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Criminalisering 

Voorwoord 

Het thema van decriminalisering houdt criminologen en strafrechtsgeleerden nog altijd bezig. 
Weliswaar is het abolitionisme verleden tijd en vinden congressen met veelzeggende termen als 
‘rechtsomlegging’ niet meer plaats. Maar de gedachte dat het strafrecht waar mogelijk plaats dient te 
maken voor civielrecht en maatschappelijke conflictbeslechting kan onverminderd op veel instemming 
rekenen Ook justitiële beleidsmakers onderkennen herhaaldelijk dat de mogelijkheden van nieuwe 
strafwetten niet moeten worden overschat, te meer daar justitie overbelast is en het groeiend aantal 
strafzaken nauwelijks kan verwerken. 

De verwachting dat veel delicten uit het strafrecht zouden kunnen worden gehaald is echter niet 
bewaarheid. Ook van het streven naar ‘strafrecht met mate’ is de laatste decennia weinig terecht 
gekomen. Integendeel, de hedendaagse aanscherping van strafbaarstellingen op zowat alle 
delictvelden (zeden, verkeer, economie, milieu) lijkt niet te stuiten. De strafmaxima zijn rigoreus 
aangepast. De Hullu, Koopmans en De Roos constateren in hun studie Het wettelijk strafmaximum 
(1999) dat de opwaartse tendens bij wapenwetgeving en drugswetgeving onmiskenbaar en 
spectaculair is. Ook op het gebied van wegenverkeerswetgeving hebben strafbaarstellingen en 
strafbedreigingen een grote vlucht genomen. Bij veel commune delicten (valsheid in geschrifte en 
heling) zien we eenzelfde opwaartse tendens.  

Het decriminaliseringsbeleid steekt bij dat alles pover bij af: het bordeelverbod is recentelijk 
afgeschaft; in de euthanasiewetgeving heeft de strafrechter plaats gemaakt voor een regionaal 
toetsingscollege. Overigens is de Lex Mulder – de administratieve afdoening van 
verkeersovertredingen - alleen in naam een decriminaliseringsoperatie te noemen: de (hoger 
geworden) boetes zijn gebleven.  

Kortom, het strafrecht is minder beheersbaar gebleken dan door velen werd gehoopt. De wetgever 
lijkt, zoals prof. Th.A. de Roos reeds in zijn proefschrift Strafbaarstelling van economische delicten 
(1987) opmerkte, voor de weg van de minste weerstand te kiezen, mede omdat voorstellen om 
strafrechtelijke sanctionering achterwege te laten bij maatschappelijke organisaties veel bezwaren 
oproepen. Politici blijven veel waarde hechten aan de symbolische rol van het strafrecht. De vraag of 
nieuwe strafbaarstellingen wel handhaafbaar zijn is daaraan vaak ondergeschikt. Scepsis over die 
handhaafbaarheid leidt zelden tot zoeken naar alternatieven. 

Wel dient te worden bedacht dat de samenleving de laatste tien tot vijftien jaar ingrijpend is veranderd. 
Geheel uiteenlopende verschijnselen als veelvuldig uitgaan, verkeersproblemen, grotere 
milieuverontreiniging, groeiend wapenbezit en misbruik van internet dwingen de wetgever ertoe 
adequaat te reageren. Daarmee gaat gepaard een toenemende maatschappelijke druk die op 
parlementariërs wordt uitgeoefend. Ze kunnen zich niet of nauwelijks onttrekken aan de grote 
aandacht voor incidenten (kinderporno; voetbalgeweld; enzovoort), en de verontwaardiging die media-
berichtgeving daarover teweegbrengt. Bovendien staat de wetgever ook onder druk van internationale 
regelgeving, bijvoorbeeld afspraken over de aanpak van georganiseerde misdaad.  

Hoe de tendens van ruimere strafbaarstellingen en hogere strafbedreigingen te duiden? In hoeverre 
worden strafwetgever en strafrechtspleging beïnvloed door de eisen van de media, actiegroepen en 
kruisvaarders om veiligheid en bescherming van burgers te vergroten? In hoeverre dragen potentiële 
(technologische) risico’s en gevaren ertoe bij dat de strafwetgever zich bevoegd acht bestaande 
strafbepalingen fors op te rekken? Vooral deze vragen zullen in dit nummer aan bod komen.  



In de openingsbijdrage gaat prof. Th.A. de Roos na welke verschuivingen zich de laatste tien jaar in 
het strafbaarstellingsbeleid hebben voorgedaan en hoe die moeten worden beoordeeld. Uit de 
veelheid van verhoogde strafbaarstellingen ontwaart De Roos twee tendensen. Ten eerste noemt hij 
het oogmerk de samenleving te wapenen tegen als bijzonder gevaarlijk gedefinieerde gedragingen 
(risicobeheersing). Dat is volgens hem te verklaren uit de toegenomen betekenis die aan 
maatschappelijke veiligheid en aan solidariteit met slachtoffers wordt toegekend. Zo wordt roekeloos 
verkeersgedrag met dodelijk gevolg voortaan even sterk afgekeurd als doodslag. Op strafrechtelijk 
gebied springen het wegenverkeer, milieuvervuiling, het wapenbezit, het voorkomen en tegengaan 
van groepsgeweld en ordeverstoringen, er uit. Naast risicobeheersing tekent zich het streven om 
kwetsbare groeperingen te beschermen als belangrijkste motor van strafwetgeving af. Onder die 
categorie valt de strafbaarstelling van stalking (belaging), kinderporno, mensenhandel en het 
wetsvoorstel inzake structurele discriminatie.  

