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Mr E.F. Stamhuis 

De strafbeslissing 
tussen twee vuren 

Straf moet bevorderen dat de delmquent 
weer volwaardig in de samenleving zal 
kunnen funct10neren. De bes/1ssing van 
de rechter zal zoveel mogelljk op indivi
due/e factor en afgestemd moeten zljn. De 
dader heeft in de samenleving een plaats, 
en IS aan de daar geldende normen ge
bonden. 

In zijn woorden ter inle1ding bij de justitie
begroting voor 1989 geeft de minister van 
Justitie biiJk van polair denken. Hij schetst 
daar een spann1ngsveld tussen twee po
len, waarin het voortdurend zoeken 1s 
naar het JUiste midden. 1 Hoe behartens
waardig het streven naar evenwicht op 
zichzelf ook is, er IS vanuit strafrechtstheo
retisch perspectief wei het een en ander te 
zeggen over de wijdverbreide denktrant, 
waarvan de m~nisteriele bespiegelingen 
een voorbeeld ZIJn. ZiJn opmerk1ngen gel
den weliswaar de gehele 'justitie' en niet 
uitsluitend het strafrecht, ze zijn voor dat 
rechtsgeb1ed wei mede bedoeld. Oat blijkt 
al uit het vervolg, waar de min1ster zelf een 
voorbeeld aan het strafproces ontleent. 

In deze bijdrage wil 1k enige kantteke
n~ngen plaatsen bij de positiebepaling van 
de minister. Een schets van echte en on
echte conflicten in de strafrechtsbeschou
wing komt daarbiJ in het Iicht te staan van 
een actueel kernprobleem in de theorie: 
de straftoemeting. De strafoplegging door 
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de rechter IS namelijk te beschouwen als 
een concentratiepunt, waar grondslag
problemen en doelvragen van het straf
recht aan de orde zijn. 

Op dit punt is het voor een (protestants) 
christen, als voor ieder ander, van beteke
nis om nate gaan in welke richting zijn le
vensvisie hem zou kunnen inspireren. 
Voor mij zet de open baring in de Schnft als 
volgt de toon: lndividualiteit en gemeen
schap gaan samen op. Zij sluiten elkaar 
niet u1t, noch werken ze elkaar tegen. In 
het begin staat daar de mens als uniek we
zen, drager van intrinsieke waardigheid 
als imago De1. Zijn bestaan wordt tegelijk 
meebepaald door de gemeenschap 
waarvan hij deelgenoot is: gemeenschap 
met de Schepper, zijn medemensen en de 
rest van de schepping. Hij heeft z1ch te 
voegen naar de normen, die uit die ge
meenschap voortvloeien. Zijn persoonlijk 
bestaan word! daardoor gecompleteerd. 
In essentie wordt dat met Christus niet an
ders. H1j onderstreept die gemeenschaps
normen door de liefde tot God en de 
naaste als fundament ervan te herhalen. 
Hij haalt het individu voor het voetlicht, als 
Hij diens perspectief als burger van het 
nieuwe rijk opent. 

Mr E F Stamhurs (1960) rs unrversrtarr docent straf
rechtistrafprocesrecht aan de RrJksunrversrtert Gronrngen 

1 BrJI Hana Tweeae Kamer '88- 89. 20800. Hoofdstuk 4. 
nr 2. 3-4 
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In het strafrecht hebben we met beide, 
individu en gemeenschap, te maken. Bij 
de beantwoording van de wezenlijke vra
gen zullen ze mijns inziens steeds in reke
ning gebracht moeten worden. Het bete
kent, dat de theorie zich niet moet verlie
zen in de tegenstelling, die er tussen be ide 
kan ontstaan, maar ook moet zoeken naar 
mogelijkheden om ze in de straf met el
kaar te verenigen. Vanuit dit uitgangspunt 
zal ik de zaak belichten en verderop mijn 
opvatting nog nader uitwerken. 

De sterk theoretische inslag van mijn 
betoog hoop ik aan het slot weer enigszins 
goed te maken door enkele praktische 
punten aan te stippen. Het gaat mij echter 
in hoofdzaak erom, de gedachten te be
palen. Tot het aanbieden van dit theore
tisch essay aan een politiek partij
periodiek gaf mede de doorslag wat me
vrouw Singer-Dekker, oud-parlementarier 
en strafrechtsgeleerde, schreef: 'Een 
meer frequent en ook meer diepgaand 
contact tussen volksvertegenwoordigers 
en strafrechtstheoretici is( ... ) beslist geen 
overbodige luxe.2 

