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Strafopvattingen van D66-leden 

1. Achtergrond en probleemstelling 

Criminaliteit en veiligheid zijn al geruime tijd volop in de aandacht. Het overgrote merendeel van de 
Nederlandse bevolking (85%) ziet criminaliteit als één van de belangrijkste maatschappelijke 
problemen. Daarbij is men kritisch over het beleid van de overheid met betrekking tot criminaliteits-
bestrij ding.1  

Ook in de politiek heeft het onderwerp topprioriteit. In de verkiezingsprogramma's van de 
verschillende partijen is er een prominente plaats voor ingeruimd. Aangezien echter in een 
verkiezingsprogramma niet op alle onderwerpen uitgebreid kan worden ingegaan is het interessant 
aanvullende kennis te verzamelen. Hoe denkt bijvoorbeeld de achterban van een partij over een aantal 
specifieke aspecten? 
In het voor u liggende rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat in het najaar van 2002 
onder D66-leden is uitgevoerd op basis van een aselecte steekproef. Op het brede terrein van 
criminaliteit en veiligheid is gekozen voor het onderwerp 'straffen van wetsovertreders'. In het 
onderzoek is een antwoord gezocht op de volgende twee vragen: 

• Wat zijn de opvattingen van D66-leden met betrekking tot het straffen van wetsovertreders? 
• Verschillen de strafopvattingen van D66-leden naar persoonlijke kenmerken, zoals geslacht, 

leeftijd, opleidingsniveau, urbanisatiegraad en angstgevoelens? 

Om de strafopvattingen van D66-leden zo goed mogelijk in kaart te brengen wordt in dit onderzoek 
ingegaan op verschillende deelgebieden, te weten: de strafmaat, de strafsoort en de functies van 
straffen. 
Van het begrip strafmaat is niet scherp vast te stellen wat het precies inhoudt. In het Wetboek van 
Strafrecht wordt voor elke wetsovertreding de maximaal op te leggen straf vermeld. In de praktijk 
wijkt de door de rechter opgelegde straf daar echter vaak van af. De hoogte ervan is naast het soort 
delict afhankelijk van de omstandigheden waaronder het delict is gepleegd. Dit betekent dat er niet 
zoiets bestaat als een 'standaard' strafmaat. De opvattingen van de respondenten zijn dus met name 
gebaseerd op indrukken. 

De in de wet vastgelegde strafsoorten zijn gevangenisstraffen, geldboetes en taakstraffen. 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.2  In de enquête is aan de leden gevraagd bij welke wetsovertredingen ze voor een taakstraf 
kiezen en bij welke juist voor een gevangenisstraf 

In het onderzoek wordt voorts ingegaan op de vraag met welk doel een straf aan wetsovertreders wordt 
opgelegd. In het onderzoek zijn vier functies van straffen onderscheiden, te weten afschrilddng, 
bescherming, resocialisatie en vergelding. Afschrikking heeft zowel tot doel potentiële daders er van 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 verwijderen. Resocialisatie heeft als doel het gedrag van de wetsovertreder te 
verbeteren. De straf heeft dan een opvoedkundige werking. Vergelding heeft tot doel de 
wetsovertreders te laten boeten voor het delict dat zij hebben begaan. Als het ware een genoegdoening 
voor zowel het slachtoffer als de maatschappij. 

Aanvullend op de drie hoofdthema's komt ten slotte een aantal onderwerpen aan de orde waarvoor de 
laatste tijd veel aandacht is geweest in de media. 

1  Sociaal en Cultureel Planbureau. (2001). De sociale staat van Nederland. Den Haag: SCP 
2  Informatie over de opvattingen van D66 is te vinden op de website wwwd66.nl 

Onder gevangenisstraf wordt in dit rapport zowel vrijheidsstraf uitgezeten in een Huis van Bewaring als in een 
gevangenis verstaan. 
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Strafopvattingen van D66-leden 

2. Data en operationalisering 

2.1 Dataverzameling 

Om de strafopvattingen van D66-leden in beeld te brengen is gebruik gemaakt van data uit een 
schriftelijke enquête onder partijleden. Middels een aselecte steekproef onder de 12.166 D66-leden4  
zijn 490 personen geselecteerd. Het kader van de steekproef wordt gevormd door het ledenbestand van 
D66 met daarin de namen en adressen van D66-leden. Van de 490 enquêtes werden er 233 ingevuld en 
teruggestuurd; een respons van 47,6%. De enquête is als bijlage toegevoegd aan het rapport. 
Aanvullende data zijn verkregen door middel van interviews met zeven D66-leden die deskundigheid 
op het terrein van straf hebben. Deze personen zijn geselecteerd op beroep en specialisatie middels het 
Kennis en Kunde bestand van D66. Teneinde een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, komen 
mensen met verschillende functies aan het woord. De interviews zijn afgenomen in oktober 2002. 

2.2 Operationalisering 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de in dit onderzoek gebruikte variabelen. 

Persoonlijke kenmerken 

Geboortejaar, geslacht, opleidingsniveau, urbanisatiegraad en angstgevoelens vormen de persoonlijke 
kenmerken in het onderzoek. De leeftijd van de respondenten is bepaald door te vragen naar het 
geboortejaar. De D66-ers zijn daarna in drie groepen onderverdeeld. De eerste leeftijdsgroep omvat 
leden van 35 jaar of jonger, de tweede leeftijdsgroep leden tussen de 36 en 55 jaar, en de laatste 
leeftijdsgroep leden van boven de 55 jaar. In elke leeftijdsgroep bevindt zich een substantieel aantal 
respondenten. 
Het opleidingsniveau van de respondenten is gemeten door de respondenten te vragen naar de hoogste 
schoolopleiding die is voltooid of waarmee men nog bezig is. De urbanisatiegraad is vastgesteld door 
de woonplaats van de respondenten in te delen in één van de vier categorieën, oplopend van een hoog 
naar een laag inwonertal. 
De angstgevoelens van D66-leden zijn gemeten voor vier delicten: diefstal, inbraak, bedreiging en 
mishandeling. Per delictsoort is vervolgens aan de respondenten gevraagd in hoeverre men zich zorgen 
maakt hier slachtoffer van te worden. Dit kon worden gedaan door een cijfer van 1 tot en met 5 op de 
antwoordschaal te omcirkelen. Hoe hoger de score, hoe meer zorgen men zich maakt. De schaal 
'angstgevoelens' is samengesteld door voor elke respondent een gemiddelde te berekenen over de 
scores op de vier afzonderlijke delicten. De D66-ers zijn in twee groepen verdeeld: mensen met weinig 
angstgevoelens en mensen met veel angstgevoelens. In de eerste categorie bevinden zich de 
respondenten met een gemiddelde score van 2,5 of lager. De tweede categorie omvat de respondenten 
met een gemiddelde score van boven de 2,5. 

Strafmaat 

In de enquête is naar de opvattingen van D66-ers over de strafmaat in Nederland gevraagd. Om een zo 
volledig mogelijk beeld te krijgen is deze vraag gesteld met betrekking tot zeven verschillende 
wetsovertredingen. De respondenten konden voor elk delict aangeven of de straffen in Nederland 
goed, te licht of te zwaar zijn. Wanneer men geen mening heeft kon dit ook worden aangegeven. In dit 
verslag wordt het begrip strafmaat gebruikt in plaats van het in de vragenlijst gehanteerde begrip 
strafzwaarte. 

' Peildatum eind september 2002 
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Strafopvattingen van D66-leden 

Taakstraf 

In de enquête zijn aan de D66-leden zes wetsovertredingen voorgelegd waarbij de respondenten 
konden aangeven in hoeverre men voorstander is van een taakstraf in plaats van een gevangenisstraf. 
De antwoordcategorieën waaruit de respondenten konden kiezen zijn: sterk voor, voor, tegen, sterk 
tegen en geen mening. De operationalisering van deze zes items is overgenomen van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau  .5  Daarnaast hebben D66-leden aangegeven welke overwegingen naar hun 
mening een rol mogen spelen bij de keuze van de rechter voor een taakstraf of gevangenisstraf. Ook 
hier is de operationalisering overgenomen van het SCP. 