L.J.M. d’Anjou tracht in zijn artikel aan te tonen hoezeer het strafrecht een product is van moreel 
ondernemen. Morele ondernemers of kruisvaarders zijn personen of organisaties die een publiek 
debat weten te initiëren over gedrag dat in hun ogen strafbaar zou moeten worden gesteld. Ze moeten 
het publiek en de politieke gezaghebbers er van overtuigen dat criminalisering noodzaak is. Of zij 
daarin slagen is volgens de auteur afhankelijk of zij gedeelde definities van het probleem in kwestie 
ingang weten te laten vinden. D’Anjou illustreert dat met de recente criminalisering van stalking. De 
initiatiefnemer, de stichting anti-stalking, zocht begin 1997 de publiciteit en had direct het tij mee 
omdat de media zich massaal wierpen op de belaging van een aantal bekende Nederlanders (star-
stalking). De mobilisering van politici en deskundigen bleek daarna makkelijk te verlopen. Reeds in 
1998 werd het wetsontwerp met algemene stemmen in de Tweede Kamer aangenomen.  

Prof. E. Lissenberg gaat nader in op de veranderde houding ten opzichte van geweld in intieme 
relaties. Ze benadrukt dat we de laatste drie decennia een tweetal tegengestelde ontwikkelingen zien: 
terwijl de Nederlandse publieke cultuur – en in het verlengde daarvan de strafrechtspleging – de 
afgelopen decennia vermannelijkt is (rivaliteit; verharding), wordt in de privé-sfeer juist meer nadruk 
gelegd op vrouwelijke normen zoals rekening houden met elkaars wensen en verlangens. Deze 
feminisering van omgangsvormen in intieme relaties moet volgens haar beschouwd worden als de 
uitkomst van een collectief cultuurconflict waarin vrouwen meer en meer als slachtoffer werden gezien 
van seksueel geweld en patriarchale onderdrukking. Dit conflict leidde tot de benoeming van een 
nieuwe misdaadcategorie, namelijk thuisgeweld. Volgens Lissenberg is dat conflict in de jaren 
negentig geïndividualiseerd geraakt. Tegelijk lijken mensen steeds intoleranter te worden jegens 
welke hinder dan ook in de persoonlijke levenssfeer. Ze wensen niet alleen gevrijwaard te worden van 
fysiek geweld maar ook van psychisch geweld. De recente criminalisering van stalking is dan ook een 
logisch gevolg van de eerdere criminalisering van thuisgeweld. 

G. van Rossum gaat in op het vraagstuk van internet-misbruik. Volgens de auteur is er een 
onevenwichtigheid ontstaan tussen innovatie (stimuleren economische groei) en risicobeheersing. Pas 
zeer recent wordt risicogedrag via internet door beleidsmakers als een groot probleem erkend. Tot dat 
risicogedrag behoren racisme en kinderporno, het uitlokken van rellen, privacy-inbreuken, financieel 
benadelen van personen of bedrijven en illegale handel. Naast deze klassieke delictvormen genereert 
internet nieuwe delictvormen zoals verspreiding van virussen en het moedwillig overbevolken van 
sites. De netwerkeconomie kent dan ook een groep van relatief nieuwe slachtoffers: vooral bedrijven, 
financiële instellingen en overheidsorganisaties. Wat de aanpak betreft denkt de auteur dat de 
traditionele werkwijze, namelijk criminalisering door versterking van het strafrechtelijke systeem, 
weinig effect zal sorteren. Hij verwacht meer van zelfregulering, publieke normstelling en het 
organiseren van eigen toezichthouders (compliance) binnen internationale kaders.  

Tenslotte is een vertaling opgenomen van een studie van de Amerikaanse criminoloog prof. L.W. 
Sherman. Deze studie verscheen al in 1993 maar biedt een fundamentele visie op het vraagstuk van 
criminalisering. In die bijdrage constateert de auteur dat vooral op economisch en ecologisch gebied 
strafbepalingen steeds meer aangescherpt worden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat deze 
criminalisering een compensatie is voor verzwakte informele controle in de samenleving. Maar als 
informele sociale controle daadwerkelijk is verzwakt kan dat volgens Sherman ook betekenen dat 
strafbepalingen nauwelijks effectief zijn en een boemerang-effect sorteren: de criminaliteit neemt door 
nieuwe strafbepalingen juist toe. Introductie van nieuwe strafbepalingen kunnen immers vele 
onbedoelde gevolgen met zich mee brengen zoals verzwakking van het moreel gezag van de wet en 
het opwekken van onrechtgevoelens. Met name wanneer wetsbepalingen als onrechtvaardig worden 



beschouwd zullen deze bepalingen massaal worden overtreden. We zouden ons dus niet moeten 
haasten alles te criminaliseren wat informele sociale controle niet vermag te reguleren. Criminaliseren 
dient volgens Sherman van twee criteria af te hangen: bestaat er een grote maatschappelijke 
consensus om bepaald gedrag te veroordelen? En is de strafbepaling voldoende effectief om 
gehoorzaamheid aan de betreffende regels af te dwingen?  


