verspreiding van relevante 
- inhoudsopgaven en voorwoord met 	kennis en informatie buiten het 
korte samenvattingen van artikelen in 	Ministerie van Justitie. 
het engelstalige tijdschrift European 	Hans van Netburg (WODC-webmaster) 
Journal on Criminal Poky and 	 tel. 070-3706553 
Research; 	 fax. 070-3707948 
- jaarlijsten van rapporten en 	 e-mail: c.netburg@wodc.minjustn1  
genoemde tijdschriften; 
- elektronische publicaties (ca. 
onderzoeksprogrammering van justitie 
1997-1998); 

WODC-Thesaurus 'Het criminaliteitsvraagstuk (geheel herziene uitgave) 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) van 
het Ministerie van Justitie heeft een 
geheel herziene druk uitgebracht van 
de WODC-thesaurus. Deze gestructu-
reerde standaard trefwoordenlijst 
inzake het criminaliteitsvraagstuk 
bestrijkt de volgende terreinen: 
criminologie, victimologie, 
criminaliteitspreventie, delicten/ 
criminaliteitsvormen, politie, justitie, 
openbaar ministerie. rechterlijke 
macht, strafrechtspleging, gevangenis-
wezen en reclassering. 

Na het uitkomen van de eerste uitgave 
van de WODC-thesaurus in 1993 is 
deze met succes toegepast als 
instrument bij het toegankelijk maken 
van publicaties op het gebied van het 
criminaliteitsvraagstuk. Niel alleen bij 
de Afdeling Documentaire Inforamtie-
voorziening van het WODC maar ook 
op andere afdelingen binnen het 
Ministerie van Justitie wordt de 
WODC-thesaurus gebruikt. Daarnaast 
maken andere organisaties waaronder 
politiebibliotheken, het openbaar 
ministerie, gevangenisbibliotheken en 
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de rechterlijke macht gebruik van dit 
hulpmiddel. 
De afgelopen jaren is de hoeveelheid 
publicaties op het terrein van justitie 
en politie sterk toegenomen, zowel 
nationaal als internationaal. De 
IRT-affaire en de daaruit voort-
vloeiende commissies Wierenga en 
Van Traa brachten nieuwe vormen van 
opsporingsmethodieken aan het licht. 
Het jeugdstrafrecht werd gewijzigd. 
Allerlei grensoverschrijdende 
criminaliteitsvormen zijn meer in de 
belangstelling komen te staan. Nieuwe 
alternatieven voor de vrijheidsstraf 
werden en worden getest om de 
problemen rond de celcapaciteit op te 
lossen. Nieuwe termen als integriteit, 
integrale veiligheid, fenomeen-
onderzoek, proactieve opsporing, 
forensische accountancy, taakstraf, 
internet, televerhoor, stelselmatige 
daders en zelfredzaamheid zijn de 
afgelopen jaren veelvuldig gebruikt. 
Natuurlijk zijn er ook termen die 
verouderen of termen die belangrijk 
leken maar niet of nauwelijks gebruikt 
werden. Deze zijn uit de thesaurus 
verwijderd of vervangen door andere 
termen. Hier en daar is de schrijfwijze 
van een begrip aangepast. Dit alles 

• heeft ertoe geleid dat een grondige 
herziening van de WODC-thesaurus 
noodzakelijk was. Hopelijk zal de 
herziene thesaurus de komende jaren 
weer een nuttig instrument zijn voor 
de ontsluiting van de nog steeds 
groeiende informatiestroom rondom 
het criminaliteitsvraagstuk. 
Als extra hulpmiddel is bij deze 
uitgave een geografische thesaurus als 
bijlage toegevoegd. Deze thesaurus is 
oorspronkelijk samengesteld door de 
Centrale Bibliotheek van het Ministerie 
van Justitie en nu in samenwerking 
met het WODC aangepast met behulp 
van de in augustus 1996 uitgegeven 
officiele lijst van landennamen van de 
Nederlandse Taalunie. 

Inlichtingen: 
Hans van Netburg 
tel. 070-3706553 
Email: c.netburg@wodc.minjust.n1  
beste/wifze: 
'De WODC-thesaurus 1997 kost f.10,- 
per ex. 
Bestelwijze: 
Tel. 070-3706554 (mw. Weide-Eind) 
Fax. 070-3707948 
Email: infodesk@wodc.minjust.n1  

Themanummers Justitiele 
verkenningen 

Regelmatig worden, bij voorbeeld ten 
behoeve van het onderwijs, grote 
aantallen exemplaren van Justitiele 
verkenningen 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 voorbereiding 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 aangekon-
digde nummers worden verzocht 
contact op te nemen met de redactie. 

JV6, 1998, juli/augustus: Criminele 
carrieres 
JV7, 1998, september: Onderzoeks-
nummer 
JV8, 1998, oktober/november: Politie 
en wetenschap 
JV9, 1998, december: Vreemdelingen-
beleid 

Congressen 
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Fraudeseminars van NIVRA/VERA 
De Vera (Voortgezette educatie 
Registeraccountants) van het 
Koninklijk Nivra heeft 1998 uitgeroe- 
pen tot Vera-fraudebestrijdingsjaar. En 
dat is niet zo maar gebeurd. Tal van 
ontwikkelingen in onze maatschappij 
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maken dat (forensische) accountants 
meer dan voorheen worden betrokken 
bij het bestrijden van criminaliteit, 
fraude, misbruik en andere vormen 
van ongewenst gedrag. Rend deze 
thematiek worden twee seminars 
georganiseerd. Vera-Fraudestream, het 
eerste seminar, wordt gehouden in vier 
sessies van 17.00u. tot 20.00u. op 23 
september 1998 Onleider: A.H.M. de 
Groot RA RI), 7 oktober 1998 On'eiders 
mr. HJ. de Graaf en ml. M. Pheijffer 
RA), 14 oktober 1998 (inleider: J. de 
Wit RA) en 4 november 1998 Onleiders 
dr. RAM. Diekman RA en ml. Ni. 
Pheijffer RA). De deelnemersprijs voor 
de 4 sessies bedraagt 1.750 gulden. 
Eryaren forensische accountants zullen 
onder meer hun licht laten schijnen 
over zaken als: nieuwe fraudevormen 
en gelegenheidsstructuren; IT en 
fraude; beursfraude en witwas-
praktijken; fraude en de rol van de 
traditionele en de forensische 
accountant; de accountant en 
bewijsvoering; forensische accoun-
tancy en financieel rechercheren; 
forensische accountancy en digitaal 
rechercheren. De fraudestream heeft 
het karakter van kennisoverdracht 
door middel van casuIstiek en een 
actieve interactie tussen inleiders en 
deelnemers. De inleiders zullen onder 
meer recente ontwikkelingen belichten 
die voor financiele dienstverleners, 
advocatuur, rechterlijke macht, 
onderzoeks- en opsporingsdiensten 
van belang kunnen zijn. Het tweede 
seminar is getiteld: Veraindepth 
workshop fraude en wordt gehouden 
op 10-12 november 1998 in Apeldoorn 
(deelnemersprijs 3.000). Key-note 
speaker is Edward Burke (USA). Naast 
hem zullen Nederlandse specialisten 
van het eerste uur (dr. PAM. Diekman 
RA, A.H.M. de Groot RA RI, prof. dr. 
mr. R.N.J. Kemerling RA, prof. dr. J.G. 
Kufil RA, mr. M. Pheijffer RA, R. 
Rozekrans RA en G.P. Vermeulen RA) 
indringend ingaan op de vraag hoe 

forensische accountancy in het 
aanstaande millennium in Nederland 
uitgevoerd gaat worden. Burke laat 
zien hoe vanuit het Angelsaksische 
toedrachtsonderzoek forensische 
accountancy en financieel recherche-
ren zich hebben ontwikkeld. Hij zal de 
fijne kneepjes vanuit de praktijk laten 
zien. Voor aanmeldingen en informatie: 
Bureau Vera, t.a.v. dhr. W. Verhoog, 
postbus 7984, 1008 AD Amsterdam, 
tel.: 020-3010331. 

Public safety in Europe 
Europe is currently facing several 
challenges with regard to safety, crime 
and appropriate police reactions to 
these problems. This scientific 
conference encompasses two main 
themes: crime in modern Europe on 
the one hand, and European policing 
on the other. 
A. Crime in modern Europe. 
Crime, drugs, violence and public 
order disturbances are phenomena 
with an undeniable presence, no 
longer only in big cities, but also in 
rural areas. Cultural fragmentation in 
Europe, as a result of open borders, 
immigrants and illegal markets may 
form a common base for these 
themes. A flourishing development of 
the European Union presupposes a 
coherent social system with an 
acceptable level of crime and a 
controllable level of social unrest. Until 
nom much attention has been focused 
on organised crime, drugs and related 
aspects, such as money-laundering 
and fraud. This scope should be 
widened. Some specific societal 
developments will therefore be 
addressed during the conference: 
traffic in persons and the position of 
illegal inhabitants in Europe, troubled 
neighbourhoods in large European 
cities, and developments in occurrence 
and types of group violence. In what 
ways are these problems analysed and 
what can be done about them? To 
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what extent are developments in 
different European countries 
comparable? What can we learn from 
mutual experiences? This theme will 
be divided into three topics: An 
(in)secure future for Europe; troubled 
neighbourhoods; the nature of group 
violence. 
B. European policing. 
In reaction to the problems outlined 
above, police forces in Europe are 
encountering challenges with regard 
to investigation practice, international 
co-operation and changes in the 
structure of police organisations. All 
over Europe, progress is made with 
regard to the development of 
alternative strategies, changes in 
organisational structures and new 
standards of behaviour in order to 
address societal problems. The manner 
in which the police are dealing with 
such problems should be the subject 
of discussion and debate. What 
measures have recently been taken by 
government agencies, public 
administration officials and the police? 
How (in)effective have these measures 
been, and how can this (in)effecti-
veness be explained? What circum-
stances should be taken into account 
explicitly, in order to guarantee 
successful implementation? These 
topics will be examined during the 
conference: Quality of criminal 
investigation process; international 
police co-operation; recent and 
expected changes in the police 
system. 
Goals of the conference: To provide an 
overview of the most recent scientific 
and police-related research on six 
themes that are considered to be of 
major importance for safety in Europe; 
to stimulate scientists, researchers, 
policy makers and practitioners to 
exchange knowledge and experiences; 
to encourage agenda-setting for 
research and policy making in the 
future. 