Straffuncties 

De respondenten kregen zeven wetsovertredingen voorgelegd waarbij ze de in hoofdstuk 1 genoemde 
straffuncties moesten ordenen van meest belangrijk (score 1) naar minst belangrijk (score 4). 

Actuele onderwerpen 

Aan de respondenten zijn zeventien stellingen voorgelegd waarbij ze moesten aangeven in hoeverre ze 
het hier mee (on)eens zijn. De stellingen omvatten onderwerpen als de terugkeer van de dader in de 
maatschappij, het bestraffen van recidivisten, de doodstraf, de grens tussen jeugd- en 
volwassenenstrafrecht, TBS, enzovoorts. 

Sociaal en Cultureel Planbureau. (1999). Sociale en Culturele Verkenningen. Den Haag: SCP 
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3. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de analyses gepresenteerd waardoor een beeld kan worden 
geschetst van de strafopvattingen van D66-leden. 

3.1 Overzicht van de resultaten 

Allereerst worden de frequentieverdelingen gepresenteerd van de onderwerpen die in de enquête aan 
bod zijn gekomen. 

kenmerken (N tussen de 225 en 233) 

geslacht 
man 69,0% 
vrouw 310% 

leeftijd 
35 en jonger 21,3% 
36-55 43,6% 
ouder dan 55 35,1% 

opleidingsniveau 
vmbo (ook lbo, vbo, ulo, mulo, mavo) 2,6% 
mbo 7,7% 
havo, VWO (hbs) 8,6% 
hbo 27,5% 
universiteit 53,6% 

urbanisatiegraad 
in of vlak bij Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht 38,7% 
in of vlakbij een andere grote stad van> 100.000 20,4% 
in of vlakbij een kleinere stad: Ca. 50.000-100.000 18,3% 
in een dorp! op het platteland 22,6% 

angstgevoelens 
weinig 65,7% 
veel  34,3% 

Tabel 1 geeft frequentieverdelingen van de persoonlijke kenmerken weer die in het onderzoek zijn 
opgenomen. Bijna 70% van de respondenten behoort tot het mannelijk geslacht. In het ledenbestand 
(de onderzoekspopulatie) ligt dit percentage op 67,1%. Voor de andere persoonlijke kenmerken in dit 
onderzoek zijn geen gegevens in het ledenbestand beschikbaar. 
Het tweede persoonlijke kenmerk dat in dit onderzoek is opgenomen betreft de leeftijd van de 
respondenten. De grootste leeftijdsgroep wordt gevormd door mensen van 36 tot en met 55 jaar 
(43,6%). 
Uit tabel 1 blijkt dat de respondenten in overgrote meerderheid hoger onderwijs hebben genoten. Van 
de respondenten heeft 81,1% een HBO- of universitaire opleiding afgerond of is er nog mee bezig. 
In tabel 1 kan men zien dat bijna 40% van de respondenten in of vlak bij Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag of Utrecht woont. De overige antwoordcategorieën worden vrij gelijkmatig opgevuld. Ongeveer 
20% van de respondenten woont in een andere stad van meer dan 100.000 inwoners, in een stad met 
50.000 tot 100.000 inwoners of in een dorp I op het platteland. 
Het vijfde en laatste persoonlijke kenmerk beslaat de angstgevoelens van de D66-leden. Het 
percentage respondenten met weinig angstgevoelens (65,7%) overstijgt het percentage respondenten 
met veel angstgevoelens (34,3%). 



Strafopvattingen van D66-leden 

2:ovattingenoverdestraaattussende223en231 
te licht gestraft goed gestraft te zwaar gestraft geen mening 

overtreding van de max. snelheid 13,5% 59,2% 23,3% 4,0% 
vernieling 65,7% 27,8% 0,0% 6,5% 
inbraak 49,8% 40,3% 0,0% 10,0% 
belastingontduiking 39,5% 46,5% 1,8% 12,3% 
mishandeling 65,8% 29,4% 0,4% 4,4% 
verkrachting 57,2% 37,6% 0,0% 5,2% 
moord 45,4% 49,8% 0,4% 4,4% 

Tabel 2 geeft de frequentieverdeling weer van de opvattingen over de strafmaat in Nederland. Uit de 
tabel blijkt dat voor de delicten vernieling, mishandeling en verkrachting een duidelijke meerderheid 
van de respondenten vindt dat de straffen hier te licht zijn. Het percentage respondenten dat de 
strafmaat voor deze delicten te laag vindt ligt tussen de 57 en 66 procent. Bij de delicten 
belastingontduiking, inbraak en moord zijn de meningen verdeeld. Het percentage mensen dat vindt 
dat er te licht wordt gestraft ligt vrij dicht bij het percentage mensen dat vindt dat er goed wordt 
gestraft. Een meerderheid van de respondenten (59,2%) vindt dat overtreding van de maximum 
snelheid op een goede manier wordt bestraft. Opvallend is echter wel dat bij dit delict bijna een kwart 
van de respondenten aangeeft de strafmaat te zwaar te vinden, met name omdat bij de overige delicten 
bijna niemand aangeeft dat er in Nederland te zwaar wordt gestraft. 

Tabel 3: opvattingen_over het opleggen van een taakstrafi.p.v. een gevangenisstraf (N tussen de 215 en 230) 
sterk voor voor tegen sterk tegen geen mening 

inbraak 13,5% 37,0% 37,4% 10,9% 1,3% 
vandalisme 42,0% 43,7% 8,2% 5,6% 0,4% 
uitkeringsfraude 27,3% 35,5% 25,1% 10,8% 1,3% 
mishandeling 9,2% 13,5% 38,4% 37,1% 1,7% 
belastingontduiking 19,7% 29,7% 30,1% 14,4% 6,1% 
aanranding 6%5%3l,6%52,2%3,9%  

Tabel 3 laat zien in hoeverre de respondenten voorstander zijn van het opleggen van een taakstraf in 
plaats van een gevangenisstraf. Uit de frequentieverdeling komt naar voren dat voor de delicten 
vandalisme en uitkeringsfraude een ruime meerderheid van de respondenten een taakstraf beter op zijn 
plaats vindt dan een gevangenisstraf. De percentages respondenten die aangeven hier (sterk) voor te 
zijn bedragen respectievelijk 85,7% en 62,8%. Bij de delicten inbraak en belastingfraude zijn de 
meningen van de respondenten sterk verdeeld. Zowel het percentage voorstanders als tegenstanders 
ligt hier rond de 50%. In het geval van de delicten mishandeling en aanranding is een grote 
meerderheid van mening dat beter een gevangenisstraf kan worden opgelegd. De geweldsmisdrijven 
verkrachting en moord zijn niet in de vragenlijst opgenomen omdat niet wordt verwacht dat mensen 
voor deze delicten een taakstraf op willen leggen. 

