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D66'ERS OVER STRAFFEN EN STRAFMAAT 

Straffen zijn vaak 
te ·Iicht 
85% van de Nederlandse bevolking ziet criminaliteit als één van de belangrijkste 
maatschappelijke problemen (Sociaal en Cultureel Planbureau. (2001). De sociale 
staat van Nederland). Daarbij is men kritisch over het beleid van de overheid met 
betrekking tot criminaliteitsbestrijding. In de politiek heeft het 'onderwerp topprio
riteit gekregen. In de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen is er een 
prominente plaats voor ingeruimd. Maar hoe denkt de achterban van een partij over 
straffen en strafmaat? Nienke Moor deed hier onderzoek naar. 

DOOR NIENKE MOOR 

In het najaar van 2002. zijn 490 D66-leden benaderd {llet een schriftelijke vragenlijst in 
opdracht van Stichting Kenniscentrum D66. De respons bedroeg 47,6%. Aanvullende dat(!. zijn ver
kregen door middel van interviews met zeven D66-leden die deskundig zijn op het terrein van 
straf. Wat zijn de strafopvattingen van D66'ers en verschillen hun opvattingen naar geslacht, leef-
tijd, opleidingsniveau of urbanisatiegraad? . 
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Strafmaat 
Uit de enquête blijkt dat overtreding van de 

maximum snelheid het enige delict is waarbij 
een duidelijke meerderheid van de respon
denten tevreden is met de strafmaat. 
Opvallend is echter wel dat bijna een kwart 
van de respondenten hier aangeeft de straffen 
te zwaar te vinden. Voor veel andere delicten 
is men niet tevreden over de strafmaat in 
Nederland. Dit geldt met name voor vernie
ling, mishandeling en verkrachting, delicten 
die volgens de respondenten te licht worden 
bestraft. In mindere mate bestaat er onvrede 
over de delicten belastingontduiking, inbraak 
en moord waarbij de helft van mening is dat 
de straffen te licht zijn en 

De mate waarin de respondenten voorstander 
zijn van het opleggen van een taakstraf in 
plaats van een gevangenisstraf is verschillend 
voor de lichtere en de zwaardere delicten. 
Voor de delicten vandalisme en uitkerings
fraude is een meerderheid van de responden
ten voorstander van het opleggen van een 
taakstraf. Voor de geweldsdelicten mishande
ling en aanranding is de meerderheid juist 
voorstander van een gevangenisstraf. Wat 
betreft belastingfraude en inbraak zijn de 
meningen van de respondenten sterk ver
deeld. 
De opvattingen over taakstraffen blijken niet 
te verschillen naar de persoonlijke kenmer

ken. Hoewel de deskundi-

de andere helft tevreden is Voor de lichtere 
met de huidige strafmaat. 

gen het nut inzien van 
taakstraffen (met name bij 
de lichtere delicten) heb
ben ze veel kritiek op de 
inhoud ervan. Meerdere 
deskundigen geven aan 
dat de inhoud van taak
straffen zodanig is, dat 
wetsovertreders vaak niet 

Met name voor de gewelds
delicten (mishandeling, 
verkrachting en moord) 
bestaat een samenhang 
tussen de opvattingen over 
de strafmaat en persoon
lijke kenmerken. Zij die 
hoger onderwijs hebben 

vergrijpen wordt 

afschrikking als 

belangrijkste functie 

genoten zijn vaker tevre- beschouwd 
den over de strafmaat dan 
degenen die geen hoger onderwijs hebben 
genoten. 
En inwoners van een grotere stad zijn vaker 
tevreden dan inwoners van een dorp of kleine
re stad. De laatstgenoemden vinden de straf
fen vaker te licht. Voor de delicten vernieling, 
inbraak, mishandeling en verkrachting geldt 
dat respondenten met veel angstgevoelens de 
strafmaat vaker te licht vinden dan respon
denten met weinig angstgevoelens. 
De deskundigen zijn over het algemeen heel 
tevreden met de strafmaat in Nederland, ter
wijl de responaenten voor veel delicten de 
straffen te licht te vinden. Enkele deskundigen 
geven aan dat deze ontevredenheid wellicht te 
verklaren is door de beperkte informatie waar
over burgers beschikken. Hierbij kan men zich 
afvragen of een betere voorlichting op dit 
gebied leidt tot een afname in de ontevreden
heid onder burgers en dus ook D66-leden: 

'Taakstraf 
De in de wet vastgelegde strafsoorten zijn 

gevangenisstraffen, geldboetes en taakstraf
fen. Deze laatste omvatten zowel werk- als 
leerstraffen, waarvan de werkstraf het meest 
wordt toegepast. D66 kent als partij veel 
waarde toe aan het opleggen van taakstraffen 
en wil een uitbreiding van de toepassing 
ervan. 

het idee hebben daadwer
kelijk gestraft te worden. 
Een interessante vraag is 

of het aanpassen van de inhoud leidt tot een 
groter draagvlak van taakstraffen. 