Terminologische tegenstelling 
Als de minister schrijft: 'De rechtspleging 
dient te bereiken, dat in het concrete geval 
beide functies van de rechtsstaat, zowel 
de rechtsbescherming van de verdachte 
als de handhaving van het recht in de sa
menleving op een evenwichtige wijze wor
den verwezenlijkt,' dan wordt ons iets als 
dilemma geschilderd wat het eigenlijk niet 
is. Hij stelt in zijn hierboven geciteerde 
woorden de rechtspositie van de burger 
tegenover de rechtshandhaving in de sa
menleving. Hij nodigt daarmee het parle
ment min of meer uit, de toetsing van zijn 
beleid als een afweging van die twee 
zwaartepunten te beschouwen. Ze kun
nen nu eenmaal niet beide gemaximali
seerd worden, zo versta ik zijn woorden. 
Deze visie lijkt mij wat te eng. Oat de 
rechtspositie van de burger intact blijft, 
staat niet tegenover, maar is juist een on
derdeel van de handhaving van het recht 
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in de samenleving. We kunnen bij rechts
handhaving primair aan ordehandhaving 
denken. In veel gevallen dekken deze 
twee begrippen elkaar. Ze gaan echter 
niet in elkaar op. Met de rechtsorde wordt 
niet uitsluitend de door de orderegels in 
stand gehouden stand van zaken in de sa
menleving bedoeld. Daaronder is ook de 
door regels tot stand gebrachte bescher
ming van de burgers begrepen tegenover 
de ordehandhavende overheid. Zo
doende is het mogelijk bepaalde orde
handhavende gedragingen van over
heidswege als in strijd met de rechtsorde 
te diskwalificeren. Niet aile orde is recht. 
Oat zal niemand betwisten, ook de hier als 
voorbeeld aangehaalde minister niet. Het 
zou beter zijn de handhaving van orde en 
de handhaving van rechtsbescherming 
dan ook niet tegenover elkaar te stellen, 
alsof meer rechtsbescherming altijd ten 
koste van ordehandhaving gaat. Het gaat 
helemaal niet aan de rechtshandhaving 
tegenover de rechtsbescherming te stel
len. Een initiatief ten voordele van rechts
bescherming benadeelt niet de rechts
handhaving, maar bevordert haar juist. 
Rechtshandhaving is niet de juiste bena
ming voor hand having van de in wettelijke 
gedragsregels vastgelegde status quo. 3 

Binnen de rechtshandhaving kunnen 
we wei de hier genoemde aspecten on
derscheiden. Er is veeleer sprake van 
deelproblemen, waarvan de oplossingen 
met elkaar lijken te conflicteren4 Het gaat 

2 H. S1nger·Dekker 'Actuele strom1ngen m het Neder· 
landse strafrecht weersp1egeld 1n de Tweede Kamer' 1n 
Naar eer en geweten (J. Remmel1nk·bundel. Arnhem 
1987) 578 

3 Vgl. A.C ·t Hart Naar een strafprocessueel bele1ds· 
recht 1n Begmselen (G E Mulder·bundel. Arnhem 
1981) 88; 1d 'Strafrechtsontw1kkel1ng. opbloe1 of afster· 
ven· 1n Deltkt en Deltnkwent. 17 (1987) 444-453 

4 Z1e C. Kelk: 'StrafrechteiiJk stromenland' 1n Naar eer en 
geweten (J Remmel1nk·bundel) 261 'De verschlllende 
benadermgswiJzen van het strafrecht ( ) ZIJn 1n fe1te hy· 
postasenngen van bepaalde deelproblemen b1nnen de 
strafrechtspleg1ng' Vgl. R de Waard: 'Het spannmgs· 
veld tussen handhav1ng van orde en verwezenlljklng 
van rechtsbeg1nselen' m Ad personam (Ch.J. 
Enschede·bundel. A.rnhem 1981) 345·356, d1e twee 
aspecten b1nnen de rechtshandhav1ng aanWIJSI 
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daarbiJ n1et zozeer om tegenstnjdige, als 
wei om verschillende belangen, die stuk 
voor stuk afgewogen moeten worden. 
Vermoedelijk bedoelt de minister daann 
een keuze te maken ten gunste van een 
bepaald belang. Maar dan vraagt z1jn ver
schuiving ten gunste van de normhandha
vtng en de voorstelling, dat bekorten op 
het tegenovergestelde automatisch voor
deel zou opleveren, opnieuw om een 
reactie. 

In de strafrechtstheorie tekenen zich 
twee benaderingswiJzen af, binnen welke 
de discussie zich afspeelt tussen hen, d1e 
meer naar de ene of de andere kant over
hellen. Het zogenaamde crime control
denken staat tegenover de due process 
principles. Het vervolg van miJn betoog is 
een ruwe schets van die twee denkrichtin
gens, waarbij ik wil trachten het effect te Ia
ten zien van de bij Justit1e heersende 
denktrant voor het probleem van de straf
toemeting. Ott actuele en principiele 
vraagstuk kriJgt nog niet voldoende aan
dacht 1n de dtscussies. Wordt het al be
handeld, dan worden weinig suggesties 
aangedragen, die tot een mijns inziens 
JUISte en praktische oploss1ng bij kunnen 
dragen. 

Crime control 
De crime controllers beschouwen de re
gels van het strafrecht, materieel en for
meel. als het door de wetgever aange
reikte instrumentanum, waarmee men kan 
trachten de criminaliteit in te dammen. De 
rechtsordehandhaving, in de zin van 
handhaving van de door de staat ge
wenste or de. is het trefwoord. In deze 
denkw1jze v1ndt de toetsing van het over
heidshandelen doelgencht plaats. dat wtl 
zeggen aan de hand van criteria van doel
mattgheid. produktiviteit en efficiency 
Sterke voorbeelden van deze benadering 
z1jn beschouw1ngen. waann het just1tieel 
apparaat wordt benaderd vanuit bij m1jn 
weten bedrijfskund1ge opt1ek. met catego
rieen als mput, throughput en output, er
gonomte en log1stiek.6 lets minder preg-
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nant, maar wei veel wijder verbreid is de 
voorstelling van strafrechtelijke beslissin
gen als bestuurlijk handelenl Wezenlijk 
zie ik geen verschil. Ook hier spreekt men 
van beleidsdoelen, die door middel van 
het vaststellen en u1tvoeren van een effi
cient beleid op zo economisch mogelijke 
wiJze moeten worden gerealiseerd. Het 
beleidsdoel is de bestrijding van de crimi
naliteit, waartoe het strafrechtelijke 'hand
havingsmechanisme' een bijdrage heeft 
te leveren. Gelijkheid en continu1teit zijn de 
randvoorwaarden, die men tracht te 
respecteren. 