6 en 233) 

Opvattingen die een rol mogen spelen bij de keuze van de rechter wel niet geen mening 
De overtreder is jong 79,7% 19,4% 0,9% 
De overtreder komt voor de eerste keer in aanraking met justitie 88,0% 11,2% 0,9% 
De overtreder heeft een vaste baan 23,9% 73,0% 3,0% 
De overtreder heeft een gezin 33,2% 60,6% 6,2% 
Er s een tekort aan celruimte  enbewakinsersoneel l0,0%88,7%1,3% 

In tabel 4 kan men zien dat een grote meerderheid (79,7%) van de respondenten van mening is dat de 
leeftijd van de overtreder een rol mag spelen bij de keuze van de rechter voor een taak- of 
gevangenisstraf. Of de overtreder voor het eerst in aanraking komt met justitie is een overweging die 
tevens op de steun van veel respondenten mag rekenen. 88,0% van de respondenten vindt dat deze 
overweging een rol mag spelen. Voor de drie overige overwegingen is een ruime meerderheid van de 
respondenten van mening dat deze niet mee mogen spelen bij de keuze van de rechter. Met name het 
tekort aan celruimte en bewakingspersoneel kan niet rekenen op veel steun. 88,7% van de 
respondenten vindt dit geen goede overweging bij de keuze voor of tegen een taakstraf. 
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ge ddeld* aan straffuncties toegekend belang tussen de 211 en 220 
afschrikking bescherming resocialisatie verge1ii 

overtreding van de max. snelheid 1,5 2,4 3,0 3,1 
vernieling 2,0 2,5 2,6 2,9 
inbraak 2,0 2,2 2,9 2,9 
belastingontduiking 1,7 2,9 3,0 2,5 
mishandeling 2,5 1,9 3,0 2,6 
verkrachting 2,6 1,7 3,1 2,6 
moord 2,6 1,7 3,2 2,5 
* range 1 - 4 (1. meest belangrijk en 4. minst belangrijk) 

Tabel 5 geeft per delictsoort voor de vier straffuncties de gemiddelde scores weer. Om de resultaten 
overzichtelijk te kunnen presenteren is hier gekozen voor gemiddelden en niet voor de gebruikelijke 
percentages. De gemiddelden liggen tussen de één en vier. Hoe dichter een gemiddelde score bij de 
één ligt, hoe belangrijker deze straffunctie door de respondenten wordt gevonden. In de tabel is te zien 
dat voor de delicten snelheidsovertreding, vernieling, inbraak en belastingontduiking de straffunctie 
afschrikking als meest belangrijk wordt ervaren. Aan resocialisatie en vergelding wordt hier minder 
belang toegekend. Opvallend is dat de straffunctie bescherming na afschrikking het meest belangrijk 
wordt gevonden voor de delicten snelheidsovertreding en vernieling. Daders van deze delicten krijgen 
immers niet vaak een gevangenisstraf opgelegd. Voor de geweldsdelicten mishandeling, verkrachting 
en moord komt bescherming als belangrijkste straffunctie naar voren. De straffuncties afscbrikking en 
vergelding worden hier als ongeveer even belangrijk ervaren. De straffunctie resocialisatie wordt voor 
het delict belastingontduiking en de drie geweldsdelicten als minst belangrijk genoemd. 

In tabel 6 (zie volgende bladzijde) worden de frequentieverdelingen weergegeven voor de zeventien 
stellingen over het straffen van wetsovertreders. Op vijftien van de zeventien stellingen wordt 
eenduidig geantwoord. Meer dan 60% van de respondenten is het hier in grote lijnen met elkaar eens. 
Opvallend is dat de respondenten op zes van de zeventien stellingen een zeer eenduidig antwoord 
geven. Meer dan 85% van de respondenten is het met deze stellingen in grote lijnen dan wel helemaal 
eens of juist oneens. Meer dan 50% bevindt zich in de helemaal mee (on)eens categorie. Dat levert een 
aantal duidelijke standpunten op: Recidivisten moeten strenger worden bestraft dan mensen die voor 
het eerst een delict begaan. Asielzoekers die in Nederland een geweldsdelict plegen kunnen geen 
verblijfsvergunning krijgen. De doodstraf mag niet worden ingevoerd. De verjaringstermijn van 
moord moet worden opgeheven. Slachtoffers of hun nabestaanden moeten spreekrecht krijgen tijdens 
een rechtszitting. En er moet een databank komen met daarin DNA-materiaal van TBS-patiënten. Over 
twee stellingen zijn de meningen van de respondenten meer verdeeld. Van de respondenten is 41,3% 
het op zijn minst in grote lijnen eens met de stelling dat gevangenen met een straf van meer dan 6 
maanden in 1 cel kunnen. 52,6% is het hier niet mee eens. Het percentage D66-ers dat het op zijn 
minst in grote lijnen eens is met de stelling dat een gevangenisstraf niet op zijn plaats is wanneer de 
dader ontoerekeningsvatbaar is verklaard bedraagt 57,7%. Van de respondenten is 40,1% het op zijn 
minst in grote lijnen oneens met deze stelling. 
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el 6: o vattin en over actuele onderwerpen tussen de 216 en 23 1 
helemaal mee in grote lijnen in grote lijnen helemaal mee geen 
eens mee eensmee oneens oneens mening 

Wanneer een geweldpleger na het uitzitten van zijn 2,2% 11,6% 40,5% 42,7% 3,0% 
straf terug komt in de maatschappij moeten de 
mensen die in de buurt wonen gewaarschuwd 
worden. 

Wanneer een geweldpleger na het uitzitten van zijn 31,2% 53,7% 9,5% 4,8% 0,9% 
straf terug komt in de maatschappij moet de 
plaatselijke politie op de hoogte worden gesteld. 

Er moet een databank komen, waarin DNA-materiaal 51,1% 39,0% 4,3% 4,3% 1,3% 
en andere gegevens van veroordeelde pedoseksuelen 
komen. 

Mensen die herhaald de fout ingaan moeten strenger 65,2% 30,0% 3,0% 0,9% 0,9% 
worden gestraft dan mensen die dat voor het eerst 
doen. 

Asielzoekers die in Nederland een diefstal of inbraak 26,3% 44,4% 17,7% 8,2% 3,4% 
begaan kunnen geen verblijfsvergunning krijgen. 

Asielzoekers die zich in Nederland schuldig maken 50,9% 35,7% 7,4% 3,5% 2,6% 
aan geweldpleging kunnen geen verblijfsvergunning 
krijgen. 

Het zou goed zijn als voor bepaalde misdaden de 4,3% 5,2% 9,1% 81,0% 0,4% 
doodstraf zouden worden ingevoerd. 

Geldboetes moeten afhankelijk zijn van de hoogte 19,8% 43,5% 15,5% 18,1% 3,1% 
van iemands inkomen. 

De verjaringstermijn van moord moet worden 58,6% 28,0% 6,0% 6,0% 1,3% 
opgeheven. 

Gevangenen die tot een gevangenisstraf van 6 27,0% 35,2% 19,1% 13,0% 5,7% 
maanden of minder zijn veroordeeld kunnen met 
meerdere personen in 1 cel. 

Gevangenen die tot een gevangenisstraf van meer dan 14,3% 27,0% 30,9% 21,7% 6,1% 
6 maanden zijn veroordeeld kunnen met meerdere 
personen in I cel. 

Slachtoffers of hun nabestaanden moeten het recht 51,3% 35,8% 6,9% 3,4% 2,6% 
krijgen om in de rechtszaal hun kant van het verhaal 
te vertellen. 

Daders van geweldsmisdrijven mogen niet vervroegd 34,5% 44,8% 12,1% 3,4% 5,2% 
worden vrijgelaten. 

De leeftijd waarop een persoon strafrechtelijk 11,2% 23,7% 31,0% 29,7% 4,3% 
vervolgd kan worden (nu 12) moet worden verlaagd 
naar 10 jaar. 

De grens tussen jeugdcriminaliteit en criminaliteit 23,8% 45,5% 17,7% 11,3% 1,7% 
gepleegd door een volwassene (nu 18 jaar) moet 
worden verlaagd naar 16 jaar. 

