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De computer als weegschaal van de rechter 

Voorwoord 
 
In 1992 was nummer 8 van Justitiële 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 wenselijk 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 strafrechtcoördinatoren enige tijd 
geleden het besluit genomen 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) ontwikkeld dat onlangs landelijk is ingevoerd. Het 
gemeenschappelijke doel van deze informatiesystemen is duidelijk: meer rechtsgelijkheid zien te 
creren. 
Hoe moet de introductie van informatietechnologie in de rechtspraktijk worden gewaardeerd? Wat zijn 
de mogelijkheden en beperkingen? Velen achten het gebruik van de computer van groot belang voor 
het justitiële beleid. Immers, de rechtspleging kan hierdoor aan efficiëntie winnen. 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 Linden dat er nog altijd grote 
straftoemetingsverschillen bestaan tussen de verschillende arrondissementen in Nederland. Er 
bestaan niet alleen verschillen tussen de arrondissementen maar ook - in de tijd gezien - binnen één 
en hetzelfde arrondissement. Deze verschillen kunnen slechts gedeeltelijk worden verklaard door een 
verschil in delicternst. De auteurs wijzen erop dat door deze strafmaatverschillen het beslag op de 
penitentiaire 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 
Minnesota is opgezet, betogen de auteurs, leent zich ertoe in Nederland te worden geïntroduceerd. 
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 straftoemetingsrichtlijnen de financiële 
consequenties van strafverzwaringen zichtbaar gemaakt. Het politieke bedrijf zou op zijn beurt een 
strafplafond moeten inbouwen door de financiële middelen voor strafexecutie te begrenzen. 
M. Malsch doet in haar artikel verslag van de straftoemetingsvrijheid in een aantal Europese landen en 
van de initiatiatieven die daar zijn ondernomen om eenheid in straftoemeting te bevorderen 
(waaronder geautomatiseerde informatiesystemen). Daarnaast maakt zij een uitstapje naar de 
gezondheidszorg. Welke initiatieven worden in de medische wereld 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 acceptatie 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 warenonderzoek 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 
O.M.) en Nostra (het straftoemetingsmodel van de zittende magistratuur in de vier gerechten van het 
noordelijk ressort), en om IVS, het Leidse ondersteuningssysteem voor de Z.M. dat door de auteurs 
zelf is ontworpen. De auteurs behandelen de achtergronden van de drie systemen, en geven aan de 
hand van een fictieve 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 
opgesteld blijkt hoe verschillend de `prestaties' van de drie systemen zijn. Terwijl 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 om 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 
schijngelijkheid laat ontstaan. `De vraag wat relevant is, wordt in de meeste straftoemetingsmodellen 
(impliciet) beantwoord vanuit een vergeldingsdoel (..). Andere strafdoelen zijn niet of nauwelijks 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 onpersoonlijke rechtsspraak op termijn als een 
boemerang op de rechtspleging terug slaat. De verwachtingen van de informatietechnologie zouden 
daarom moeten worden getemperd en bijgestuurd. Niet de `kale strafduur' dient centraal te staan in de 
modellen, maar de aangelegde maatstaven in de verschillende strafzaken. 
Tenslotte plaatst W. van de Donk enkele algemene kanttekeningen bij de opmars van 
informatietechnologie in de rechtspraktijk. Hij is van mening dat de informatisering buiten het 
realiseren van meer uniformering, ook andere gevolgen zal hebben. De computer zal ook van invloed 
zijn op de eigen positie en werkzaamheden van officieren en rechters. Informatisering in de 
gezondheidszorg heeft geleerd dat medisch specialisten 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 aggreren gegevens over de praktijk van de rechtspleging zullen 
stellig reden zijn voor een meer intensieve en waarschijnlijk meer centrale inmenging met die praktijk.' 

 