Datum: 12 en 13 oktober 1998 
Pleats: Universiteit van Twente, 
Internationaal Politie Instituut Twente, 
Enschede 
Informatie: mw. J. Oosterhuis, tel.: 
053-4893917; fax: 053-4894734. 
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Achtste forum voor alcohol- en 
drugs-onderzoek (FADO) 
Op donderdag 5 november 1998 zal 
voor de achtste maal het Forum voor 
Alcohol en Drugs Onderzoek worden 
gehouden. Deze jaarlijkse bijeenkomst 
wordt georganiseerd door het Trimbos 
Instituut, Het Tijdchrift voor Alcohol, 
Drugs en andere Psychotrope Stoffen 
(TADP) en de Universiteit Maastricht, 
vakgroep medische Sociologie en vindt 
plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. De 
bijeenkomst biedt aan de nu over vele 
instellingen verspreide onderzoekers 
de mogelijkheid om met collega's en 
geInteresseerde beleidsfunctionarissen 
van gedachten te wisselen. De 
bedoeling is daarmee een bijdrage te 
leveren aan de kwaliteit en de 
continu'iteit van onderzoek op dit 
gebied en de verspreiding van de 
resultaten te bevorderen. De ochtend 
van de dag is gereserveerd voor 
papers die voorafgaand aan de 
bijeenkomst aan alle deelnemers 
worden toegestuurd. In twee paralelle 
sessies zullen deze papers kort (10 
minuten) worden toegelicht door de 
auteur(s) en gevolgd worden door 
commentaar van twee referenten en 
een algemene discussie. In de middag 
is er ruimte voor andere thema's en 
onderzoek in verschillende fasen van 
uitvoering. In maximaal vijf parallelle 
sessies kunnen sprekers een 
voordracht houden van 20 minuten 
gevolgd door 10 minuten discussie. 
Belangstellenden worden hierbij 
uitgenodigd uiterlijk 1 september 1998 
een samenvatting (maximaal 250 
woorden) ingediend te hebben. 
Geaccepteerde abstracts zullen, 
voorafgaande aan het congres, worden 
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gepubliceerd in een speciaal nummer 
van het TADP dat aan alle deelnemers 
wordt toegestuurd. De samenvatting 
moet gestuurd worden naar 
Voorbereidingscommissie FADO, p/a 
Trimbos InstituutN&M, Postbus 725, 
3500 AS Utrecht, fax: 030-2971128. 
Inschrijven als toehoorder is mogelijk 
tot 2 oktober 1998. 
Datum: 5 november 1998 
Plaats: De Jaarbeurs, Utrecht 
Inlichtingen: Trimbos Instituut (raw. di 
I. Spruit, tel.: 030-2971125); TADP Qtrs. 
A.F.W. Kok, tel.: 070-34071511 
Universiteit Maastricht, Medische 
Sociologie (dr. R.A. Knibbe, tel.: 
043-3882282). 

86 



Literatuuroverzicht 	 87 

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

Literatuur-informatie 
Van de artikelen die in deze 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. Wij attenderen u erop dat 
volgens art. 16b, 	van de 
Auteurswet 1912, de kopieen 
uitsluitend mogen dienen tot eigen 
oefening, studie of gebruik. Door 
de documentatie-afdeling worden 
boeken, tijdschriftartikelen, 
rapporten en jaarverslagen met 
betrekking tot bovengenoemde 
gebieden toegankelijk gemaakt. De 
documenten die vanaf 1987 zijn 
verschenen, worden automatisch 
ingevoerd. Op aanvraag kunnen 
literatuurlijsten m.b.t. specifieke 
onderwerpen worden toegestuurd. 
Boeken en rapporten kunnen te 
leen worden gevraagd. Tijdschrift-
artikelen kunnen in beperkte mate 
tegen vergoeding gekopieerd en 
toegezonden worden. In beide 
gevallen kan men zich wenden tot 
de Informatiedesk van het WODC, 
Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel.: 070-370 65 53. 

Algemeen 

1 
Borg, MJ. 
The structure of social monitoring in the 
process of social control 
Deviant behavior, 18e jrg., nr. 3, 1997, 
pp. 273-293 
De wijze waarop sociale controle 
wordt uitgeoefend hangt samen met 
de wijze waarop de gegevens op basis 
waarvan deze controle plaatsvindt, • 
worden verzameld, opgeslagen en 
uitgewisseld. De auteur bespreekt de 
variaties die in 'sociale monitoringsys-
temen' kunnen voorkomen. Een 
dimensie waarlangs dergelijke 
systemen van elkaar kunnen 
verschillen is de mate van standaardi-
satie van de informatie die wordt 
verwerkt. In een roddelcircuit wordt de 
informatie op een minder eenvormige 
- en dus minder betrouwbare - manier 
verhandeld dan in een mechanisch of 
gemechaniseerd monitorsysteem zoals 
video-opname of adem-analyse-
apparaat. Een andere factor van 
verschil is de mate van onafhankelijk-
heid of partijdigheid van de monitor. 
Hoe groter de sociale afstand tussen 
de persoon waarover informatie wordt 
bijgehouden en de persoon of 
instantie die dat doet, hoe groter de 
geloofwaardigheid van het systeem. 
Voorts zijn nog van belang: de mate 
van centralisatie (formele sociale 
monitoren kennen doorgaans een 
hoge graad van centralisatie) en de 
vertrouwelijkheid (hoe bereikbaar is de 
informatie? - over sommige gegevens 
kunnen de direct betrokkenen geen 
controle meer uitoefenen). Ten slotte 
speelt uiteraard ook een rot welke 
informatie (en hoeveel) er wordt 
verzameld. Het gebruik van sociale 
monitoren ligt nog het meest voor de 
hand daar waar personen van elkaar 
afhankelijk zijn en het risico van 
normafwijkend gedrag moet worden 
beheerst. De . auteur veronderstelt dat 
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monitorsystemen formeler en 
mechanischer worden naarmate de 
gemeenschap waarin zij eon rol spelen 
omvangrijker en minder persoonlijk 
van karakter is. Tevens gaat zij er van 
uit dat respectabele mensen een 
kleinere kans hebben te warden 
opgenomen in een formele monitor 
Met literatuuropgave. 

2 
Collier, R. 
After Dunblane; crime, corporeality and 
the (hetero-)sexing of the bodies of 
men 
Journal of law and society, 24e jrg., nr. 
2,1997, pp. 177-198 
In maart 1996 werden in het Schotse 
Dunblane zestien kinderen en hun 
lerares vermoord. De dader was de 
drieanyeertig jarige Thomas Hamilton. 
De auteur gaat eerst in op de reacties 
van de media op de slachting van de 
lone gunman'. Deze schilderen 
Hamilton at als een eenzaam, 
geperverteerd monster en mislukkeling 
die in alle opzichten heeft gefaald. 
Maar zo'n beeld, meent de auteur, is 
niet valdoende om inzicht te krijgen in 
een fundamentele vraag: waarom zijn 
het altijd mannen en niet vrouwen, van 
wie de wanhoop en de woede zich op 
zo'n gewelddadige manier manifes-
teert in het ombrengen van onschuldi-
gen? De auteur duidt Hamilton en zijn 
streven om een mannelijke identiteit 
op te bouwen als het streven van een 
man die binnenin zichzelf bewust een 
dominerend en daadkrachtig gevoel 
van man-zijn wil vestigen. Dat deed hij 
niet alleen door mee te doen in allerlei 
jeugdclubs waar hij fungeerde als een 
soon surrogaat vader. Hamilton had 
oak een grate voorliefde voor 
schietwapens. Over het dragen en 
gebruiken van schietwapens merkt de 
auteur op dat, omdat deze wapens de 
mannelijkheid symboliseren, hierdoor 
mannen als het ware hun lichaam 
transformeren tot een 'echt' mannelijk 
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lichaam. Als jeugdleider en ook als lid 
van de schietvereniging ontwikkelde 
Hamilton een sterke identificatie met 

het mannelijke. Zijn laatste en 
rampzalige daad was er niet een van 
het verliezen van controle, maar juist 
eon handeling gericht op domineren 
en op het vestigen van controle, twee 
typische aspecten van het man-zijn. 
Tot slot zegt de auteur (verwijzend 
naar de relatie mannen/criminaliteit) 
dat voor velen die status ontberen, het 
beeld van het masculiene lichaam 
waarop een wapen wordt gedragen als 
teken van macht en dominantie, een 
erg verleidelijk beeld is. 
Met literatuuropgave. 