Deze wijze van denken manifesteerde 
zich indertijd bij het Openbaar Ministerie 
(OM). Wie de eerste jaarverslagen van dat 
overheidslichaam bestudeert, ze worden 
sinds 1970 jaarlijks bij de justitiebegroting 
gepubliceerd, zal opmerken, hoe duidelijk 
zich die ontwikkeling van casu1stisch, wei
haas! rechterlijk optreden naar doelmatig 
bestuurlijk beleid met het oog op de crimi
naliteitsbestrijdi ng heeft voorgedaan. Of 
deze tendens nu historisch wortelt in de 
toenemende verzelfstandiging van het 
OM ten opzichte van de minister van Justi
tie, of juist omgekeerd toonbeeld is van 
toenemend Haags centralisme, hoeft niet 
per se eenduidig beslist te worden. Het 
beeld is genuanceerder en, om dit zijpad 
even uit te lopen, mijns inziens is het vol
gende van belang geweest 8 de verre
gaande deconcentratie van (be-

5 Vgl de gedeta1lleerde teken1ngen van J. Remmel1nk 1n 
Strafrecht m perspect1ef (VU-bundel. Arnhem t 980) 31-
64; en 1n Gedenkboek Honderd 1aar Wetboek van Straf
recht (Arnhem 1986) 71-88. en van C Kelk 1n Naar eer 
en geweten (J. Remmelmk-bundel. Arnhem 1987) 255-
288. genoemd m de vonge noot 

6 Z1e biJV D W Steenhu1s. 'Strafrechtelljk optreden 
StapJe terug en een sprang voorwaarts' 1n Oe/1kt en Oe
l:nkwent. 14 (1984) 395-414. 497-512 

7 Vgl biJVOorbeeld A Mulder 'Me de gelet op de persoon 
van de dader' 1n Begmselen (G E Mulder-bunde!. Arn
hem 1981) 190 

8 Vgl voor een schets van een belangr,Jke lase 1n die ge
schledenJS, de pe11ode vlak na de Franse t,Jd· A A L.F 
van Dullemen. Pos1t1e en taak van het Openbaar M!O!S
tene m Nederland. preadv1es voor de Veremgmg voor 
Vergel!jkende Stud1e van het recht van Belg1e en Neder
lancJ (Zwolle 1958) 8-13 
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leids)beslissingen op strafrechtelijk terrein 
werd duidelijk voelbaar, toen de officieren 
van justitie meer en meer de ruimte kregen 
en ook benutten om op be/e/dsgronden 
van vervolging af te zien.9 Ten einde deze 
ontwikkeling niet te Iaten eindigen in an
aanvaardbare en willekeurige verschillen 
tussen de onderscheiden arrondissemen
ten, werden vanuit het centrale overlegor
gaan van de vijf procureurs-generaal met 
de minister van Justitie maatregelen ge
troffen om ongelijkheid en interne ineffi
cientie te voorkomen. Een van de maatre
gelen was het verschijnsel OM-richtlijnen. 
Daarin wordt landelijk vastgesteld, wat in 
bepaalde groepen gevallen (na een even
tuele transactiepoging) de vordering voor 
de straf zal zijn. Variaties in indiviuele ge
vallen krijgen minder de aandacht, want 

Het Openbaar Ministerie 
streeft naar uniformiteit en 
efficientie. 

dat kost tijd en aandacht en is dus minder 
efficient Voor de beslissingen van het OM 
zouden variaties ook minder relevant zijn. 
Een officier van justitie mag van een richt
lijn in een individueel geval afwijken. Oat 
moet hij dan wei intern verantwoorden. De 
bedoeling is om het vorderingsgedrag 
van het Openbaar Ministerie wat de op te 
leggen straf betreft te beYnvloeden in de 
richting van eenvormigheid en gelijkheid. 

Die richtlijnen, in het Ieven geroepen uit 
gegronde vrees voor onrechtvaardige on
gelijkheid op bepaalde deelterreinen in 
het strafrecht, hebben dus tot gevolg, dat 
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bij de beslissing over de straf, die hij zal 
eisen, de aandacht primair gericht is op 
de vaststelling, dat een bepaald delict tot 
een groep behoort. Daarna kan conform 
de beleidslijn worden gehandeld. Zo 
wordt in de voorfase van de strafbeslissing 
de aandacht afgeleid van unieke kenmer
ken van een concreet geval. 

Straftoemeting 
Ging de hierboven geschetste ontwikke
ling voorbij aan de rechter - de beslisser 
bij uitstek? In zoverre wei, dater op straf
rechtelijk terrein voor de strafrechter geen 
landelijke beleidslijnen in zwang zijn, die 
bij de strafbepaling uniformiteit moeten 
bewerkstelligen. De zittende magistratuur 
is met het fenomeen landelijke afspraken 
niet onbekend. AI jaren functioneren de 
richtlijnen voor alimentatieberekening, 
ontstaan in het kader van de Nederlandse 
Vereniging voor Rechtspraak, naar tevre
denheid. Voor strafoplegging daarente
gen ontbreekt een vergelijkbare prikkel tot 
uniform beleid. 