Wanneer de dader van een zwaar misdrijf 12,2% 45,5% 27,5% 12,6% 2,3% 
ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard is 
gevangenisstraf niet op zijn plaats 

Er moet een databestand komen waarin DNA- 52,7% 37,6% 4,4% 3,1% 2,2% 
materiaal van TB S-patiënten wordt opgeslagen in het 
kader van de opsporing van misdriven 

[$1 
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3.2 Verbanden tussen strafopvattingen en persoonlijke kenmerken 

Nadat een beeld is geschetst van de strafopvattingen die leven onder D66-ers is bekeken of deze 
verschillen naar de persoonlijke kenmerken. Hiertoe zijn kruistabellen gemaakt. Met een  Chi-kwadraat 
toets voor kleine steekproeven (bijna exact-toets) is telkens nagegaan of er een statistisch significant 
verband bestaat tussen twee variabelen die tegen elkaar worden afgezet. Met het oog op de lengte van 
het onderzoek is besloten alleen die resultaten te vermelden waarin een significante samenhang tussen 
strafopvatting en persoonlijke kenmerk wordt aangetroffen. De N ligt steeds tussen de 196 en 231 
respondenten. 
Bij het maken van de kruistabellen is de categorie 'geen mening' buiten de analyse gehouden. Een 
eerste reden is het relatief kleine aantal respondenten dat zich in deze categorie bevindt. Ten tweede is 
het voor dit onderzoek niet zo interessant na te gaan of mensen met geen mening verschillen naar de 
persoonlijke kenmerken. Besloten is om bij het opleidingsniveau verschillende antwoordcategorieën 
samen te voegen. Dit is gedaan zodat er zich in elke categorie voldoende respondenten bevinden. Het 
opleidingsniveau van de respondenten is hier in twee categorieën verdeeld; zij die wel hoger onderwijs 
(hbo en universiteit) hebben of nog genieten (ho-ers), en zij die dat niet hebben (niet ho-ers). 

Strafmaat 

Per delictsoort worden de opvattingen over de strafmaat afgezet tegen de vijf persoonlijke kenmerken. 
In het geval van het delict snelheidsovertreding bestaan de opvattingen over de strafmaat uit drie 
categorieën, namelijk te licht, goed en te zwaar. Omdat in het geval van de overige zes delicten (bijna) 
niemand van de respondenten aangeeft de strafmaat te hoog te vinden is deze categorie uit de analyse 
verwijderd. 

Tabel 7: de samenhan o vaftingen over de strafmaat en ersoonlike kenmerken in het eval van verkrachting  
te licht gestraft goed gestraft 

geslacht 
man 54,4% 45,6% 
vrouw 73,8% 26,2% 

opleidingsniveau 
niet hoger opgeleiden 80,0% 20,0% 
hoger opgeleiden 55,9% 44,1% 

urbanisatiegraad 
in of vlakbij Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht 48,1% 51,9% 
in of vlakbij een andere grote stad> 100.000 inwoners 53,5% 46,5% 
in of vlakbij een kleinere stad van 50.000 - 100.000 68,3% 31,7% 
in een dorp / op het platteland 78,0% 22,0% 

angstgevoelens 
weinig 55,6% 44,4% 
veel 69,9% 30,1% 

In tabel 7 kan men zien dat de mening van respondenten in het geval van verkrachting gedifferentieerd 
kan worden naar geslacht, opleidingsniveau, urbanisatiegraad en angstgevoelens. De overige resultaten 
met betrelddng tot de opvattingen over de strafmaat worden niet in tabelvorm gepresenteerd maar wel 
besproken. De resultaten worden per kenmerk (geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, urbanisatiegraad 
een angstgevoelens) behandeld. 

Vrouwen en mannen blijken voor de delicten snelheidsovertreding en verkrachting van elkaar te 
verschillen in hun opvattingen over de strafmaat. In het geval van een overtreding van de maximum 
snelheid kan geconstateerd worden dat vrouwen relatief vaker tevreden zijn met de strafmaat (78,5%) 
dan dit bij de mannen het geval is (54,5%). Mannen zijn vaker van mening dat de strafmaat voor een 
snelheidsovertreding te licht of juist te zwaar is. Ook voor het delict verkrachting blijkt het geslacht 
voor verschillen te zorgen. Van de vrouwen is 73,8% van mening dat het delict verkrachting in 
Nederland te licht wordt bestraft, bij de mannen ligt dit percentage op 54,4%. 
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Het opleidingsniveau van de respondenten vertoont in het geval van de geweldsdelicten mishandeling, 
verkrachting en moord een samenhang met de opvattingen over de strafmaat. Uit tabel 7 blijkt dat in 
het geval van verkrachting 80% van de niet ho-ers en 55,9% van de ho-ers de straffen te licht vindt. 
Een soortgelijke samenhang bestaat in het geval van mishandeling en moord. Niet ho-ers lijken meer 
geneigd de strafmaat voor het delict moord te licht te vinden dan ho-ers. 
In het geval van de drie geweldsdelicten blijkt dat ook de urbanisatiegraad in verband staat met de 
meningen over de strafiTlaat in Nederland. Voor het delict verkrachting neemt het percentage mensen 
dat de strafmaat te licht vindt toe naarmate de urbanisatiegraad afneemt. Van de D66-ers die in één 
van de vier grootste steden van Nederland wonen is 48,1% van mening dat er te licht gestraft wordt. 
Van de D66-ers die in een dorp of op het platteland wonen heeft 78,0% deze mening. Voor de 
geweldsdelicten mishandeling en moord lijkt het verband tussen opvattingen en urbanisatiegraad niet 
lineair te verlopen. Wel komt duidelijk naar voren dat van de mensen die in een grotere stad wonen 
een groter percentage tevreden lijkt te zijn met de strafmaat dan van de mensen die in een kleinere stad 
of in een dorp wonen. 
De angstgevoelens van respondenten vertonen voor de delicten vernieling, belastingfraude, inbraak, 
mishandeling en verkrachting een samenhang met de opvattingen over de strafmaat. Met uitzondering 
van het delict belastingfraude kan worden geconstateerd dat mensen met veel angstgevoelens de 
straffen vaker als te licht beschouwen dan mensen met weinig angstgevoelens. Voor belastingfraude 
geldt het omgekeerde, mensen met veel angstgevoelens zijn vaker tevreden met de strafmaat voor 
belastingfraude dan mensen met weinig angstgevoelens. 

Taakstraf 

Er zijn geen significante verbanden aangetroffen tussen de mate waarin men voorstander is van een 
taakstraf en de persoonlijke kenmerken. 

Straffuncties 

Voor elk soort delict is nagegaan of de mate waarin men belang toekent aan de straffunctie 
resocialisatie samenhangt met de persoonlijke kenmerken. Hiertoe zijn de D66-ers in twee groepen 
verdeeld: mensen die veel belang toekennen aan resocialisatie en mensen die weinig belang toekennen 
aan deze straffunctie. Tot de eerste categorie behoren respondenten die bij de rangordening van de 
straffuncties resocialisatie als eerste of tweede hebben genoemd. Logischerwijs bestaat de tweede 
categorie dan uit de respondenten die resocialisatie bij de rangordening op de derde of vierde plaats 
hebben gesteld. 
De urbanisatiegraad blijkt voor de delicten verkrachting en moord een samenhang te vertonen met het 
belang dat mensen toekennen aan de straffunctie resocialisatie. In het geval van verkrachting kent 
10,6% van de respondenten afkomstig uit één van de vier grootste steden veel belang toe aan de 
straffunctie resocialisatie. Voor de mensen die in een andere grote stad wonen ligt dit percentage op 
25,0%. D66-ers afkomstig uit een kleinere stad of een dorp kennen vaker veel belang toe aan 
resocialisatie, het percentage ligt voor beide categorieën rond de 30%. In het geval van het delict 
moord kent 6,4% van de respondenten afkomstig uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht 
veel belang toe aan de straffunctie resocialisatie. Voor de overige D66-leden ligt dit percentage tussen 
de 22% en 28%. 