3 
Hogue, I.E., J. Peebles 
The influence of remorse, intent and 
attitudes toward sex offenders on 
judgments of a rapist 
Psychology, crime and law, 3e jrg., nr. 
4, 1997, pp. 249-259 
Eerdere studies laten zien dat het 
vooraf plannen van sexueel contact 
door daders van een sexueel misdrijf, 
die hier goon spijt van hebben, leidt 
tot een negatievere beoordefing van de 
zaak door derden (bij voorbeeld 
studenten die verschillende gevallen 
krijgen voorgelegd). Met dit onderzoek 
wil men bepalen of het vooraf plannen 
c.g. spijt betuigen eenzelfde effect 
heeft op de beoordeling van zij die 
binnen het justitieel apparaat werken 
met daders van een sexueel misdrijf. 
De onderzoekers bekeken reacties van 
vijftig deskundigen, die regelmatig 
werken met slachtoffers en/of daders 
van een sexueel misdrijf. Aan de 
deelnemers ward gevraagd een 
beoordeling to geven van een kart 
verkrachtingsscenario, waarbij de mate 
van planning door de dader varieerde 
(gepland-spontaan) en de mate van 
berouw verschillend was (berouwvol-
zonder spijt). Indien sexueel contact 
vooraf was gepland door de dader 
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werd er een strengere straf geeist en 
werd hij vaker als schuldig en meer 
verantwoordelijk beschouwd. Ook was 
de beoordeling van de dader sterk 
gerelateerd aan de keuze voor een 
bepaalde straf. Het tonen van berouw 
had geen effect op de veroordeling. 
Tevens werd de deelnemers aan het 
onderzoek een schaal voorgelegd ter 
beoordeling van hun opvattingen ten 
aanzien van daders van een sexueel 
misdrijf. Het blijkt dat deze opvattingen 
meer voorspellende waarde hadden 
voor de keuze voor een bepaalde straf 
dan de experimentele manipulaties. 
Met literatuuropgave. 

4 
Loader, I. 
Thinking normatively about private 
security 
Journal of law and society, 24e jrg., nr. 
3, 1997, pp. 377-394 
De bescherming van personen en 
bezittingen is in veel westerse landen 
steeds meer in handen gekomen van 
particuliere organisaties. De auteur 
gaat vanuit normatieve overwegingen 
nader in op deze ontwikkeling. Hij is 
het niet eens met marktdenkers die 
stellen dat de overheid in het geheel 
geen taak heeft op het terrein van de 
veiligheidsvoorziening in de samenle-
ving. Deze marktdenkers geloven sterk 
in het principe dat klanten moeten 
betalen voor voorzieningen en dat vrije 
concurrentie de kwaliteit van die 
voorzieningen verbetert. Deze 
redenering zou volgens hen ook 
gelden voor politiediensten. De auteur 
is het hiermee oneens. Veiligheid in 
het publieke domein is iets waar 
iedereen recht op heeft en behoort 
dan ook door de overheid gegaran-
deerd te worden. Het overlaten van 
politietaken aan de vrije marktwerking 
impliceert dat de mate waarin publieke 
veiligheid beschikbaar is, afhankelijk 
wordt van de bereidheid van 
individuele burgers om daarvoor te 
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betalen. Een ongelijke distributie van 
veiligheid, bij voorbeeld langs sociale 
klasselijnen, is daarvan.het gevolg. 
Daar komt bij dat politietaken het 
gebruik van dwang en geweld 
impliceren. De inzet hiervan vereist 
politieke legitimatie en regulering. Met 
zijn overwegingen gaat de auteur 
verder dan de beperkte discussie die 
bij voorbeeld in Engeland wordt 
gevoerd over particuliere politiedien-
sten. Deze discussie beperkt zich 
vooral tot de regulering ervan opdat 
misbruik kan worden tegengegaan. De 
auteur meent met zijn stellingname 
niet dat in het geheel geen politie-
taken kunnen worden geprivatiseerd. 
Zijn bezwaren gelden alleen de 
politietaken in het publieke domein. 
Met literatuuropgave. 

5 
Memon, A., L. Wark e.a. 
Interviewer behaviour in investigative 
interviews 
Psychology, crime and law, 3e jrg., nr. 
2, 1996, pp. 135-155 
Het zogenaamde cognitieve interview 
is een speciale ondervragingstechniek 
die is ontwikkeld op verzoek van 
politie en justitie teneinde het resultaat 
van verhoren door de politie te 
verhogen. Kenmerkend voor de 
techniek is onder meer dat langs 
allerlei ingangen de bewuste 
gebeurtenissen in het geheugen van 
getuigen terug worden geroepen. 
Naderhand is de interviewmethode 
verder verbeterd door ook instructies 
te ontwikkelen om de openheid van de 
verhouding tussen ondervrager en 
ondervraagde te verbeteren. Door 
middel van een experiment is 
nagegaan in hoeverre de cognitieve 
interviewmethode inderdaad effectiever 
is dan gangbare ondervragings-
technieken. Daartoe zijn kinderen van 
acht en negen jaar genterviewd over 
een goochelshow die zij respectievelijk 
twee en twaalf dagen daarvoor hadden 
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gezien. Daarbij werden de resultaten 
vergeleken van het cognitieve 
interview en dat van een standaard 
interview. Door gebruik te maken van 
de cognitieve interviewmethode 
werden na twee dagen inderdaad 
meer feiten herinnerd dan met de 
standaardmethode. Echter, ook het 
aantal foute herinnedngen bleek 
grater te zijn. loch concluderen de 
auteurs dat door de kwaliteit van de 
training in cognitieve interviewtechnie-
ken te verbeteren, het resultaat van 
ondervragingen van getuigen kan 
worden vergroot. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

6 
Cheit, R.E., E.B. Goldschmidt 
Child molesters in the criminal justice 
system; a comprehensive case-flow 
analysis of the Rhode Island Docket 
(1985-1993) 
New England journal on criminal and 
civil confinement, 23e jrg., nr. 3, 1997, 
pp. 267-301 
Alle zaken waarin tenminste een 
aanklacht wegens seksuele kindermis-
handeling uit een negenjarige periode 
zijn in dit onderzoek onderzocht om 
een waarheidsgetrouw beeld te 
schetsen van het strafklimaat rond 
deze misdrijven in Amerika (Rhode 
Island). Er blijkt een mild klimaat te 
heersen, dat tegengesteld is aan het 
algemeen heersende beeld van zware 
straffen voor kindermishandeling. 
Gekeken is naar het aantal zaken dat 
is voorgeleid, het aantal dat met een 
schikking beslecht wordt en het aantal 
dat uiteindehjk voor de rechter komt 
De schuldigverklaringen zijn 
onderzocht en vervolgens is onderzoek 
gedaan naar de soorten straffen die 
zijn opgelegd. Van de gevangenisstraf-
fen is onderzocht hoe lang deze zijn 
(gemeten is de werkelijke tijd achter 
de tralies) en tenslotte is onderzocht 
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of er verschillen bestaan tussen 
rechters, zowel in het aantal 
vrijheidsstraffen die zij opleggen als in 
de hoogte van deze celstraffen. Het 
blijkt dat veel veroordeelden helemaal 
geen vrijheidsstraf krijgen opgelegd en 
dat bovendien de straffen niet zo 
zwaar zijn als men denkt. Verder toont 
deze studie San dat er een zeer groot 
verschil bestaat tussen de afdoeningen 
bij eerste graads (seksuele penetrade 
van iemand van yeerden jaar of 
jonger) en tweede (seksuele 
handelingen met iemand van veertien 
jaar of jonger) en derde graads 
kindermishandeling (seksuele 
penetrade van iemand ouder clan 
yeertien, maar jonger dan zestien, door 
iemend ouder dan achttien jaar). 
Vooral de derde graads misdrijven 
lijken bijna te zijn gedecriminaliseerd. 
Tenslotte blijken er grote verschillen te 
bestaan tussen verschillende rechters 
in Rhode Island. 
Met literatuuropgave. 

7 
Meyer, J., P. Jesilow 
Obedience to authority; possible effects 
on chidren's testimony 
Psychology, crime & law, 3e jrg., nr. 2, 
1996, pp. 81-95 
In dit artikel gaan de auteurs in op 
een aantal onderzoeken die de mate 
van betrouwbaarheid van getuigenis-
sen van kinderen in de rechtbank 
onder de loep nemen. Uit verschillende 
onder7oeken blijkt dat met name 
kinderen gevoelig zijn voor sugges-
tieve vragen en meer dan volwassenen 
geneigd zijn am te gehoorzamen aan 
volwassen ondervragers. Deze in de 
opvoeding aangeleerde neiging van 
kinderen om in principe te gehoorza-
men aan volwassenen heeft negatieve 
consequenties voor de betrouwbaar-
heid van getuigenissen van kinderen 
in de rechtszaal. De neiging om te 
gehoorzamen kan bij voorbeeld groter 
zijn dan de neiging am de waarheid te 
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vertellen in de rechtszaal. Deze 
neiging kan versterkt worden door 
ondervragers die bewust gebruik 
maken van de wetenschap dat 
kinderen geneigd zijn om te 
gehoorzamen aan volwassenen. De 
auteurs geven op grond van een 
aantal onderzoeken een aantal 
aanbevelingen om de betrouwbaarheid 
van getuigenissen van kinderen te 
vergroten. De belangrijkste luidt dat 
het terugdringen van de 'autoriteits-
factor' in de manier van ondervragen 
door volwassen ondervragers leidt tot 
een grotere betrouwbaarheid van 
getuigenissen van kinderen in 
rechtszaken. 