De rechter kan behalve de ernst van de. over
treding ook andere zaken in overweging 
nemen als hij moet kiezen tussen een veroor
deling tot gevangenisstraf of een taakstraf. De 
meeste respondenten vinden dat de leeftijd 
van de dader een rol mag spelen bij deze 
keuze. Ook mag meespelen of de overtreder 
al dan niet voor het eerst in aanraking komt 
met justitie. Wanneer de dader een gezin of 
vaste baan heeft mag dit volgens een meer
derheid niet worden meegenomen bij de 
keuze voor de strafsoort. Ook het tekort aan 
celruimte en bewakingspersoneel mag geen 
reden zijn. 
Opvallend is dat de deskundigen hier van 
mening verschillen met de respondenten. De 
meeste deskundigen vinden dat de leeftijd 
van de dader geen rol mag spelen bij de 
keuze voor de strafsoort, maar wel of de 
dader een vaste baan of een gezin heeft. Een 
doelstelling van taakstraf is dat de dader 
wordt gestraft zonder het contact met de 
maatschappij te verliezen. Met name het 
behouden van de baan en de banden met het 
gezin zijn zeer belangrijk. De vraag die hier
bij opkomt, is of D66-ers en daarmee ook bur
gers genoeg inzicht hebben in de doelstelling 
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van taakstraffen. Ook op dit punt zou de infor
matievoorziening verbeterd kunnen worden. 

Straffuncties 
Aan ·straffen zijn verschillende functies toe 

te kennen: In qit onderzoek zijn dat afschrik
king, bescherming, resocialisatie en vergel
ding. Afschrikking heeft zowel tot doel poten
tiële daders ervan te weerhouden een delict te 
plegen als ook om herhaling (recidive) bij een 
pleger te voorkomen. Bescherming beoogt de 
samenleving te beveiligen, met name door 
een pleger tijdelijk uit de samenleving te ver
wijderen. Resocialisatie heeft als doel het 
gedrag van de wetsovertreder te verbeteren. 
De straf heeft dan een opvoedkundige wer
king. Vergelding heeft tot doel de wetsover
treders te laten boeten voor het delict dat zij 
hebben begaan. Als het ware éen genoegdoe
ning voor zowel het slachtoffer als de maat
schappij . 
Voor de lichtere vergrijpen (verkeersovertre
ding, vernieling en belastingontduiking) 
wordt afschrikking door de respondenten als 
belangrijkste functie beschouwd. Voor de 
zwaardere (mishandeling, verkrachting en 
moord) is dit bescherming. Vergelding en 
resocialisatie worden over het algemeen als 
minder belangrijk beschouwd. Bij het delict 
belastingontduiking en de geweldsdelicten 
wordt resocialisatie door de respondenten de 
minst belangrijke straffunctie gevonden. 
In het geval van verkrachting en moord 
bestaat er een samenhang tussen de mate 
waarin men belaRg toekent aan resocialisatie 
en de urbanisatiegraad. Respondenten uit een 
dorp of kleinere stad kennen voor de genoem
de delicten meer belang toe aan resocialisatie 
dan respondenten uit· een grotere stad. 
De deskundigen zijn net als de respondenten 
van mening dat afschrikking de belangrijkste 
straffunctie is voor de lichtere delicten. Naar 
hun mening is de straffunctie vergelding 
belangrijk bij de zwaardere delicten . 
Tegelijkertijd is ook resocialisatie in hun ogen 
met name van nut bij de zwaardere delicten. 

Standpunten 
Tenslotte zijn aan de respondenten zeven- . 

tien actuele stellingen voorgelegd, waarbij ze 
moesten aangeven in hoeverre ze het hier 
mee (on)eens zijn. Opvallend is dat de res-

pondenten bij verreweg de meeste stellingen 
over actuele onderwerpen behoorlijk eensge
zind zijn. Op vijftien van de zeventien stellin
gen is meer dan 60% van de respondenten het 
op zijn minst in grote lijnen met elkaar eens. 
Voor zes stellingen is men zelfs zeer eendui
dig (meer dan 85%). Hieruit komt een aantal 
duidelijke standpunten naar voren. 
Recidivisten moeten strenger worden bestraft 
dan mensen die voor het eerst een delict 
begaan. Asielzoekers die in Nederland een 
geweldsdelict plegen, kunnen geen verblijfs
vergunning krijgen. De doodstraf mag niet 
worden ingevoerd. De verjaringstermijn van 
moord moet worden opgeheven. Slachtoffers 
of hun nabestaanden moeten spreekrecht krij-· 
gen tijdens een rechtszitting. Er moet een 
databank komen met daarin DNA-materiaal 
van TBS-patiënten. 
De opvattingen van de respondenten verschil
len ook hier afhankelijk van de persoonlijke 
kenmerken van de respondent. 

Naast de standpunten die uit het onderzoek 
naar voren kwamen, is verder onderzoek 
belangrijk. Het onderzoek is gehouden onder 
D66-leden. Het zou interessant zijn om het
zelfde te doen onder leden van andere politie
ke partijen of zelfs onder de gehele 
Nederlandse bevolking. 
Opvattingen van mensen veranderen door de 
tijd heen, zo ook strafopvattingen. Een alge
hele verschuiving in het gedachtegoed van 
mensen of ingrijpende gebeurtenissen kun
nen de strafopvattingen van mensen beïn
vloeden. politieke partijen, en zeker D66, heb
ben er baat bij om de opvattingen van de 
eigen leden zo goed mogelijk in kaart te heb
ben. Het zou dan ook interessant zijn wan
neer dit onderzoèk over enkele jaren herhaald 
wordt. . 
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