Actuele onderwerpen 

Paragraaf 3.1 laat zien dat de D66-ers uit de steekproef vrij eenduidig hebben geantwoord op de 
zeventien aan hen voorgelegde stellingen. Toch is voor elke stelling nagegaan of er een verband 
bestaat tussen het met de stelling (on)eens zijn en de persoonlijke kenmerken. Om te zorgen dat de 
opgesplitste categorieën genoeg respondenten bevatten is er voor gekozen de vier antwoordcategorieën 
bij de stellingen samen te voegen tot twee. Respondenten die vallen in de categorie 'mee eens' hebben 
aangegeven het met de betreffende stelling op zijn minst in grote lijnen eens te zijn. Respondenten in 
de categorie 'mee oneens' hebben aangegeven het hier op zijn minst in grote lijnen mee oneens te zijn. 
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Tabel 8: de samenha 2 tussen opvattingen over de onderstaande stelling en persoonlijke kenmerken 

Gevangenen die tot mee eens mee oneens 
een gevangenisstraf 
van meer dan 6 
maanden 
zijn veroordeeld 
kunnen met 
meerdere personen 
in één cel  

geslacht 
man 38,5% 61,5% 
vrouw 59,4% 40,6% 

leeftijd 
jonger dan 36 28,6% 71,4% 
36-55 45,7% 54,3% 
ouder dan 55 53,3% 46,7% 

opleidingsniveau 
niet hoger 65,9% 34,1% 

opgeleiden 
hoger opgeleiden 38,9% 61,1% 

De grootste verschillen doen zich voor bij de opvattingen over het plaatsen van meerdere gevangenen  
in één cel (bij zowel kort- als langgestraften). In tabel 8 staat dan ook weergegeven voor welke 
categorieën respondenten de opvattingen over het plaatsen van langgestraften in één cel verschillen. 
De overige significante resultaten zullen niet in tabelvorm worden gepresenteerd, maar worden 
besproken aan de hand van de verschillende kenmerken. 

Vrouwen en mannen verschillen in hun opvattingen over de stelling 'Wanneer een geweldpleger na het 
uitzitten van zijn straf terugkomt in de maatschappij moeten de mensen die in de buurt wonen 
gewaarschuwd worden'. Waar 22,4% van de vrouwen het met deze stelling eens is ligt dit percentage 
voor de mannen op 11,0%. Ook voor de twee stellingen over het plaatsen van meerdere gevangenen 
op één cel blijken de opvattingen van mannen en vrouwen van elkaar te verschillen. Tabel 8 laat zien 
dat meer vrouwen liet eens zijn met de stelling dat gevangenen op één cel kunnen worden geplaatst bij 
een gevangenisstraf van meer dan 6 maanden dan mannen. Een soortgelijke uitkomst doet zich voor 
wanneer het gaat om gevangenen met een gevangenisstraf van 6 maanden of minder. Hier is 76,2% 
van de vrouwen van mening dat meerdere gevangenen in één cel kunnen worden geplaatst tegen 
62,0% van de mannen. Tenslotte blijkt dat er een verschil bestaat tussen mannen en vrouwen met 
betrekking tot de vervroegde in vrijheidsstelling. Vrouwen zijn meer van mening (98,5%) dat daders 
van geweldsmisdrijven niet vervroegd mogen worden vrijgelaten dan mannen (77,2%). 
Tabel 8 laat zien dat D66-ers naarmate ze ouder zijn vaker vinden dat langgestraften op één cel kunnen 
worden geplaatst. Van de respondenten die ouder zijn dan 55 heeft 53,3% deze mening, voor de 
jongste leeftijdsgroep (jonger dan 36) bedraagt dit percentage 28,6%. D66-ers jonger dan 36 jaar 
vinden minder vaak dat de grens tussen jeugd- en voiwassenencriminaliteit verlaagd mag worden naar 
16 jaar dan de oudere leden dit vinden. Van de jongste leeftijdsgroep vindt 53,2% dat de grens mag 
worden verlaagd. Voor de twee hogere leeftijdsgroepen bedraagt dit percentage respectievelijk 73,7% 
en 79,5%. 
Het opleidingsniveau van de respondenten vertoont een samenhang met de mening over het invoeren 
van de doodstraf. Ho-ers zijn minder vaak van mening dat de doodstraf voor bepaalde misdaden moet 
worden ingevoerd (6,4%) dan niet ho-ers (23,3%). Niet ho-ers vinden meer dan ho-ers dat gevangenen 
(zowel kort- als langgestraften) in één cel kunnen zitten. Uit tabel 9 blijkt dat in het geval van 
gedetineerden met een straf van meer dan zes maanden 65,9% van de niet ho-ers vindt dat meerdere 
gevangenen in één cel kunnen worden geplaatst. Dit percentage bedraagt voor de ho-ers 38,9%. 
Respondenten met veel angstgevoelens zijn vaker dan respondenten met weinig angstgevoelens de 
mening toegedaan dat asielzoekers die een diefstal of inbraak begaan geen recht meer hebben op een 
verblijfsvergunning. De angstgevoelens van D66-leden vertonen tevens een samenhang met de mening 
over het plaatsen van gedetineerden met een straf van zes maanden of minder op één cel. Van de 

In dit onderzoek gaat het om het principe van meerdere gevangenen op één cel. 

11 



Strafopvattingen van D66-leden 

respondenten met veel angstgevoelens vindt 75,7% dat kortgestraften in één cel kunnen worden 
geplaatst tegen 60,8% van de respondenten met weinig angstgevoelens. Tot slot blijken de 
angstgevoelens van de respondenten in verband te staan met de mening over het al dan niet opzetten 
van een DNA-databank voor TBS-patiënten. Respondenten met veel angstgevoelens zijn vaker van 
mening dat deze databank er moet komen dan mensen met weinig angstgevoelens. 

4. Interviews met strafrechtdeskundigen 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteedt aan de interviews die zijn gehouden met zeven D66-ers die 
een specialisme in strafrecht hebben. De informatie die uit de interviews is verkregen dient als 
aanvulling op de schriftelijke enquête onder D66-leden. In de interviews zijn grotendeels dezelfde 
onderwerpen aan de orde gesteld als in de schriftelijke enquête. De opvattingen van de deskundigen 
over strafmaat, taakstraf en straffuncties zijn hier echter niet voor elk soort delict bevraagd. Aan de 
deskundigen zijn onder meer de resultaten van de schriftelijke enquête voorgelegd. De volgende 
personen hebben hun medewerking verleend aan het onderzoek: 

1. Adriënne Vrisekoop heeft acht jaar voor D66 in de Eerste Kamer gezeten. Hier had ze o.a. de 
portefeuille justitie. Nu is ze advocaat. In haar werk komt ze regelmatig in aanraking met het 
bedenken van taakstraffen en de uitvoering daarvan. 

2. Boris Dittrich is acht jaar advocaat geweest en behandelde veel strafzaken. Daarna heeft hij gewerkt 
als politierechter in Alkmaar. Ook is hij lid geweest van de meervoudige strafkamer waar de 
zwaarste zaken worden behandeld. Boris Dittrich is sinds 1994 lid van de Tweede Kamer waar hij 
o.a. de portefeuille justitie heeft. 

3. Cor Woudstra is hoofdagent van de politie. 
4. Ruud Hessing, lid van de Eerste Kamer, was in zijn vorige functie hoofd openbare orde en 

veiligheid in Rotterdam. 
5. Jacquelien De Savornin  Lohman  heeft meerdere functies gehad waarin strafrecht centraal staat. 

Deze functies zijn: advocaat, lid van de Centrale Raad van Advies voor het gevangeniswezen, 
hoofddocent recht, medewerkster Sociaal Cultureel Planbureau (hoofdstuk rechtspleging), 
hoogleraar sociale hulpverlening. Daarnaast heeft ze meegewerkt aan verschillende werkgroepen en 
projecten over onder andere slachtofferhulp, dading (civielrechtelijke afdoening) en de functie van 
de politie. 

6. Jacqueline de Boer is officier van justitie. Eerst hield ze zich bezig met algemene zaken. Vanaf 
1996 is ze zich gaan richten op overtredingen en misdrijven op het gebied van milieu. 