8 
Raynor, P. 
Some observations on rehabilitation and 
justice 
The Howard journal, 36e jrg., nr. 3, 
1997, pp. 248-262 
De huidige 'just deserts' modellen 
hebben terrein gewonnen dankzij het 
feit dat velen het vertrouwen hebben 
verloren in beleidsvormen die de 
nadruk leggen op herintegratie van 
daders in de samenleving. Maar 
slogans zoals 'back to justice', die 
degenen die niets zien in herintegratie 
voor in de mond lijken te liggen, 
missen meer en meer grond. Om dat 
te staven verwijst de auteur naar vele 
recente empirische onderzoeken die 
alle wijzen op een effectiviteit van 
herintegratie-programma's. Maar het 
aantonen van deze effectiviteit is niet 
het belangrijkste doel van het artikel. 
Dat ligt meer op het gebied van het 
ontwikkelen van enkele theoretische 
noties aangaande rechtvaardigheid, 
dus uitgangspunten met betrekking tot 
een praktisch beleid van resocialisatie 
en herintegratie. Dat vereist in de 
eerste plaats dat de doeleinden van 
justitieel beleid expliciet gerelateerd 
moeten zijn aan de doeleinden van 
sociaal (en economisch) beleid. Want 
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er is een duidelijke samenhang tussen 
regelovertreding enerzijds en 
anderzijds economische omstandighe-
den en grote inkomens- en welzijns-
verschillen. Verder zijn er veel 
theorieen die alle wijzen op de 
noodzaak een beleid van herintegratie 
van daders te laten wortelen in een 
context van sociale beleidsvorming. 
Dat zijn theorieen over sociale controle 
(Hirschi), over het herstellen van het 
morele evenwicht tussen dader en 
slachtoffer (Christie en Wright), over 
gedeelde waarden (Braithwaite en 
Pettit), en over relationele rechtvaar-
digheid (Burnside en Baker). Ook heel 
belangrijk is dat wat de samenleving 
doet met regelovertreders een 
bepaalde visie moet weerspiegelen 
over sociale rechten, burgerschap, 
solidariteit en kansen voor iedereen 
om lid te zijn van de samenleving. Die 
visie is in ieder geval niet de 'law and 
order' rethoriek van de 'just desert-
adepten, want die leidt alleen maar tot 
meer 'law' en steeds minder 'order'. 
Met literatuuropgave. 

9 
Robinson, P.H. 
One perspective on sentencing reform 
in the United States 
Criminal law forum, 8e jrg., nr. 1, 1997, 
pp. 1-41 
Strafrechtshervorming is een 
controversieel onderwerp in de 
Verenigde Staten. Het roept heftige en 
emotionele discussies op bij de direct 
betrokkenen. De auteur heeft vanuit 
verschillende functies deelgenomen 
aan deze discussies en was betrokken 
bij het tot stand komen van de meest 
recente hervormingen. In het eerste 
gedeelte van dit artikel geeft hij een 
overzicht van de pogingen om tot een 
herziening van het strafrecht te komen 
in de laatste decennia. Hij destilleert 
hieruit drie problemen, die leidden tot 
de hervormingsbeweging: irrationali-
teit, ongelijkheid en misleiding. In het 
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tweede deel beschrijft hij hoe in de 
verschillende hervormingsvaorstellen 
deze drie problemen werden 
aangepakt. Hierbij worth telkens 
gekeken in welke mate deze aanpak 
succesvol was. De overige delen van 
de studie zijn meer prescriptief van 
aard. De visie van de auteur komt 
hierin tot uitdrukking. Hij zegt dat het 
moeilijkste aan het opstellen van eon 
strafrechtsysteem is het weergeven 
van de grondgedachten van iedere 
straf. Historisch gezien is dit altijd een 
onneembare hindernis gebleken, 
omdat het van hervormers eiste dat 
het onoplosbare conflict tussen utiliteit 
en het krijgen van zijn/haar verdiende 
loon werd opgelost. Dit is niet nodig, 
zo stelt de schrijver, aangezien het 
grootste nut is gelegen in een 
distributie van het 'verdiende loon' 
tussen wettelijke verplichting en 
bestraffing. 

10 
Tak, PJ.P. 
Deals with criminals; supergrasses, 
crown witnesses and pontiff 
European journal of crime, criminal law 
and criminal, 5e jrg., nr. 1, 1997, pp. 
2-26 

In 1994 publiceerde de auteur een 
onderzoek near de kroongetuige on de 
georganiseerde criminaliteit. Kort 
daarna kwam de parlementaire 
enquete maar de opsporingsmethoden 
van de politie. Van Traa c.s. zijn van 
mening dat in Nederland geen gebruik 
gemaakt moet warden van kroongetui-
gen, aangezien onze democratic niet 
bedreigd wordt door de georgani-
seerde misdeed, zoals dat bij 
voorbeeld in Italie het geval is. In dit 
artikel worden de wettelijke 
bepalingen rand het gebruik van 
kroongetuigen in diverse landen in 
Europa naast elkaar gezet. Met name 
de wettelijke systemen van Italie en 
Duitsland over kwijtschelding van straf 
en strafvermindering warden 
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uitgebreid beschreven. De auteur 
merkt op dat, zolang er geen wettelijk 
kader is geschapen rond het gebruik 
van kroongetuigen (voorwaarden 
waaraan de informatie moet voldoen, 
uitsluitingen van bepaalde delicten, 
maximale strafvermindering), het kan 
gebeuren dat het Openbaar Ministerie 
zelf deals maakt met criminelen, 
volgens modaliteiten die de aanklager 
zelf ontwikkelt; met alle mogelijke 
ongewenste gevolgen van dien. 
Aangezien er geen schendingen van 
het Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens zijn aangetoond, lijkt de 
weg vrij to zijn om kroongetuigen wel 
to gebruiken, zij het op eon open en 
voorzichtige manier. 
Met literatuuropgave. 

11 
Tata, C. 
Conceptions and representations of the 
sentencing decision process 
Journal of law and society, 24e jrg., nr. 
3, 1997, pp. 395-420 
De auteur meent dat het voor de 
beschrijving en verklaring van het 
straftoemetingsproces noodzakelijk is 
gelijksoortige gevallen met elkaar te 
vergelijken. De conceptualisering van 
deze gelijksoortigheid is valgens hem 
tot dusver gedomineerd door 
legalistische uitgangspunten die in 
feite weinig zeggen over de 
straftoemeting als proces. De 
gelijksoortigheid van gevallen waarin 
moor dan een veroordeling is 
uitgesproken heeft mogelijk minder 
aandacht gekregen dan nodig is. De 
auteur stelt een andere manier voor 
am geffiksoortigheid te beschrijven, die 
meer recht doet aan het straftoe-
metingsproces. Daartoe gaat hij te 
rade bij vormen van discretionaire 
besluitvorming in andere delen van het 
strafproces. Zodoende probeert hij 
gevallen die uit slechts een delict 
bestaan beter weer to geven en te 
begrijpen. De auteur meent dat er 
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geen reden is te veronderstellen dat 
rechters niet, evenals andere 
besluitvormers, doelmatig en 
pragmatisch te werk gaan, terwijI ze 
voor de buitenwereld rechtvaardigin-
gen geven voor hun besluiten, die 
ontleend zijn aan filosofische 
rechtvaardigingen voor de straf en die 
verhuld worden door een analytisch 
taalgebruik. Hij eindigt met een 
bespreking van twee theoretische 
vragen: kan zijn methode ook worden 
toegepast op andere besluitvormings-
processen en is straftoemeting 
verklaarbaar via het symbolisch 
gebruik van rechtsfilosofische retoriek? 
Met literatuuropgave. 

12 
Teir, R., K. Coy 
Approaches to sexual predators; 
community notification and civil 
commitment 
New England journal on criminal and 
civil confinement, 23e jrg., nr. 2, 1997, 
pp. 405-426 
Megan's law herinnert aan Megan, 
een zevenjarig meisje uit New Jersey 
dat door een sexuele delinquent werd 
gekidnapped, misbruikt en vermoord. 
De wet is bedoeld om gemeenschap-
pen in te lichten wanneer een sexuele 
delinquent in hun wijk komt te wonen. 
Verschillende staten in de VS hebben 
soortgelijke wetten ingevoerd. 
Sommige staten zijn een stap verder 
gegaan om ouders en kinderen te 
beschermen. Een van die staten is 
Kansas waar de civil committment is 
ingevoerd. Dat houdt in dat individuen 
die een bedreiging vormen voor 
zichzelf of anderen van hun vrijheid 
worden beroofd met als doel 
behandeling van de persoon en 
bescherming van de gemeenschap. 
Voor de gevaarlijkste sexuele 
delinquenten geldt in Kansas de 
Kansas Violent Sexual Predator Act. 
Leroy Hendricks werd veroordeeld 
maar ging in beroep en won zijn zaak 
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doordat Kansas in het ongelijk werd 
gesteld door de Kansas Supreme 
Court. Deze vond de VSP Act 
ongrondwettelijk. De auteurs zijn het 
met deze beslissing oneens en gaan 
uitgebreid in op de argumentatie van 
het Hooggerechtshof. Zij vinden dat de 
onderscheidingen die het Hoog-
gerechtshof maakte ('mental illness' 
versus 'mental abnormality') 
constitutioneel niet relevant. Zij vinden 
ook dat Kansas niet heeft gehandeld 
in strijd met de Grondwet omdat de 
VSP Act op redelijke wijze de 
belangen van deze staat dient. 
Bovendien vinden zij dat Kansas deed 
wat het behoorde te doen, namelijk 
het helpen van degenen die zichzelf 
niet kunnen helpen. 
Met literatuuropgave. 