De wettelijke regels omtrent de straftoe
meting doteren de rechter met een grote 
vrijheid.10 Zij geven slechts een algemeen 
minimum en een ruim genomen specifiek 
maximum, regelen de aftrek van in voorlo
pige hechtenis doorgebrachte tijd en ge
ven via de in de rechtspraak uitgewerkte 
motiveringseisen aan de rechter parame
ters om tot zijn beslissing te komen. Die 
handvaten zijn echter eerder aanleiding 
tot differentiatie dan tot eenvormigheid en 
gelijkheid. Elke rechter moet k1jken naar 
de ernst van het feit, de persoon van de 
dader en de omstandigheden, waaronder 
het feit is gepleegd, maar dat zal hem nu 
juist nopen de uniciteit en niet de gelijk-

9. Vgl J.M. Reljntjes. 'Voorwaardei!Jk sepot' m L1ber Aml
corum Th. W van Veen (Arnhem 1985) 296-296 De 
enorme toevloed van strafbepal1ngen. waarbiJ de straf 
als stuurm1ddel 1n het overheidsbele1d wordt aange
wend. heeft tot deze ontw1kkel1ng bljgedragen De 
Waard Het spannmgsveld' a w. 348 WIJSt h1er ook op 

10 Z1e Ch J Enschede en A. Mulder. bewerkt door L C.M 
Me11ers: De wettelljk regelen betreffende de straftoeme
tmg, Zwolle 1986 (6.dr.) om. 11 
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heid van het geval ten opzichte van vorige 
in ogenschouw te nemen.11 

Aan de andere kant gaat het streven 
naar landelijke eenvormigheid nu ook 
weer niet helemaal aan de rechter voorbij. 
De wetgever heeft in de onderlinge ver
houding tussen de strafmaxima tot uit
drukking gebracht wat als een ernstig feit 
en wat als minder ernstig wordt be
schouwd. Dat verschilt niet per arrondis
sement. Verder worden de verschillen tus
sen regionale en plaatselijke strafbepalin
gen, bijvoorbeeld gemeenteverordenin
gen vaak niet in de straftoemeting ge
merkt, omdat men steeds vaker afgaat op 
landelijke model-verordeningen. Een indi
viduele rechter of kamer van een recht
bank zal bovendien altijd kijken naar wat 
hij in vergelijkbare gevallen heeft opge
legd, om waar mogelijk het rechtsbeginsel 
van de gelijkheid tot uitdrukking te bren
gen. 

Verder gaat er invloed uit van het heer
sende beleid van het Openbaar Ministe
rie. Als de officier van justitie zich bij de 
vordering op de zitting steeds laat leiden 
door de richtlijnen van hogerhand, dan 
heeft dat effect op de straftoemeting door 
de rechter. 12 Algemeen wordt aangeno
men, dat het vonnis, ook wat de straftoe
meting betreft, invloed ondervindt van de 
eis van de officier van justitie. Sommige 
schrijvers onderstrepen juist de mogelijk
heid om via het OM de straftoemeting te 
be1nvloeden. Gezien de positie van de 
rechter, met name zijn onafhankelijkheid, 
zou een landelijk beleid van de rechters 
wei lang op zich Iaten wachten. Het OM 
zou het beleid gaan maken en uitvoeren, 
de rechter zou (slechts) als beleidstoetser 
moeten optreden.13 

Of de rechter inderdaad bereid zal zijn 
in concrete gevallen deze rol op zich te ne
men is echter nog niet zo zeker. Boven
dien acht ik het vanuit theoretisch oogpunt 
niet de beste slap. lk wil eerder het tegen
overgestelde bepleiten. In mijn optiek is in 
de lase van de straftoemeting het motto 
juist om zelfstandig te differentieren en te 
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individualiseren, niet slechts de genomen 
beslissing te toetsen aan rechtmatig
heidscriteria. T egenover een rationele, 
uniforme straftoemeting past mijns inziens 
niet slechts een dosis scepticisme14, maar 
tegenwicht. De pluriformiteit van de geval
len, of liever, de uniciteit van het concrete 
geval moet die plaats krijgen, die haar toe
komt. Zo dadelijk zal ik dit nog nader uit
werken, hier wil ik eerst de noodzaak van 
restabilisatie verder accentueren. 

lnperking van de 
rechterlijke vrijheid 
benadeelt de delinquent. 

Het effect van de rationalisering van de 
straftoemeting is onder meer, dat van de 
persoon van de dader slechts een 
abstractie overblijft. Tarievenlijsten gaan 
uit van objectieve checkpunten, 15 en kun
nen uiteraard niet rekenen met individuali-

11 Th.W. van Veen (1n ZIJn bewerk1ng van Van Bemmelens 
"Ons strafrecht" deeiiV. 9 dr . 326·328) constateert. dat 
de hier geschetste aanknop1ngspunten e1geni1Jk aileen 
beteken1s hebben. als de rechter wil afw11ken van de 
· normale" straf voor het onderhav1ge del1ct. De Hoge 
Raad beperkt z1ch biJ de toetsi ng van de straftoeme· 
tlngsbesiiSSing 1nderdaad tot controle van de mot1ver1ng 
van verbaz1ngwekkende afWIJkingen van een denkbeel· 
d1ge standaard (of van wat 1n eerdere 1nstant1e door een 
lagere rechter was opgelegd). Daarmee is echter n1et 
gezegd. dat b11 de bepal1ng van de straf deze factoren 
n1et 1n pos1t1eve z1n relevant ziJn. Zie L. Fnjda: "De HR en 
de mot1venng van de strafoplegg1ng" 1n De!Jkt en De/in· 
kwent 18 (1988). 959 