7. Ron  Stain  is strafrechter. 

Strafmaat 

Net als in de schriftelijke enquête is de mening van de deskundigen gevraagd over de strafmaat in 
Nederland. Hoewel meerdere deskundigen aangeven het moeilijk te vinden de strafmaat in zijn 
algemeenheid te beoordelen hebben de meeste van hen geen problemen met de hoogte van de straffen 
in Nederland. Dittrich wijst erop dat wanneer één van de partijen de opgelegde straf niet terecht vindt 
deze persoon altijd in hoger beroep kan gaan. Hessing zegt eerder moeite te hebben met de vervroegde 
in vrijheidsstelling dan met de strafmaat op zich. De tijd die een opgelegde straf weergeeft moet naar 
zijn mening ook de tijd zijn die door de dader wordt uitgezeten. De Boer en Stam constateren dat in de 
afgelopen jaren een aanzienlijke verzwaring in het strafrecht heeft plaatsgevonden. Stam is van 
mening dat straffen niet zwaarder moeten zijn dan nodig is. Hij heeft geen overmatig vertrouwen in 
het positieve effect van (langere) gevangenisstraffen op individueel gedrag. Met uitzondering wellicht 
van het deel van de delicten, dat overwegend uit berekening voortkomt. Hessing en De Boer hebben 
twijfels over de strafmaat met betrelddng tot geweldsdelicten. Hessing vindt dat de strafmaat voor 
geweldsdelicten zodanig afschrikwekkend moet zijn datje als overheid een duidelijk signaal afgeeft. 
Het lijkt hem daarom de moeite waard om na te gaan of de strafmaat voor geweldsdelicten nog past in 
het huidige tijdsbeeld. Volgens De Boer zijn de straffen voor geweldsdelicten, en dan vooral voor 
mensen die voor de eerste of tweede keer in aanraking komen met justitie, vrij soepel. De Boer bepleit 
dat men in het geval van geweldsdelicten niet moet beginnen met een te milde straf en dit vervolgens 
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langzaam moet opbouwen wanneer de persoon nog een keer de fout ingaat. De Savornin  Lohman  wijst 
op het beeld dat in het buitenland heerst; Nederland zou een vrij mild strafklimaat kennen. Volgens De 
Savornin  Lohman  is dit onjuist en behoort Nederland tot de middengroep van de Europese landen. 
Wel is het volgens haar zo dat in vergelijking met de andere Europese landen Nederland meer nadruk 
legt op resocialisatiemogelijkheden. 

Wanneer de resultaten uit de schriftelijke enquête worden voorgelegd aan de deskundigen valt hen met 
name op dat bijna een kwart van de respondenten de strafmaat voor het overtreden van de maximum 
snelheid als te zwaar beschouwt. Veelal zeggen de deskundigen dit wel begrijpelijk te vinden, maar 
het er niet mee eens te zijn. Dittrich geeft aan dat hij wel kan begrijpen dat mensen in bepaalde 
gevallen erg balen wanneer ze worden geflitst. Anderzijds vindt hij dat met het oog op de 
verkeersveiligheid en de bescherming van het milieu afspraken erg belangrijk zijn. Stam is van 
mening dat voor de meeste mensen een verkeersdelict een delict is waarvan ze zich realiseren dat ze 
daarbij zelf over de schreef kunnen gaan. De meeste mensen kunnen zich niet zo gemakkelijk 
voorstellen dat ze één van die andere feiten zullen plegen. De Savornin  Lohman  vindt dat de 
mogelijkheden bij verkeersovertredingen weinig worden benadrukt. Wat haar betreft mogen 
verkeersdelicten veel slimmer worden aangepakt, bijvoorbeeld door het afnemen van het rijbewijs of 
het in beslag nemen van de auto. 
Uit de schriftelijke enquête is naar voren gekomen dat de helft van de respondenten inbraak als te licht 
gestraft beschouwt. De Boer, Dittrich en Woudstra geven aan deze bevinding opvallend maar 
begrijpelijk te vinden, omdat inbraak een inbreuk betekent op de privacy. 
Opvallend in de enquêteresultaten is dat een groot deel van de respondenten, met name waar het gaat 
om vernieling en geweldsdelicten, vindt dat er in Nederland te licht wordt gestraft. Stam is van mening 
dat mensen geen goed beeld hebben van waar het in de praktijk over gaat. Dit wordt versterkt doordat 
de media vooral de a-typische zaken vermeldt. Ook Dittrich denkt dat het beeld van de mensen 
vertekend wordt door de media. Hij bepleit daarom het plaatsen van tv-camera's in de rechtszaal 
waardoor mensen een beter beeld krijgen van de werkelijke gebeurtenissen. Vrisekoop denkt dat 
gevangenisstraffen door de Nederlandse bevolking niet worden ervaren als genoegdoening. Dit is 
volgens haar onterecht. Gedetineerden ervaren hun situatie als beklemmend. 

Taakstraf 

In het interview is aan de deskundigen gevraagd in hoeverre men voorstander is van het opleggen van 
een taakstraf ter vervanging van een gevangenisstraf. Alle zeven geïnterviewden geven aan in zekere 
mate voorstander te zijn van een taakstraf. Mensen met een taakstraf leggen geen druk op het 
strafrechtelijk systeem, aldus Vrisekoop. Stam is voorstander van het opleggen van taakstraffen in alle 
gevallen waarin dat mogelijk is. Volgens hem is het grote voordeel van een taakstraf dat mensen niet 
ontworteld worden gedurende een langere tijd. De sociale achterstand (wat veel voorkomt bij daders) 
wordt op deze manier niet verder vergroot. Volgens Stam mag men ook niet uitvlakken dat 
gevangenissen een bron zijn voor het leggen van criminele contacten en het aanleren van nog slechtere 
gedragingen. 
Het merendeel van de deskundigen is van mening dat taakstraffen niet of in mindere mate moeten 
worden opgelegd wanneer het gaat om geweldsdelicten. Zo vindt De Boer dat wetsovertredingen die 
een aanslag op de huiselijke en lichamelijke integriteit betreffen minder snel in aanmerking mogen 
komen voor een taakstraf dan andere delicten. 
Hoewel de deskundigen het nut inzien van taakstraffen wordt tevens duidelijk dat er veel kritiek 
bestaat op de inhoud hiervan. Vaak wordt door de geïnterviewden genoemd dat de inhoud van een 
taakstraf aangepast moet worden zodat men ook daadwerkelijk het idee heeft er iets voor te moeten 
doen. Stam en De Boer benadrukken dat naast werkstraffen ook een leerstraf zijn nut heeft. Naast 
kritiek op de inhoud van taakstraffen bestaat er ook twijfel over de controle op mensen die veroordeeld 
zijn tot het uitvoeren van een taakstraf. Wanneer mensen een taakstraf niet goed vervullen leidt dit 
vaak niet tot de voorwaardelijke boete of gevangenisstraf, aldus Vrisekoop. Dittrich en De Savornin  
Lohman  wijzen op het probleem bij de reclassering. De reclassering die is belast met de controle op 
taakstraffen beschikt over te weinig mankracht. Veel taakstraffen worden hierdoor slechts gedeeltelijk 
uitgevoerd. Men denkt dan dat de straf erg meevalt en leert er niks van, aldus Dittrich. 
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Reagerend op de uitkomsten van de enquête zegt Dittrich het opvallend te vinden dat veel mensen 
tegenstander zijn van een taakstraf in het geval van aanranding. Hij zegt uit ervaring te weten dat men 
juist hier met een leerstraf veel kan bereiken. Ook Vrisekoop is van mening dat geweldsdelicten in 
bepaalde gevallen met een taakstraf kunnen worden bestraft. De Savornin  Lohman  zegt de resultaten 
begrijpelijk te vinden maar plaatst hierbij de kanttekening dat het aanvechtbaar is te denken in termen 
van 'ergheid'. Om haar punt duidelijk te maken wijst ze erop dat bij een delict als mishandeling altijd 
een andere partij aanwezig is. Vaak is er dan sprake geweest van provocatie. 