13 
Tyler, R.T., R.J. Boeckmann 
Three strikes and you are out, but why? 
The psychology of public support for 
punishing rule breakers 
Law & society review, 31e jrg., nr. 2, 
1997, pp. 237-265 
In Californie is twee jaar geleden een 
wet aangenomen waarbij personen die 
voor de derde keer voor een zwaarder 
misdrijf zijn veroordeeld, automatisch 
levenslang krijgen. Deze 'three strikes 
and you are out'-benadering heeft ook 
in ons land de nodige reacties 
losgemaakt: is het een uitdrukking van 
een zich steeds meer verhardende 
publieke opinie tegenover delinquen-
ten, een afnemende tolerantie 
tegenover alles wat de regels 
overtreedt? Of gaat het ook om een 
afnemend vertrouwen in de 
rechtspraak: ze straffen veel te licht; 
verdachten hebben te veel rechten; er 
wordt alleen maar rekening gehouden 
met de persoon van de misdadiger, en 
wij dan? Een telefonische enquete met 
een redelijk representatieve steekproef 
van 170 personen in Bay Area rond 
San Francisco, laat zien dat de mate 
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van steun voor de nieuwe wet niet 
zozeer samenhangt met angst voor 
criminal iteit en kritiek op to slappe 
rechtspraak. Veel sterker is het 
verband met bezorgdheid over de 
sociale en maatschappelijke 
omstandigheden waarin men verkeert, 
het afnemende morele besef in de 
directe omgeving, en het gebrek aan 
aide en regelmaat in het gezinsleven. 
Een verklarende factor lijkt verder de 
onzekerheid over de toenemende 
pluriformiteit in de samenleving: wat is 
nu eigenlijk de standaard, waar 
maeten we ons aan houden? Dit geldt, 
wellicht opmerkelijk, evenzeer voor de 
allochtone bevolkingsgroepen als voor 
de white Americans. De psychologie 
van de roep am strengere straffen 
moet dus volgens de auteurs vooral 
warden gezocht in de angst voor het 
onbekende in de moderne Westerse 
samenleving, en de moeizame 
zoektocht naar vaste waarden am je in 
die samenleving staande to kunnen 
houden. 
Met literatuuropgave. 

14 
Wagstaff, G.F., D. Preece 
Is overpunishment fairer than 
underpunishment? Perceptions of 
deviations from equity 
Psychology, crime & law, 3e jig., nr. 4, 
1997, pp. 261-274 
In dit artikel warden drie studies 
besproken, uitgaande van respectieve-
lijk de proportionaliteitstheorie (equity 
theory), de verwachtingstheorie 
(prospect theory) en het principe van 
de verminderende marginale waarde 
hij een te strenge danwel te milde 
strafmaat. Het onderzoek werd gedaan 
onder tachtig studenten, veertig 
mannen en veertig vrouwen in de 
leeftijd van 18 tot 50 jaar bij diverse 
faculteiten aan de Uverpool University 
en Northumbria University in 
Newcastle Upon Tyne. De eerste twee 
studies geven aan dat er een lichte 

voorkeur bestaat voor te streng 
straffen wanneer zowel te strong als te 
mild straffen in gelijke mate afwijken 
van de ideale strafmaat Deze voorkeur 
had echter slechts betrekking op 
ernstige misdrijven. Een derde studie 
gaf eveneens een voorkeur voor te 
streng straffen to zien, zelfs indien de 
strafmaat in vergelijking met eon te 
milde straf meer dan 30% afweek van 
de ideale strafmaat Oak in dit geval 
bestond or geen voorkeur voorzaver 
het minder emstige vergrijpen betrat 
Aangezien de resultaten van deze 
studies niet kunnen warden verklaard 
op grand van de due theorieen 
waanian men was uitgegaan zou een 
mogelijke verklaring kunnen warden 
gezocht in termen van eon concept 
van negatieve reciprociteit. 
Met literatuuropgave. 

15 
Wyvekens, A. 
Chronique de criminologic: maisons de 
justice: de quoi s'agit-il? 
Revue de droit penal et de criminolo-
gie. 77e jig., 1997, pp. 458-466 
De huizen van justitie zijn in Frankrijk 
ontstaan uit een kruising van 
stadspolitiek en juridische politiek. Zij 
hehben al snel het imago gekregen 
van het antwoord van justitie op de 
problemen van de zogenaamde wijken 
buiten de wet of op zijn minst op de 
delinquentie die in sommige gebieden 
ontstaat uit een gevoel van onveilig-
heid. Is de gerechtigheid van de 
huizen van justitie een andere 
gerechtigheid? De derde weg', imilde 
justitie ionderhandelingsjustifie, het 
ontbreekt niet aan termen die het 
alternatieve van bemiddeling 
onderstrepen. Het betreft hier eon 
interessant huisprodukt van justitie, 
dat wel eens eon exportprodukt zou 
kunnen warden. 
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Criminologie 

16 
Curcione, N. 
Suburban snowmen; facilitating factors 
in the career of middleclass coke-
dealers 
Deviant behavior, 18e jrg., nr. 3, 1997, 
pp. 223-253 
Op basis van interviews met zes 
middelgrote cocainedealers uit de 
sociale middenklasse van Zuid-
Californie is geprobeerd een beeld te 
schetsen van factoren die een rol 
spelen in de ontwikkeling van hun 
carriere als drugsdealer. Na een 
uitgebreide samenvatting van de tot 
nu toe gepubliceerde onderzoeken en 
theorieen over druggebruikers en 
drugdealers blijkt dat de hier 
beschreven groep drugdealers nog 
niet eerder op de wijze van 'zijdelingse 
participate' (peripherical membership 
role) is onderzocht. De zijdelingse 
participate was mogelijk aangezien de 
zes cocainedealers fervente 
zee-sportvissers zijn, evenals de 
auteur. Door zijn bekendheid met het 
sportvissen kon hij het vertrouwen 
winnen van de dealers om mee te 
werken aan het onderzoek. De zes 
hebben op de middelbare school 
interesse gekregen in drugs, vooral 
door voorbeelden van bekenden. Om 
een dealer te worden, moet er van 
twee kanten vertrouwen groeien: van 
de kant van de leveranciers, maar ook 
van de kant van de afnemers. Alle zes 
hebben wegen naar betrouwbare 
leveranciers en hebben een netwerk 
van vaste, bekende klanten. Zij hebben 
een vrij gemakkelijke stap gemaakt 
van hun conventionele banen naar het 
full time cocaine dealen, aangezien zij 
geen morele bezwaren zien in 
drugsdealen en aangezien hun 
conventionele banen dienden als 
vangnet mocht het dealen geen 
succes worden. Het goedpraten doen 
zij door ontkenning van verantwoorde- 
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lijkheid, van schade en van het maken 
van slachtoffers en door het 
veroordelen van veroordelaars. 
Met literatuuropgave. 

17 
Foster, T.W. 
Trafficking in human organs; an 
emerging form of white-collar crime? 
International journal of offender 
therapy and comparative criminology, 
41e jrg., nr. 2, 1997, pp. 139-150 
Orgaantransplantatie wordt tegen-
woordig gezien als een belangrijke en 
algemeen aanvaarde behandeling 
binnen de geneeskunde. De 
overlevingskansen van patienten die 
een transplantatie hebben ondergaan 
worden groter en de technieken voor 
transplantatie worden beter. 
Orgaantransplantatie verschilt van de 
meeste andere medische ingrepen 
aangezien er hier sprake is van 
verwijdering uit een levend of dood 
lichaam. In de meeste Westerse landen 
zijn hiervoor wettelijke regels 
opgesteld. Hierdoor kan worden 
voorkomen dat in organen wordt 
gehandeld en blijft het afstaan van 
een orgaan een vrije, altruistische 
keuze voor de betreffende persoon. 
Maar door deze op altruisme 
gestoelde wetgeving komen de 
noodzakelijke extra donororganen niet 
ter beschikking van de vele mensen 
die erop wachten. Wereldwijd is er 
sprake van een enorm tekort aan 
organen voor transplantatie. Met dit 
artikel wil de onderzoeker deze 
schaarste in kaart brengen. Daarnaast 
beschrijft en verklaart hij een aantal 
manieren waarop individuen of 
groepen mensen hun nationale 
wetgeving omzeilen of overtreden bij 
het regelen van menselijke orgaan-
transplantatie. De auteur doet dit aan 
de hand van informatie uit de media 
en vakliteratuur met betrekking tot de 
internationale handel in menselijke 
organen. Hij beschrijft hier situaties 



Justitiele verkenningen. jig. 24,  or. SP 1998  

met betrekking tot het 'verhandelen' 
van organen in de Verenigde Staten. 
Engeland en India. En het verkrijgen 
van menselijke organen zonder 
toestemming van de betrokkenen in 
Latijns-Amerika en China, waar men 
zelfs zover gaat dal er bij ter dood 
veroordeelden organen warden 
weggenomen. 
Met literatuuropgave. 

18 
Greenberg, M.L. 
Just deserts in an unjust society; 
limitations on law as a method of social 
control 
New England journal on criminal and 
civil confinement, 23e jrg., nr. 2, 1997, 
pp. 333-346 
De auteur is van mening dal crimineel 
gedrag niet uitsluitend kan worden 
gezien als de manifestatie van sociale 
venvaarlozing of armoede. Niemand 
met enige miming in het strafrechte-
lijk systeem zou bevestigen dat de 
eliminatie van de sociaal-economische 
wortels van misdaad voldoende is am 
de misdaad te bestrijden. Er bestaan 
no eenmaal mensen die werkelijk 
wreed en sadistisch zijn en wier 
antisociale gedrag het nodig maakt dat 
ze uit de samenleving warden 
verwijderd. Mensen die onder invloed 
rijden mogen niet ongestraft doden; zij 
die kwetsbare volwassenen of 
kinderen seksueel misbruiken, moeten 
warden gestraft; en mensen die zich 
schuldig maken aan geweld moeten 
warden behandeld als de criminelen 
die ze zijn. Anderzijds moeten we niet 
denken dat de groei van het aantal 
strafbepalingen een rechtvaardige 
samenleving garandeert Het strafrecht 
is maar een van de vele sociale 
controle-mechanismen waarmee 
schadelijk gedrag kan warden 
beteugeld. Verbetering van het 
strafrecht behelst onder meer de 
verwijdering van sommige functies die 
het nu wordt geacht te vervullen. 