12 Enschede en Mulder: De wettelijke regelen. a. w. 14 
13 Vgl. A. He11der: "Het openbaar m1n1ster1e en de plann1ng 

van een pol1tiek van rechtshandhav1ng· 1n Ad personam 
(Ch J Enschede·bundel. Zwolle 1981) 86 

14 Z1e H JAM. Beaumont: "Eenhe1d van straftoemeting. 
de steen der WIJzen. Hobby. alib1?" in Delikt en De/in· 
kwent. 17 (1987) 808·817 

15 D. H. de Jong Rechtsbescherm1ng 1n een beslissende 
lase (Arnhem 1985) 27 

179 



teit en nog veel minder met persoonlijk 
toekomstperspectief. Waar dat laatste im
mers onlosmakelijk verbonden is met de 
rationele en irrationele factoren in de situa
tie van de dader, is de verwacht1ng dat 
rechters in de rationaliseringsgolf uitslui
tend zullen varen op een kompas, dat 
naar die factoren niet wordt gericht.16 De 
beperkingen, die aan de rechter bij de 
ernst van het feit aan de onder- en boven
kant zijn gesteld, dreigen verder naar el
kaar toe te groeien, metals gevolg dat de 
rechterlijke vrijheid nader wordt ingeperkt 
ten nadele van de delinquent.17 

Due process: de oplossing? 
Hebben de pleiters voor de due process 
principles, het tegenovergestelde stand
punt, deze ontwikkeling dan niet kunnen 
tegenhouden of keren? Hun theoretische 
voedingsbodem is, globaal gezien, de op
vatting, dat de wetboeken van strafrecht 
en met name strafvordering en aanver
wante wetten voornamelijk een rechtsbe
schermende functie hebben. Die regels 
zijn er in de eerste plaats om in het conflict 
tussen overheid en dader van een straf
baar feit een teveel aan machtsuitoefening 
door de staat te diskwalificeren. De rech
ten van de delinquent in aile stadia van de 
strafrechtspleging dient mente respecte
ren. Bij de aanhangers van deze visie 
staat het beschrijven en verstevigen van 
de rechtspositie van de verdachte in 
opsporings- en vervolgingsfase en van de 
gedetineerde in de fase van de executie 
hoog in het vaandel. Om enkele voorbeel
den te noemen: het zwijgrecht van de ver
dachte is een zo essentieel onderdeel van 
zijn rechtspositie dat de verhorende per
soon, opsporingsambtenaar, rechter en 
dergelijke hem op dit recht moet wijzen. 
Oat is momenteel in de wet vastgelegd. 
Anders is het met het recht op rechts
bijstand door een advocaat gedurende de 
hele gang van een justitieel onderzoek. In 
de wet staat namelijk niet voorgeschre
ven, dat b1j elk verhoor door de politie een 
advocaat aanwezig moet kunnen zijn, on-
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danks de pleidooien hiervoor. Een ander 
punt, waar crime control en due process 
elkaar tegenkomen, is de discussie over 
het gebruik van verklaringen afgelegd 
door anonieme getuigen. De bescher
ming van getuigen is noodzakelijk in de 
strijd tegen de georganiseerde criminali
teit. Het maakt echter onmogelijk, dat de 
verdachte daadwerkelijk zijn recht uitoe
fent om tegen de betrouwbaarheid van 
het gebruikte bewijs iets in te brengen. 

Ondanks het enthousiasme van de ver
dedigers van de due process gedachten
gang en hun relatieve succes was deze 
stroming niet in staat de hiervoor ge
schetste 'rationalisering' van de straftoe
meting van haar scherpe kanten te ont
doen. Dat hangt mijns inziens theoretisch 
met het volgende samen: 
a De eigenheid en ook de positieve kracht 

van deze denkrichting is de toekenning 
en het respect van rechten aan het indi
vidu op de verschillende momenten in 
het strafproces. De process principles 
zijn echter met name actief bij opspo
ring en vervolging, waar de verdachte 
voorwerp van het overheidshandelen 
is. Het eindstation is de equality of arms 
tussen de overheid, in dit geval de offi
cier van justitie, en de verdachte tijdens 
de behandeling van de zaak door de 
rechter. Deze principes hebben verder 
hun uitwerking bij de ten uitvoerlegging 
van de straf. Gedetineerden hebben 
rechten. Zij beschikken over de moge
lijkheid om tegen een ongerechtvaar
digde inperking van hun rechten in het 
geweer te komen bij een onafhankelijke 
klachtencommissie, met de mogelijk
heid van hoger beroep. Datzelfde is in 

16 Th.W van Veen 'Afsche1d van de persoon des da
ders? 1n Strafrecht 1n balans (A C Geurts-bundel. Am
hem 1983) 311 z1et vaarlap1g geen grate bezwaren 