In de enquête is aan de respondenten gevraagd welke overwegingen een rol mogen spelen bij de keuze 
van de rechter voor een taakstraf respectievelijk gevangenisstraf. Deze vraag is in het mondelinge 
interview ook aan de deskundigen voorgelegd. Woudstra en De Savornin  Lohman  zijn van mening dat 
de leeftijd van de dader een rol mag spelen bij de keuze van de rechter voor de strafsoort. De anderen 
vinden van niet. Opvallend is dat in de enquête 80% van de respondenten vindt dat leeftijd wel een 
overweging mag vormen. Of de dader al dan niet voor de eerste keer in aanraking komt met justitie 
vinden de deskundigen een belangrijke overweging. In de enquête is bijna 88% van de respondenten 
dit met hen eens. Bijna unaniem vinden de deskundigen dat bij de keuze van de strafsoort mee mag 
spelen of de dader een gezin of vaste baan heeft. Opvallend is dat een meerderheid van de 
respondenten uit de enquête deze mening niet is toegedaan. De Boer maakt duidelijk dat wanneer 
iemand een veroordeling achter de rug heeft het voor deze persoon heel moeilijk is om een nieuwe 
baan te vinden. Wanneer iemand om deze reden zijn baan zou verliezen is de kans veel groter dat deze 
persoon in het criminele circuit blijft hangen. Het tekort aan celruimte en bewakingspersoneel mag 
volgens de deskundigen in principe geen rol spelen bij de keuze voor een taakstraf of gevangenisstraf. 
Vrisekoop, Dittrich en Stam geven echter aan dat het tekort aan celruimte in de praktijk vaak wel een 
rol speelt. 

Aan de zeven deskundigen is gevraagd of ze vinden dat de mogelijkheid van het opleggen van 
taakstraffen binnen het Nederlandse strafbeleid genoeg wordt benadrukt. Vrisekoop en Woudstra zijn 
van mening dat onder het grote publiek meer duidelijkheid moet komen over de betekenis en inhoud 
van taakstraffen. Hessing vindt dat er meer aandacht moet worden besteed aan de inhoud van de 
taakstraffen. Hij is van mening dat mensen met een taakstraf wel wat steviger mogen worden 
aangepakt. Een taakstraf zou bijvoorbeeld meer zichtbaar in de publieke ruimte moeten worden 
uitgevoerd. De Savornin  Lohman  deelt de mening dat er meer aandacht moet komen voor de inhoud 
van taakstraffen. Naar haar idee zijn taakstraffen zo gebureaucratiseerd dat een taakstraf geen enkele 
connectie meer heeft met de begane overtreding. De Boer is van mening dat in het geval van bepaalde 
geweldsdelicten, mishandeling en diefstal met geweldpleging, de ruimte om voor een gevangenisstraf 
te kiezen te klein is. Daders van deze delicten nemen een taakstraf vaak niet serieus, terwijl ze deze 
vaak wel krijgen opgelegd. 

Straffuncties 

In de enquête is aan de D66-leden gevraagd welke straffuncties men meer of minder belangrijk vindt 
bij verschillende wetsovertredingen. Ook de deskundigen is deze vraag voorgelegd. 
De straffunctie afschrikking wordt door de deskundigen als erg belangrijk ervaren voor de relatief 
lichtere delicten. Ook in de enquête zijn de respondenten deze mening toegedaan. Vrisekoop is van 
mening dat het strafdoel afschrikking een voorbeeldfunctie heeft. Wel wijst ze erop dat afschrikking 
alleen effect kan hebben wanneer de beoogde straffen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. De Boer 
sluit zich hierbij aan met de opmerking dat een straf pas een afschrikwekkende werking heeft als de 
pakkans hoog ligt en de overtreder er zeker van kan zijn dat hij die bepaalde straf ook daadwerkelijk 
krijgt opgelegd. Stam en Dittrich merken op dat afschrikking als straffunctie minder effect zal hebben 
bij de zogenaamde impuisdelicten. Met name bij daders van geweld en vernieling speelt calculerend 
gedrag een minimale rol, aldus Stam. 
De Boer merkt op dat straffen bij zwaardere overtredingen, zoals drugshandel en het op grote schaal 
plegen van diefstal met geweldpleging, een belangrijk beschermingselement bevatten. Woudstra en De 
Savornin  Lohman  zijn van mening dat het belang van de straffunctie bescherming groot is voor de 
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zwaarste delicten. Vrisekoop zegt in bescherming een minder belangrijke straffunctie van 
gevangenisstraf te zien. Bescherming is naar haar mening eerder een bij-effect van gevangenisstraf 
dan een hoofddoel. 

Resocialisatie wordt door de deskundigen met name belangrijk gevonden bij de relatief zwaardere 
delicten. Vrisekoop vindt dat zodra iemand in de gevangenis zit men hier niet mee mag volstaan. De 
gedetineerde moet binnen dat systeem weer rijp worden gemaakt voor het leven in de maatschappij. 
Hoewel de straffunctie resocialisatie volgens haar een minder grote rol speelt bij de lichtere delicten 
kan het ook daar van belang zijn. Woudstra is van mening dat resocialisatie binnen de gevangenis 
moeilijk kan plaatsvinden wanneer veel gevangenen aan de drugs raken en in contact komen met echte 
criminelen. 
Vergelding wordt door de deskundigen bijna unaniem beschouwd als een zeer belangrijke straffunctie 
voor de meer ernstige delicten. Stam noemt dat bijvoorbeeld in het geval van een ernstige 
mishandeling er naar de maatschappij en naar het slachtoffer iets goedgemaakt moet worden, iets 
vergolden moet worden. 

Wanneer de deskundigen met de resultaten uit de schriftelijke enquête worden geconfronteerd valt hen 
op dat resocialisatie voor bijna alle wetsovertredingen als minst belangrijke straffunctie wordt 
beschouwd. Stam zegt hierop dat het opvoedkundig element van straffen, los van het jeugdrecht, niet 
teveel overdreven moet worden. De meeste mensen begrijpen wel dat bepaalde gedragingen niet zijn 
toegestaan, ze zijn echter niet in staat er naar te handelen. De Boer constateert dat er tegenwoordig een 
verschuiving plaatsvindt naar een strakker beleid met meer aandacht voor het slachtoffer. Een aantal 
jaren geleden was er juist veel belangstelling voor de dader en minder voor het slachtoffer. Vrisekoop 
zegt het wel begrijpelijk te vinden dat mensen resocialisatie een minder belangrijke straffunctie 
vinden. Het is op de korte termijn alleen belangrijk voor de dader. Ze wijst er echter wel op dat het 
resocialiseren van wetsovertreders op de lange termijn ook van belang is voor de samenleving. Stam 
vindt de straffunctie vergelding erg belangrijk en is van mening dat dit aspect door de respondenten is 
ondergewaardeerd. 

Aan de deskundigen is gevraagd of men vindt dat de vier straffuncties binnen het Nederlandse 
strafbeleid even zwaar worden benadrukt. Vrisekoop, Dittrich, Stam en De Savomin  Lohman  geven 
aan dat de straffunctie resocialisatie binnen het Nederlandse strafbeleid wordt onderbelicht. Wel is 
Vrisekoop van mening dat de mensen die het werk verrichten, bijvoorbeeld rechters, officieren van 
justitie en gevangenbewaarders, hier veel aandacht aan besteden. Dittrich vindt dat de resocialisatie 
van daders niet zozeer een afweging vormt die de rechter maakt voordat de straf wordt opgelegd. Pas 
wanneer de rechter een gevangenisstraf oplegt staat er in de penitiaire beginselenwet dat wanneer men 
iemand van zijn vrijheid berooft men moet gaan werken aan resocialisatie. Vrisekoop en De Savomin  
Lohman  vinden dat binnen het Nederlandse strafbeleid de straffunctie afschrikking het meest op de 
voorgrond treedt. Woudstra is van mening dat de straffunctie bescherming meer mag worden 
benadrukt. 