Andere officiele instanties zijn beter 
toegerust am die problemen af te 
handelen. De normen van fatsoen en 
waardigheid warden niet aangetast 
door bepaalde gedragingen te 
decriminaliseren. door een naamsver-
andering in de procedure of door 
andere methoden te gebruiken. 
Met literatuuropgave. 
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19 
Hoffman, H., Y. Wolf e.a. 
Moral judgment by criminals and 
conformists as a tool for examination of 
sociological predictions 
International journal of offender 
therapy and comparative criminology. 
41e jrg., nr. 2, 1997, pp. 180-198 
Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek ter toetsing van een 
hypothese die is ontleend aan de 
anomie-theorie van Merton. Die 
hypothese luidt dat de rechtvaardiging 
die wordt gegeven voor delicten grater 
is naarnnate het nagestreefde 
sociaal-economische doel van grater 
belang wordt geacht en de beschik-
baarheid van legitieme middelen am 
dat doel te bereiken geringer is. Ter 
operationalisatie van de voorspellingen 
die werden ontleend aan doze 
hypothese werd het door Eysenck 
ontwikkelde psychologische instrument 
'morale beoordeling' gebruikt. De 
uitkomsten van het onderzoek 
vormden een bevestiging van Merton's 
hypothese. De auteurs menen dat het 
gebruik van een psychologisch 
instrument een nieuwe benadering 
mogelijk maakt van de operationalisa-
tie van sociologische concepten. Op 
deze manier kunnen psychologische 
processen warden bestudeerd die een 
'bemiddelende' rol kunnen spelen 
tussen sociologische factoren en 
individueel deviant gedrag. 
Met literatuuropgave. 
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20 
Ruggerio, V. 
Trafficking in human beings; slaves in 
contemporary Europe 
International journal of the sociology of 
law, 25e jrg., 1997, pp. 231-244 
Dit artikel gaat in op de hedendaagse 
vormen van mensenhandel in Europa 
tegen de achtergrond van een 
groeiende informele economie. De 
auteur presenteert een aantal case 
studies die nader ingaan op de 
belangrijkste actoren en organisaties 
die een rol spelen in mensenhandel. 
Verder behandelt hij de relaties tussen 
deze actoren en organisaties. Volgens 
de auteur profiteren zowel georgani-
seerde criminele groeperingen als 
officiele economische sectoren zoals 
bij voorbeeld de textielindustrie en de 
bouwsector van mensenhandel. De 
auteur benadrukt dat er verbanden zijn 
tussen de georganiseerde criminaliteit 
en bepaalde economische sectoren en 
zogenaamde 'witte boorden'. Criminele 
technieken zoals toegepast in de 
mensenhandel zijn niet voorbehouden 
aan criminelen of criminele organisa-
ties, maar kunnen ook gebruikt 
worden door 'officials'. Tegelijkertijd 
kunnen legale economische sectoren 
gebruikt worden door georganiseerde 
criminele groeperingen. De auteur pleit 
er tenslotte voor dat toekomstig 
onderzoek naar georganiseerde 
criminaliteit rekening houdt met deze 
wederzijdse beInvloeding. 

21 
Simon, L.M..1. 
The myth of sex offender specialization; 
an empirical analysis 
New England journal on criminal and 
civil confinement, 23e jrg., nr. 2, 1997, 
pp. 387-403 
Zijn daders van sexuele misdaden 
gespecialiseerd in dit type misdrijf? 
Criminologisch onderzoek geeft in het 
algemeen aan dat er geen sprake is 
van specialisatie met betrekking tot 
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een bepaald type misdrijf. De meeste 
daders plegen verschillende soorten 
misdrijven. In dit artikel wordt de 
literatuur op dit gebied nader onder de 
loep genomen. Vergeleken worden 
geweldsmisdrijven, verkrachting en 
kindermishandeling. De gegevens voor 
deze studie werden ontleend aan 
verschillende bronnen en verzameld 
op twee verschillende tijdstippen. De 
gegevens met betrekking tot 
kindermishandeling kwamen uit de 
archieven van Pima County Court 
Clinic in Tucson, Arizona. Voorafgaand 
aan hun veroordeling werden 142 
verdachten onderzocht door 
psychologen, psychiaters en 
maatschappelijk werkers gedurende 
de jaren 1984 en 1985. De gegevens 
omtrent verkrachters en plegers van 
geweldsmisdrijven werden ontleend 
aan een uitgebreidere studie van 273 
veroordeelde, inmiddels gedetineerde 
daders die tenminste een gewelds-
misdrijf hadden gepleegd. Ook werden 
de gegevens verzameld van 68 
personen die weigerden aan het 
onderzoek deel te nemen, zodat voor 
deze studie werd uitgegaan van 341 
personen. Geconcludeerd kan worden 
dat niet van een specialisme kan 
worden gesproken, hoewel multivaria-
bele gegevens indiceren dat bij 
kindermishandeling minder sprake is 
van het plegen van andere misdrijven. 

22 
Smithey, M. 
Infant homicide at the hands of 
mothers; towards a sociological 
persperctive 
Deviant behavior, 18e jrg., nr. 3, 1997, 
Pp. 255-272 
Het doel van dit onderzoek is de 
relevante factoren te identificeren die 
samenhangen met kindermoord door 
moeders en deze samen te voegen in 
een multidimensionaal model. In de 
sociologie is weinig of geen onderzoek 
bekend naar de achtergronden van 



Justinele verkenningen, jrg. 24, nr. 5, 1998 	 98 

moord op kinderen door hun moeders. 
Dit onderzoek is een aanzet om in de 
sociologie meer aandacht te vragen 
voor het onderwerp kindermoord door 
ouders. Vijftien vrouwen die in 1993 
hun eigen kind hebben vermoord zijn 
geinterviewd. Uit deze gesprekken zijn 
drie dimensies van mogelijke sociale 
factoren van invloed naar voren 
gekomen: het sociaal (aan)leren van 
fysiek en emotioneel geweld als 
reactie op situaties van angst, stress 
en frustratie; het gebrek aan financiele 
middelen, hetgeen resulteert in het 
ontbreken van de basisbehoeften on 
eon kind te kunnen opvoeden (met 
name het gebrek aan onderdak), en 
het gebruik of misbruik van 
verdovende middelen en alcohol on 
de negatieve gevoelens over de 
kwaliteit van leven in het algemeen en 
over de opyoeding van het kind in het 
bijzonder te verdoezelen, met als 
resultaat dat er geen realistisch beeld 
bestaat van de eigen daden. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen/tbs 

23 
Dolan, K. 
Aids, drugs and risk behavior in prison; 
state of the art 
International journal of drug policy, 8e 
jrg., nr. 1, 1997, pp. 5-17 
Onderzoek naar het overbrengen van 
Hiv binnen het gevangeniswezen is 
buitengewoon lastig. Er zijn veel 
obstakels on gedetineerden hierover 
te intewiewen en de gedetineerden 
zelf zullen niet altijd betrouwbare 
informatie geven over Hiv-riskant 
gedrag. loch is dergelijk onderzoek 
van belang omdat veel gedetineerden, 
bij voorbeeld door hun intraveneus 
druggebruik, een bijzondere 
risicogroep vormen voor wat betreft 
Hiv-besmetting. Zo bleek at in 1988 
dat ongeveer de helft van de 
gedetineerden in Madrid en 20% van 

de gedetineerden in New York besmet 
was met Hiv. De auteur analyseert 
verschillende studies die zijn verricht 
naar de verspreiding van Hiv binnen 
de gevangenismuren. De meeste 
studies hebben weinig van dergelijke 
besmettingsgevallen geconstateerd. 
Ten onrechte wordt daaruit vaak 
geconcludeerd dat er ook daadwerke-
lijk weinig Hiv-overdracht is. Een 
belangrijke reden waarom dergelijke 
studies echter een onderschatting 
geven, is de ondervertegenwoordiging 
in de onderzoekgroepen van 
kortgestraften. Relatief veel intrave-
neuze druggebruikers behoren juist tot 
deze categorie. Dat overdracht van Hiv 
binnen gevangenissen als een serieus 
probleem moet worden beschouwd, 
komt doordat relatief veel riskant 
gedrag voorkomt. Dit riskant gedrag 
betreft het delen van injectienaalden 
bij druggebruik tijdens detentie, het 
aanbrengen van tatoeages met vuile 
naalden en homoseksueel verkeer 
tijdens detentie. De auteur meent dat 
veel gevangenisfunctionarissen 
onvoldoende actief zijn in hun beleid 
on de verspreiding van Hiv tegen to 
gaan. 
Met literatuuropgave. 

24 
Maghan„ I. 
The dilemmas of corrections and the 
legacy of David Fogel 
International journal of offender 
therapy and comparative criminology, 
41e jrg., nr. 2,1997, pp. 101-120 
De geschiedenis van het Amerikaanse 
gevangeniswezen heeft verschillende 
perioden van verandering doorge-
maakt De laatste periode begon in 
1976 en duurt tot op heden voort Zij 
is gekenmerkt door het niet !anger 
opleggen van gevangenisstraffen van 
een onbepaalde duur, door het steeds 
!anger worden van de opgelegde 
gevangenisstraffen en door het 
afzweren van de resocialisatie- 
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ideologie. De ideologische veranderin-
gen met betrekking tot het gevange-
niswezen zijn een gevolg van de 
dilemma's die dit veld overheersen. In 
feite zijn er twee tegengestelde 
paradigma's. Het eerste gaat uit van 
een juridische benadering van 
criminaliteit en legt de nadruk op 
retributie. Het tweede paradigma 
interpreteert criminaliteit primair vanuit 
een psychosociaal perspectief en 
benadrukt resocialisatie. Het probleem 
bij dilemma's is dat de tegengestelde 
ideologieen of paradigma's niet onjuist 
of ongerechtvaardigd zijn. In dergelijke 
gevallen is het volgens de auteur 
funest om een van beide ideologieen 
eenzijdig tot uitgangspunt van beleid 
te kiezen. Beter is het om beide 
polaire doelen sequentieel na te 
streven, zodat als het ware een 
voortschrijdende golf beweging 
ontstaat in plaats van een vicieuze 
cirkel waarbij dan weer de ene en dan 
weer de andere ideologie de overhand 
heeft. Hij illustreert deze benadering 
aan de hand van een aantal concrete 
dilemma's rond het gevangeniswezen. 
Hij pleit ervoor om het penitentiaire 
beleid niet eenzijdig te laten 
domineren door hetzij een retributie-, 
hetzij een resocialisatie-ideologie. 
Met literatuuropgave. 