17 A.W.M Maa11 Op het grensv!ak van psych1atne en recht 
(Arnhem 1989) 6. naat 3 Aan de anderkant worden de 
l1chte fe1ten met een transact1e afgedaan en kamen hele
maal n1et meer vaar de rechter A an de bavenkant wordt 
biJ zeer ernst1ge delicten aan verm1nderd taerekenlngs
vatbaren tach een gevangen1sstraf opgelegd u1t het 
aogpunt van ratiOnele rechtshandhav1ng 
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ontwikkeling voor kinderbescher
mingspupillen, wanneer zij onder meer 
via een strafrechtelijke beslissing van de 
kinderrechter in een inrichting verblij
ven, en voor ter beschikking gestelden. 
Ook dezen, die tot voor kort nog geheel 
buiten beschouwing bleven, kunnen 
zich gaan verheugen op de juridisering 
van de beslissingen, die in het kader 
van hun verblijf in een kliniek of van hun 
behandeling aldaar worden genomen. 
In dit werkingsbereik ontbreekt echter 
het cruc1ale moment in onze beschou
wingen, de straftoemeting. Bij de verza
meling van het voor de straf relevante 
materiaal 1s de dader betrekkelijk goed 
geoutilleerd, althans vanaf het moment, 
dat de rechtsstrijd voor de rechter is be
gonnen. Na de strafoplegging is de 
noodzakelijke inperking van rechten 
met waarborgen omgeven, maar op het 
moment, dat de rechter de straf bepaalt, 
staat hij met lege handen. Oaar is echter 
weinig aan te doen. Als men de essentie 
van de straf, een gezaghebbende 
beslissmg met negatieve gevolgen voor 
de dader, wil blijven behouden, en dat 
willen veruit de meeste deelnemers aan 
het theoret1sch d1scours, dan moet hier 
de dader zich wei iets Iaten welgevallen, 
dat hem uit de aard der zaak niet bevalt. 
Let wei, ik spreek hier over het theore
tisch verzelfstandigde moment van de 
beslissing, niet over het naar voren 
brengen van relevante informatie. Ove
ngens zij er ook op gewezen, dat het ho
noreren van rechten 1n het voorterrein 
en het achterland voor het oog het ratio
nele optreden van de strafrechter te 
meer legitimeert, daar zijn strafopleg
ging aan cntena van rechtsbescher
ming zoveel mogel1jk voldoet. Een fun
dament voor dit wezenlijke moment in 
het strafrecht wordt ermee niet gelegd. 
De mogel1jkheden om op andere WIJZe 
het welziJn van de dader te bevorderen 
blijven bovendien onderbelicht of drei
gen naar de achtergrond geschoven te 
worden. 
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b lk raak hier aan een punt. dat ik slechts 
even wil aanstippen: Allerwegen is de 
veronderstelling merkbaar, dat de mo
gelijkheid om rechten uit te oefenen de 
beste, zo niet de enige garantie is voor 
het bereiken van individueel welzijn. Zij, 
die dit belief niet door dik en dun steu
nen, en ik meen mijzelf daaronder te 
moeten rekenen, worden in hun twijfels 
gesterkt door die zojuist geconsta
teerde leemte in het due process
denken. Een billijke rechtspositie voor 
de verdachte en veroordeelde is, mede 
gevoed door de rechtspraak van het 
Europese Hof voor de rechten van de 
mens te Straatsburg, zonder al te veel 
problemen in het Nederlandse strafpro
ces gegroeid tot haar huidige ge
daante. Oat moet niet afhouden van be
zinning op de mogelijke welzijnsbevor
dermg voor de dader op een moment 
dat hij geen rechten kan inroepen, bij de 
strafbeslissing. De jurist, die uitslu1tend 
heil verwacht van uitbreiding van de 
rechtspositie, gaat zich naar mijn me
ning aan overschatting van de eigen 
discipline te buiten. 

c Een bekend bezwaar tegen de hier be
doelde stroming mag hier niet onge
noemd blijven, al was het aileen al om 
het beeld zo compleet mogelijk te Iaten 
zijn. Een 6vermaat aan rechten zal de 
handhaving van de matenele normen 
frustreren, zo is al vaak gewaarschuwd 
en niet zonder grond. Hierom op de in 
ons Wetboek van Strafvordering vast
gelegde positie van de verdachte te 
gaan beknibbelen, gaat echter te ver. 
Een evenw1chtige strafrechtspleging 
zou inderdaad belemmerd worden als 
bijvoorbeeld de verdachte n'importe 
qui zou kunnen dagvaarden om als ge
tulge a decharge te versch1jnen Oit zou 
wei uitstekend passen in het recht om 
getuigen op te roepen zoals verwoord 
in artikel61id 3 sub d Verdrag van Rome 
en artikel 14 lid 3 sub e Verdrag van 
New York, maar de huidige regeling 
van artikel 280 WbvSv, die de rechter 
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de uiteindelijke beslissing in handen 
geeft, houdt voldoende rekening met 
dat andere belang wat in het strafrecht 
moet worden meegewogen, dat van 
berechting zonder onbillijke obstakels. 
Daarnaast zou een verdergaande 
privacy-bescherming ertoe kunnen lei
den, dat de rechter over onvoldoende 
informatie beschikt en inderdaad aileen 
maar kan afgaan op objectieve 'onge
voelige' gegevens_18 Oat acht ik onvol
doende om te realiseren, dat de straf 
aan een van zijn mijns inziens wezenlijke 
kenmerken voldoet. 

Grondslag van de straf 
De beschrijving van wat ik dan als het we
zenlijke van de straf beschouw mag niet 
Ianger op zich Iaten wachten. lk noemde 
zo juist al het feit, dat de straf een gezag
hebbende beslissing met negatieve ge
volgen voor de dader is. Op het hoe en 
waarom ga ik hier nader in, met verwer
king van de in de inleiding gemaakte op
merkingen over individu en gemeen
schap. 

Eigenaardig voor de straf is haar tweele
dige karakter. Delict en straf zijn momen
ten in het spanningsveld, dat met de men
selijke samenleving onlosmakelijk verbon
den is. Daar Ieven individuen samen. Hen 
staat echter nu eenmaal niet bij voorbaat 
het voordeel van hun medemens als drijf
veer voor hun handelen voor ogen. Naast 
dit gegeven van de krachten die op het in
dividu zelf gericht zijn, is er het beset aan
wezig, dat een zekere vorm van samenle
ven niet gemist kan worden. De mens is in 
een gemeenschap geplaatst. Er moet der
halve een zeker evenwicht bestaan, 
waarin als resultaat van individualise
rende en socialiserende trekkracht een 
spanning aanwezig is. Een van de uitdruk
kingen van het evenwicht is de strafrechts
norm. De overtreding van die norm is een 
zodan1ge destabilisatie, dat een gevoelige 
reactie passend is. Daarin wordt dan aan
gegeven, dat de gemeenschap haar 
eigen normen au serieux neemt en ze zal 
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handhaven tegenover ondermijning. De 
negatieve reactie spreekt het indi
vidu - de dader - aan in zijn (mede)ver
antwoordelijkheid als lid van die gemeen
schap om de norm en te respecteren en te
vens de gemeenschap als geheel. Oak de 
andere leden worden weer aan het be
staan en de geldingskracht van de regels 
herinnerd. 

Uit die verantwoordelijkstelling wordt 
oak duidelijk, dat de dader lid van die ge
meenschap is en na het begaan van een 
delict nog steeds als zodanig wordt be
schouwd, dat hij in de samenleving een 
plaats heeft en met de daar geldende nor
men verbonden is. Uit d1t gegeven vloeit 
voort, dat de straf deze dienst aan de ge
meenschap des te beter vervult, als de be
trokken persoon zijn plaats in de samenle
ving weer volledig zal kunnen innemen. 
Het effect mag in ieder geval niet zijn, dat 
hij afgeschreven kan worden als lid van de 
gemeenschap. De straf moet juist poten
tieel bevorderen, dat de delinquent in de 
gemeenschap weer volwaardig zal kun
nen functioneren. De beslissing van de 
rechter zal daarom zo veel mogelijk op in
dividuele factoren afgestemd moeten zijn 

Zo verschijnt dus een dubbele grand
slag voor de straf in beeld, waarin belang 
van individu en gemeenschap weerspie
geld zijn: Door normhandhaving dient zij 
het collectief, maar tevens het individu, 
omdat de gemeenschapsnormen uiteinde
lijk ten gunste van hem bestaan. Door po
tentie tot herstel voor de dader te creeren 
dient zij het individu, maar tevens de ge
meenschap, waarvan immers de dader 
deel uitmaakt, net als ieder ander_19 

Praktische consequenties en moge
lijkheden 
Tot zover handel de het betoog over water 
met de straftoemeting dreigt te gaan ge-

18 VanVeen: 'Afsche1d van de persoon·. a.w.. 312. 
19 W1e nog die per wil sp1tten verwiJS 1k naar m11n d1ssertat1e 

Protestantse b1;dragen a an het Nederlandse strafrechts
denken s1nds 1880. Amsterdam 1988, met name het 
slothoofdstuk 
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beuren en waarom ik dat strijdig acht met 
de grondslag van de straf. lk hoor de be
zwaren vanu1t de praktijk al klinken: Zou 
de rechter te werk gaan, zoals u dat wenst, 
dan zou de crisis 1n de strafrechtsplegmg 
aileen maar verergeren, aileen al van
wege het felt, dat ge1ndividualiseerd 
beslissen meer tijd en aandacht van de 
rechter vraagt en dat heeft hij niet. Mis
schlen verstaat een ander miJn betoog wei 
zo, dat het OM veel minder zou moeten se
poneren, omdat in de rechterl1jke straftoe
metmg de uniciteit van het concrete geval 
tot uitdrukking kan komen. Om dat laatste 
te ontkrachten miJn verhaal kan heel 
goed parallellopen met ple1dooien om de 
OM-beslissingen weer vanuit het rechter
lijk perspectief te bezien en minder vanuit 
het bestuurlijk, maar welke ik bij deze 
slechts kan verwiJzen.20 Dan is de ontwik
keling om de besl1ssingsbevoegdheid van 
het OM uit te breiden niet b1j voorbaat af te 
w1jzen. Maar hier komt nog iets bij. 

In het voorafgaande is steeds gespro
ken over de straf en het strafrecht zonder 
nader te specificeren. Met name in de vo
rige paragraaf doelde ik bij strafbaar ge
drag op het overtreden van strafrechts
normen, die de bescherming van een 
voor de samenlevmg essentieel rechtsbe
lang beogen. lk wees er al op, ons straf
recht is daartoe echter niet beperkt, maar 
is vervuild met een overvloed aan bestuur
lijke strafbepalingen, die geen intrinsiek 
recht/onrecht-oordeel in zich dragen. lndi
vidualiserend rechterswerk is praktisch 
niet mogelijk met de huidige stand van za
ken, maar mijns inz1ens ook niet nodig. In 
veel gevallen mag gezien de aard van de 
norm en de sanctie de belangenafweging 
anders uitvallen. Een selectie van echte 
strafrechtsnormen uit de bestaande baai
erd van strafbepalingen zou dan ook zeer 
welkom zijn. Oat is evenwel bepaald niet 
eenvoudig. Welke criteria moet men hier
bij hanteren? Oat is natuurlijk de bran
dende vraag Men kan denken aan schif
ting aan de hand van morele onaanvaard
baarheid21 of aileen normen met een 
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hoge feitelijke gedragsgeldlng in het straf
recht laten.22 Mijzelf zou een criterium aan
spreken, waarin het zwaartepunt wordt 
gelegd bij beschermmg van wat voor het 
functioneren in gemeenschap, inclus1ef 
de gemeenschap met de Schepper, nood
zakelljk is. In aile gevallen geldt, dat de dis
cussie op wetgevingsniveau gevoerd zou 
moeten worden. Oaar moet uiteindeliJk 
een voor de grote meerderheid aanvaard
bare selectie tot stand komen. 23 Voor een 
deel is dit al begonnen, een aantal veel 
voorkomende delicten is naar de admini
stratleve afdoening overgeheveld. Maar 
naar miJn idee is bij die recente operatie 
aan een inhoudelijke plaatsbepaling voor
bij gegaan. Hetzelfde geldt voor de uit
brelding van de transactiemogelijkheid tot 
en met bepaalde misdrijven, d1e al enkele 
jaren geleden plaatsvond.24 