25 
Rokach, A., S. Koledin 
Loneliness in jail; a study of the 
loneliness of incarcerated men 
International journal of offender 
therapy and comparative criminology, 
41e jrg., nr. 2, 1997, pp. 168-179 
Eenzaamheid is een groot sociaal 
probleem in de westerse wereld. 
Eenzaamheid hangt samen met een 
gering besef van eigenwaarde en met 
depressiviteit, angst en inter-
persoonlijke vijandigheid. Bekend is 
ook dat eenzaamheid bijdraagt aan 
criminaliteit. De auteurs hebben 
onderzocht welke invloed detentie 
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heeft op gevoelens van eenzaamheid. 
Zij maakten daarbij gebruik van een 
verkorte versie van een vijf-
dimensionele schaal van eenzaamheid 
die in ander verband was ontwikkeld. 
De vijf factoren zijn: emotionele nood, 
sociale ontoereikendheid, groei en 
ontdekking (deze factor refereert aan 
de toegenomen persoonlijke kracht die 
wordt geput uit ervaringen van 
eenzaamheid), interpersoonlijke isolatie 
en zelfvervreemding. De 
eenzaamheidsschaal werd voorgelegd 
aan 145 gedetineerden en - ter 
vergelijking - aan 112 mannen uit de 
algemene bevolking. De gedetineerden 
bleken op drie van de vijf factoren niet 
afwijkend te scoren. Zo bleken 
gedetineerden sociaal geIsoleerder te 
zijn. Dat gedetineerden die door de 
samenleving zijn uitgestoten, zich 
verworpen en verlaten voelen, is 
logisch. Zij scoorden echter ook hoger 
op de factor groei en ontdekking. Dit 
zou betekenen dat de gedetineerden 
aan hun eenzaamheid nieuwe kracht 
ontlenen. De auteurs sluiten niet uit 
dat deze opvatting van de geinter-
viewde gedetineerden weinig 
realistisch is en mede is ingegeven 
door de wens om de pijn te 
verzachten. 
Met literatuuropgave. 

26 
Aleixo, P.A., L Blud e.a. 
Ethnicity self-esteem and custodial 
adjustment in young offenders 
Psychology, crime and law, 3e jrg., nr. 
4, 1997, pp. 301-308 
Uit een studie onder 25 Aziatische, 25 
zwarte en 25 blanke jong-volwassen 
gedetineerden komt naar voren dat de 
Aziatische gedetineerden zich het 
minst wisten aan te passen aan de 
omstandigheden binnen de gevange-
nis. Deze groep scoorde ook het laagst 
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op een standaardtest waarmee de 
kwaliteit van het zelfbeeld wordt 
gemeten. In een poging om deze 
resultaten te verklaren veronderstellen 
de auteurs dat Aziaten in de 
gevangenis nog het meest te lijden 
hebben van het feit dat ze zijn 
afgesneden van contacten met hun 
familia. Ze geven echter toe dat 
detzelfde resultaten zouden kunnen 
worden toegeschreven aan verschillen 
in sociaal-economische achtergronden 
en strafrechtelijk verleden. Voor deze 
kenmerken werd in de studie niet 
gecontroleerd. De auteurs bevelen dan 
ook aan om in toekomstig onderzoek 
naar de detentie-ervaringen van 
verschillende etnische groepen meer 
variabelen in ogenschouw te nemen. 
Met literatuuropgave. 

27 
Koster, U. 
'De vangrail'; categorale behandeling 
van jongeren met ADHD 
Maandblad geestelijke volksgezond-
heid, nr. 5, 1997, pp. 508-522 
In dit artikel wordt een beschrijving 
gegeven van de behandeling van 
ADHD-kinderen in 'de Vangrail; een 
afdeling van de jeugdinrichfing 
Harreveld. De Vangrail biedt pleats aan 
twee leefgoepen van elk tien bedden. 
De kinderen zijn tussen 12 en 18 jaar 
cud en lijden aan een ernstige vorm 
van ADHD - een gedragsstoornis 
waarbij aandachtsproblemen en/of 
hyperactiviteit eq. impulsiviteit centraal 
steam Vaak zijn er echter ook 
sociaal-emotionele problemen die 
direct of indirect verband houden met 
de ADHD-problematiek. De eerste due 
maanden van de behandeling in de 
Vangrail staan in het teken van 
observatie en het werken aan een 
vertrouwensrelatie. De vangrail tracht 
de jongeren een leefklimaat aan te 
bieden met duidelijke regels en vaste 
activiteiten. Wanneer de jongere 
eenmaal is gewend aan de gang van 
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zaken in de leefgroep wordt er 
gewerkt aan het vergroten van het 
zelfvertrouwen, het sociaal inzicht en 
de sociale vaardigheden. Daarna wordt 
er gericht aandacht besteed aan de 
klachten van hyperactiviteit, 
impulsregulatie en concentratie-
problemen. Bij veel jongeren gaan 
deze klachten nooit helemaal over en 
komt het er op aan ze te leren 
beheersen. Totale genezing behoort 
doorgaans niet tot de mogehjkheden. 
Met literatuuropgave. 

28 
Rohde, P., D.E. Mace e.a. 
The association of psychiatric disorders 
with suicide attempts in a juvenile 
delinquent sample 
Criminal behaviour and mental health, 
7e jrg.. nr. 3, 1997, pp. 187-200 
Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek near de mate waarin 
psychiatrische stoornissen gerelateerd 
zijn aan het rneermaals voorkomen van 
zelfmoordpogingen in een steekproef 
van gedetineerde jeugddelinquenten. 
Uit het onderzoek bleek dat deze 
populatie talrijke psychiatrische 
problemen vertoonde. Tech waren 
zelfmoordpogingen vooral gerelateerd 
aan internaliseringsproblemen die 
samenhangen met depressies en 
angststoornissen. Onder de groep die 
deze stoornissen vertoonde was het 
aantal zelfmoordpogingen twee keer 
zo hoog als onder de groep die de 
stoornissen niet vertoonde. Stoornissen 
die samenhingen met het gebruik van 
cannabis vertoonden een trendmatig 
(niet-significant) verband met een 
geringer suIcidaal gedrag. Gedrags-
stoornissen en het vertonen van 
opposifioneel uitdagend gedrag waren 
bij jongens gerelateerd aan meer 
zelfmoordpogingen en bij meisjes aan 
minder zelfmoordpogingen. Het 
samengaan van verschillende 
psychiatrische stoornissen verhoogde 
niet het risico op een zelfmoordpoging. 
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De auteurs bespreken de klinische en 
theoretische implicaties van hun 
bevindingen. Ze raden aan het 
verschijnsel depressie onder deze 
populatie met kracht te bestrijden. 
Met literatuuropgave. 

29 
Schissel, B. 
Youth crime, moral panics, and the 
news; the conspiracy against the 
marginalized in Canada 
Social justice, 24e jrg., nr. 2, 1997, pp. 
165-184 
De auteur betoogt hoe de recentelijk 
verharde strijd tegen de misdaad in 
Canada, evenals in andere landen, 
dreigt door te slaan in een oorlog 
tegen de eigen jeugd. Legde de Young 
Offenders Act van enkele jaren 
geleden het accent bij preventie en 
resocialisatie, de reacties in de 
publieke opinie en de massamedia 
worden steeds heftiger: herinvoering 
van de doodstraf voor minderjarige 
moordenaars, verplichte boot camps 
voor alle categorieen jeugdige 
delinquenten, enzovoort. De auteur 
hanteert een uitgesproken kritisch-
criminologische optiek, steunend op 
Foucault's eerdere analyse van 
totalitaire instituties en een feministi-
sche visie op de criminalisering van 
meisjes. Morele paniek onder de 
bevolking heeft weinig van doen met 
objectieve criminaliteitscijfers, en juist 
veel meer met de politiek-
economische context. De groeiende 
jeugdwerkloosheid in Canada, de 
zichtbaarheid van groepen (allochtone) 
jongeren in het straatbeeld en de forse 
toename van het aantal gebroken 
gezinnen, maken bij de doorsnee-
burger latente angsten los voor het 
onbekende. Zijn eigen, toch al niet al 
te hechte, orde wordt bedreigd. Dus 
trapt hij op de meest kwetsbare ander: 
de moreel verzwakte jeugd. Aan de 
hand van representatief genoemde 
passages uit krantenartikelen - zelfs 

jaren zestig mediaprofeet Marshall 
McLuhan komt er nog eens voor uit 
de kast - wijst de auteur op het 
belang van de 'semiotiek' van de angst 
voor en de haat tegen de jeugd in de 
dominante samenleving. 
Met literatuuropgave. 

Verslaving 

30 
Norco, D.N., T.E. Hanlon e.a. 
The association of early risk factors to 
opiate addiction and psychological 
adjustment 
Criminal behaviour and mental health, 
7e jrg., nr. 3, 1997, pp. 213-228 
Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar de relatie tussen 
risicofactoren op jonge leeftijd, de 
ontwikkeling van een verslaving aan 
opiaten en de ontwikkeling van 
psychologische aanpassingsproblemen 
bij verslaafden. De risicofactoren zijn 
onderscheiden in factoren op het 
niveau van de ouders en het gezin, op 
het niveau van leeftijdgenoten en het 
niveau van het individu zelf. De 
onderzoeksgroep bestond uit 252 
verslaafden die ten tijde van het 
onderzoek jonger waren dan veertig 
en die ouder waren dan twaalf toen ze 
begonnen te gebruiken. De controle-
groep bestond uit 342 niet-verslaafden 
die afkomstig waren uit dezelfde buurt 
en van gelijke leeftijd, etnische groep 
en woonplaats waren als de 
verslaafden. Uit het onderzoek bleek 
onder meer dat verslaafden in hun 
vroege jeugd veel meer risicofactoren 
vertoonden dan niet-verslaafden. Dat 
gold voor zowel blanken als zwarten. 
Blanken en zwarten bezaten echter 
verschillende risicoprofielen: blanke 
verslaafden stonden in hun vroege 
jeugd bloot aan meer risicofactoren 
dan zwarte verslaafden. Zwarte 
verslaafden onderscheidden zich van 
zwarte niet-verslaafden door meer 
wangedrag op school in groepsver- 
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band, meer drugsmisbruik op jonge 
leeftijd en meer gedragsafwijkingen. 
De auteurs concluderen uit de 
resultaten onder meer dal drugversla-
ving zowel een oorzaak is van 
problemen, maar oak een begeleidend 
verschijnsel van een reeks van 
problemen. 
Met literatuuropgave. 

Slachtofferstudies 

31 
Chan, W. 
Legal equality and domestic homicides 
International journal of the sociology of 
law, 25e jrg., nr. 3, 1997, pp. 203-229 
De vrijspraak van Sara Thornton - een 
vrouw die door haar echtgenoot word 
mishandeld en hem om het !even 
bracht - markeerde in het Verenigd 
Koninkrijk het weer oplaaien van een 
al lang bestaande discussie tussen 
voor- en tegenstanders van 
strafrechtshervormingen wat betreft 
geweldspleging van misbruikte en 
mishandelde vrouwen tegen hun 
partner. De auteur gaat in op de 
argumenten van hen die vanwege 
deze geweldpleging aangeklaagde 
vrouwen steunen in hun strijd om 
gelnke behandeling. Zij bespreekt 
kritisch drie voorgestelde hervormin-
gen: het introduceren van een 
verklaring van een deskundige 
aangaande het 'battered women 
syndrome' (een strategie die in de VS 
op grate schaal wordt gevolgd); het 
concept 'cumulatieve provocatie': het 
verweer op grand van zelfbehoud (een 
aanvulling van de Homicide Act 1957). 
Zij vindt dat de reden waarom de 
boogde wetsveranderingen zijn 
uitgebleven, gezocht moot worden in 
het gebrek aan overeenstemming 
onder feministen wat betreft de 
definitie van wat gelijkheid nu eigenlijk 
zou moeten inhouden. Dus een 
gesloten front ontbreekt, wat mede 
wordt veroorzaakt doordat er oak 

'102 

feministen zijn die streven naar een 
speciale behandeling van vrouwen op 
grand van hun speciefieke van 
mannen (op wier normen het hele 
rechtssysteem is gebaseerd) 
afwijkende vrouw-zijn. Om de 
wettelijke status van vrouwen te 
verbeteren zoo volgens de auteur moor 
aandacht gegeven moeten warden aan 
de oorzaken van discriminatoire 
praktijken tegen vrouwehjke 
verdachten en aan wear on hoe deze 
praktijken ontstaan. 
Met literatuuropgave. 

32 
Bi!sky, W., P. Wetzels 
On the relationship between criminal 
victimization and fear of crime 
Psychology, crime and law, 3e jrg., nr. 
4, 1997, pp. 309-318 
Uit eerder onderzoek bfijkt dat 
vrouwen en ouderen banger zijn om 
slachtoffer te worden van criminaliteit 
dan anderen, ondanks de kleinere 
kans die zij !open cm daadwerkelijk 
slachtoffer to worden. Waarschijnlijk 
zijn deze resultaten vooral artefacten, 
die het gevolg zijn van het veronacht-
zamen van de volgende onderzoeks-
voorwaarden: een adequate 
specificatie van indicatoren voor angst; 
de symmetrie van slachtoffer warden 
en angst-indicatoren; de definitie van 
niet-slachtoffers; de correctie t.a.v. de 
restrictie van de reeks correlaties; het 
controleren van verzachtende 
omstandigheden; het rekening houden 
met verschillende varianties binnen de 
subgroepen. Het belang van deze 
voorwaarden wordt aangetoond aan 
de hand van gegevens verkregen uit 
een representatief Duits onderzoek, 
uitgevoerd in 1992 door het 
Kriminologisches Forschungsinstitut 
Niedersachsen. Gegevens van 15771 
personen van zestien jaar en ouder 
werden betrokken bij het onderzoek. 
Uit correlatie-analyse van verschillende 
angst-indicatoren blijkt dat angst voor 
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criminaliteit niet gezien moet worden 
als een homogeen fenomeen. Bij 
toepassing van verschillende 
beoordelingsstrategieen blijken tevens 
specifieke familie-omstandigheden en 
anonomiteit cruciaal te zijn voor het 
doen van aangifte van gewelddadige 
incidenten tussen personen die een 
intieme relatie hebben. Tenslotte blijkt 
uit herhaalde analyses, met extra 
methodologische controlemaatregelen 
voor elke volgende stap, dat de relatie 
tussen de angst slachtoffer te warden 
in hoge mate afhankelijk is van de 
wijze waarop gegevens worden 
verwerkt. 
Met literatuuropgave. 

Preventie van criminaliteit 

33 
Holder, N.D., AJ. Treno e.a. 
Summing up; recommendations and 
experiences for evaluation of 
community-level prevention programs 
Evaluation review, 21e jrg., nr. 2, 1997, 
pp. 268-278 
Hoe evalueer je het effect van 
preventie-maatregelen op het 
geaggregeerde niveau van hele 
bevolkingsgroepen? Een effect-
evaluatie op individueel niveau, het 
vaststellen van eventuele gedrags-
verandering bij individuen, kent reeds 
haken en ogen; nog lastiger wordt dit 
in het geval van een wijk, een hele 
stad of zelfs het hele land. Er zijn meer 
storende factoren en deze zijn 
moeilijker onder controle te houden. 
Bovendien is het methodologisch veel 
lastiger am het zuivere experiment te 
benaderen en zo goed mogelijk 
vergelijkbare controlegroepen samen 
te stellen. Als bij voorbeeld in 
Nederland een nieuw alcohol-
preventie programma van start gaat, 
hoe evalueren we dan op een zuivere 
manier de resultaten? Moeten we 
daarvoor eerst als controlegroep 
enkele Duitse deelstaten, Denemarken, 
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en delen van het Verenigd Koninkrijk 
'matchen' op een aantal achtergrond-
variabelen? De auteurs laten zien dat 
ook de evaluatie van verschillende 
alcohol-maatregelen binnen een en 
dezelfde Amerikaanse staat, Californie, 
op de nodige problemen stuit. 
Experimenteel verstorende factoren 
zijn bij voorbeeld algemene maatrege-
len die in de tussentijd voor de hele 
populatie warden ingevoerd (zoals in 
de geest van zero tolerance), en 
sociaal-economische ontwikkelingen 
zoals werkloosheid. Oak laat een reeks 
studies zien dat de uitkomsten van 
experimentele- en controlegroepen 
van Californische burgers nauwelijks 
van elkaar verschillen, waar het gaat 
om de vraag: hoe erg vindt u bij 
voorbeeld het rijden onder invloed; 
alcoholgebruik door minderjarigen; en 
drinken in het openbaar. De 
interventie, steeds bestaande uit een 
preventieproject, had hier kennelijk 
weinig aan bij te dragen. De auteurs 
noemen tenslotte enkele overwegingen 
voor een multi-variabel dan wel 
enkel-variabel model. 

34 
Kinzig, J. 
Preventive measures for dangerous 
recidivists 
European journal of crime, criminal law 
and criminal justice, 5e jrg., nr. 1, 1997, 
pp. 27-57 
In dit artikel gaat de auteur in op de 
vraag welke preventieve maatregelen 
mogelijk zijn binnen Europa am 
gevaarlijke criminelen te weerhouden 
van recidive. Sinds het recente 
zedenschandaal in Belgie, is de 
aandacht voor dit onderwerp van het 
publiek weer opgelaaid. De auteur 
geeft vervolgens een overzicht van 
vigerende wettelijke maatregelen 
binnen het justitiele systeem in een 
aantal Europese lidstaten gericht op 
het voorkomen van recidive van zware 
criminelen en vergelijkt deze met 
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elkaar. Van oudsher heeft het 
strafrecht twee antwoorden am aan de 
veiligheidsvraag van het publiek te 
voldoen, verhogen van de strafmaat; 
nemen van maatregelen in de 
preventieve sfeer in combinatie met 
dadergerichte resocialisatie-
programme's in pleats van of in 
combinatie met strut In Nederland 
wordt met name dit tweede spoor 
gevolgd en kan aan zware criminelen 
tbs opgelegd warden. In de praktijk 
wordt deze maatregel met name aan 
jongere zware criminelen opgelegd 
omdat bij deze groep de kans op 
recidive nog grater is. Daarnaast is er 
binnen het Nederlandse gevangenis-
systeem een mogelijkheid am tijdens 
de uitvoering van de gevangenisstraf 
verschillende behandelmethoden in 
het kader van tbs op te leggen aan. 
De auteurs concluderen tenslotte dat 
met in Nederland, in vergehjking met 
andere landen de recidive lug is 
ander zware criminelen met name 
dankzij de grate varieteit aan 
behandelmethoden. 
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