Nog een punt verdient de aandacht. In 
het kader van de individuele straftoeme
ting zou de rechter zeer gediend zijn met 
een zo uitgebreid mogelijk straffenarse
naal. lk bedoel daarmee niet, dat de rech
ter nu onvoldoende mogelijkheden heeft 
om streng genoeg op te treden, wei om 
creatlef met het perspectief van de dader 
om te kunnen springen. De nieuwe straf 

20. A.C. 't Hart 'Om het OM' 1n H. de Doelder ea. (red) 
Strafrecht en bele1d. essays (Zwolle 1983) 45; H de 
Doelder Het Openbaar Mm1stene 1n posi11e. Arnhem 
1982 De mogel1jkhe1d van voorwaardelljk sepot wordt 
dan well1cht 1nteressanter; vgl J M ReiJnlJeS Voor· 
waardelijk sepot a. w., 314-315 

21 DeWaard · Het spann1ngsveld'. a. w.. 355-356 
22 D. Schaffme1ster. · Pol1t1ele en JUStlliele del1kten 1n Han

delrngen Ned. Jur. Ver , 1984 dl. 1 , eerste stuk. 226 
23 J.M ReiJnlJes: 'Bescherm1ng van de overhe1dskas m 

Gedenkboek Honderd ;aar Wetboek van Strafrecht 
445-4461aat z1en. dat het s1mpelweg schrappen van aile 
adm1n1strat1eve del1cten n1et een zu1vere select1e IS 

24 Vgl. DeJong 'Rechtsbescherm1ng a w, 23v. M11 ont
breekt de ruimte nader 1n te gaan op de handhav1ng van 
de u1tgeselecteerde normen. Als garant1e gelden ook 
dan de regels van het Verdrag van Rome, d1e door het 
Europese Hot voor de Rechten van de Mens eveneens 
worden toegepast op admm1strat1eve afdoen1ng van de
llcten Z1e voor een korte besprek1ng van het bekende 
Ozturk-arrest D Hazewmkei-Sunnga/J. Remmel1nk: ln
lerdmg tot de stud1e van het Nederlandse strafrecht. 10 
dr (Alphen aid R11n 1987) 17-18. 
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dienstverlening is in mijn ogen dan ook 
een aanwinst.25 

lk noem nog een willekeurig voorbeeld, 
nu uit het strafproces, van wat mij in het 
hiervoor geschetste kader wenselijk lijkt. 
De rechter kan zich in bijna aile gevallen 
bij de motivering van de straf beperken tot 
een standaardformule. Oat lijkt mij onvol
doende aansluiten bij het feit, dat hij in een 
concreet geval zijn beslissing beargumen
teert tegenover de veroordeelde. Hij zou 
zijn gedachten niet te sterk moeten richten 
op de toetsing van zijn overwegingen in 
hoger beroep of cassatie, maar op wie het 
primair aangaat, de veroordeelde. Die 
moet de uitspraak in zijn strafzaak kunnen 
begrijpen, hoewel dat momenteel niet uit 
de jurisprudentie af te leiden valt.26 

Tot slot nog een opmerking over de te
neur van de ministeriele woorden. Uit het 
voorafgaande moge duidelijk geworden 
zijn, dat met het oog op de straftoemeting 
een andere benadering mij juister lijkt. In 

184 

Justrtre 

een aantal gevallen betekenen de maatre
gelen van de regering een ingreep op 
plaatsen waar waarborgen voor de dader 
niet overbodig zijn. Het polaire den ken zal 
daaraan wei mede debet zijn, waar ver
schuiving naar de ene pool automatisch 
verwijdering van de andere betekent. 
Operaties, die voorwaardenscheppend 
zijn voor een oplossing van de huidige 
problemen terwijl de delinquent niet bij 
voorbaat moet inboeten, acht ik geJndi
ceerd en ook wei mogelijk. Belangrijk is, 
dat we in ons strafrecht de verbinding met 
de wortels van de straf niet te dun, en dus 
breekbaar Iaten worden. 

25. Vgl. ook het plerdoor voor een grotere vanatre van J.J.J 
Tulkens Graden van vrijhetd. Arnhem 1988 

26 L FrrJda. 'Verantwoord beslrssen. Enkele opmerkrngen 
over de explrcatrefunctre van het strafvonnrs' rn Deltkt en 
De!tnkwent. 18 (1988) 407-421 

Chrrsten Democratrsche Verkennrngen 5/89 