Actuele onderwerpen 

De terugkeer van een geweldpleger in de maatschappij 

In de enquête zijn aan de D66-!eden verschillende stellingen voorgelegd met betrekking tot actuele 
onderwerpen in het strafrecht. Met het oog op de lengte van het interview is besloten een selectie te 
maken uit deze items. Het eerste item dat aan de deskundigen werd voorgelegd betreft de terugkeer 
van een geweldpleger in de maatschappij. Aan hen werd gevraagd of de buurt / de plaatselijke politie 
moet worden gewaarschuwd wanneer een geweldpleger na het uitzitten van zijn straf terugkeert in de 
maatschappij. Uit de resultaten van de schriftelijke enquête komt naar voren dat 83,3% van de 
respondenten van mening is dat de buurt niet mag worden gewaarschuwd. Ook de deskundigen zijn 
deze mening toegedaan, geen van de zeven leden vindt dat de buurt gewaarschuwd mag worden of 
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heeft hier op zijn minst ernstige twijfels over. Vrisekoop Wijst erop dat wanneer dat gebeurt er een 
soort eigen recht ontstaat van mensen die vernielingen aanrichten, gaan posten of papieren gaan 
ophangen. Stam is van mening dat wanneer de buurt wordt gewaarschuwd een geweldpleger bij 
terugkeer in de maatschappij wordt gestigmatiseerd. De betreffende persoon zal dan veel moeite 
hebben zijn leven weer op orde te krijgen. Dittrich maakt een onderscheid tussen de terugkeer van de 
geweldpleger in de eigen buurt en in een nieuwe buurt. Wanneer de geweldpleger terugkeert naar zijn 
oude buurt moeten de slachtoffers gewaarschuwd worden zodat een onverwachte confrontatie kan 
worden vermeden. Wanneer een dader kinderen uit de buurt seksueel heeft misbruikt zou een 
verhuisplicht opgelegd mogen worden, aldus Dittrich. Een ander verhaal is het wanneer de 
geweldpleger in een andere buurt gaat wonen. De buurt mag dan niet worden gewaarschuwd om 
commotie te voorkomen. De zeven deskundigen vinden het waarschuwen van de plaatselijke politie op 
zijn minst in speciale gevallen geoorloofd. Vrisekoop, Dittrich en De Savornin  Lohman  zijn van 
mening dat alleen in het geval van pedofilie (met recidive) de plaatselijke politie mag worden 
gewaarschuwd. Door verschillende deskundigen wordt genoemd dat naast het waarschuwen van de 
plaatselijke politie ook de reclassering een oogje in het zeil kan houden. Stam merkt op niet veel 
illusies te hebben over het waarschuwen van de plaatselijke politie. In de stad zal de politie door de 
grootschaligheid weinig zicht hebben op de mensen, en in een dorp zijn dit soort dingen over het 
algemeen toch wel bekend. 

De bestraffing van recidivisten 

De deskundigen is ook de vraag gesteld of men vindt dat mensen die herhaald de fout ingaan strenger 
moeten worden gestraft dan mensen die dat voor het eerst doen. Uit de enquête blijkt dat 95,2% van de 
respondenten het er op zijn minst in grote lijnen mee eens is dat recidivisten strenger moeten worden 
bestraft. De deskundigen vinden dit ook. Vrisekoop vindt dat mensen die herhaaldelijk delicten plegen 
serieuzer moeten worden aangepakt. Het systeem van afschrikking en vergelding heeft dan niet 
gewerkt, aldus Vrisekoop. De Boer waarschuwt ervoor mensen die voor het eerst een delict plegen niet 
te licht te straffen. In bepaalde gevallen moet al meteen de eerste keer streng worden gestraft, zodat de 
kans op herhaling wordt verkleind. 

Het plaatsen van meerdere gevangenen in één cel 

In de enquête is aan D66-leden de vraag gesteld of gevangenen met meerdere personen in één cel 
kunnen worden geplaatst bij een gevangenisstraf van zes maanden of minder, en bij een straf van meer 
dan zes maanden. In het eerste geval is 62,2% van de respondenten in grote lijnen voorstander van het 
bij elkaar plaatsen van gevangenen, en in het tweede geval 41,3%. Deze vraag is tevens aan de 
deskundigen voorgelegd. Hoewel zij veelal aangeven geen principieel tegenstander te zijn van het 
plaatsen van meerdere gevangenen in één cel hebben ze hun twijfels. Allen wijzen erop dat de 
Nederlandse gevangenissen niet ingericht zijn op het herbergen van meerdere gevangenen in één cel. 
Ook zijn ze ervan overtuigd dat wanneer er meerdere gevangenen in één cel worden geplaatst het 
bewakingspersoneel in de gevangenissen moet worden uitgebreid. De Boer wijst hierbij op de zware 
taak van het bewakingspersoneel. Volgens haar spreekt slechts 10% van de gemiddelde 
gevangenispopulatie goed Nederlands en doen zich tussen de gevangenen vaak conflicten voor. 
Vrisekoop, Dittrich, Hessing en De Savornin  Lohman  zijn van mening dat gevangenen met een straf 
van zes maanden of minder eerder met meerdere personen op één cel kunnen worden geplaatst dan 
gevangenen met een straf van meer dan zes maanden. Stam verwacht niet dat het eenvoudiger is om 
mensen die kort zijn gestraft op één cel te plaatsen dan langgestraften. 

Jeugdcriininaliteit en volwassenencriininaliteit 

Het laatste onderwerp waarover is gesproken is het jeugdstrafrecht. De eerste vraag luidt of men vindt 
dat de grens tussen jeugdcriminaliteit en volwassenencriminaliteit (nu 18) verlaagd moet worden naar 
16 jaar. Uit de resultaten van de schriftelijke enquête blijkt dat 69,1% van de respondenten op zijn 
minst in grote lijnen voorstander is van het verlagen van de leeftijd. Bijna unaniem geven de 
deskundigen aan geen voorstander te zijn van het idee de grens tussen jeugd- en volwassenstrafrecht te 
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verlagen naar 16 jaar. Men wijst hierbij op een regeling in het strafrecht waarbij het 
volwassenenstrafrecht kan worden toegepast op een jeugdige, en andersom. De deskundigen zijn van 
mening dat het door deze regeling onnodig is de grens tussen jeugd- en voiwassenencriminaliteit te 
verlagen. Alleen De Boer vindt dat de leeftijd naar 16 mag worden verlaagd. De mogelijkheden voor 
mensen van 16 en 17 jaar worden dan veel groter, maar men kan nog altijd rekening houden met de 
leeftijd van de dader. Hessing is van mening dat alles op één lijn moet worden gesteld. Met 18 jaar ben 
je volwassen en krijg je stemrecht. Dan mag je op deze leeftijd ook aan het volwassenenstrafrecht 
worden blootgesteld. Stam en De Boer signaleren beiden een probleem in het jeugdstrafrecht. Vanaf 
het moment dat iemand 18 jaar oud is worden alle projecten die lopen in één keer gestopt. Het is dus 
zinloos om nog allerlei onderzoeken te beginnen vlak voordat iemand 18 wordt. Met name doordat de 
trajecten vaak langdurig zijn, aldus Stam. 
De tweede vraag die de deskundigen kregen voorgelegd is of de strafrechtelijke leeftijd (nu 12) moet 
worden verlaagd naar 10 jaar. In de enquête is 34,3% van de respondenten op zijn minst in grote lijnen 
voorstander van het verlagen van de strafrechtelijke leeftijd. De deskundigen zijn ieder van mening dat 
de strafrechtelijke leeftijd niet moet worden verlaagd naar 10 jaar. Dittrich vindt dat wanneer een kind 
van 10 of 11 jaar oud een misdrijf pleegt het nog te weinig besef heeft van wat mag en wat niet mag. 
Door een groot deel van de deskundigen wordt genoemd dat er naast het strafrecht andere 
mogelijkheden zijn voor kinderen die een strafbaar feit begaan. Hessing noemt hier ondersteuning van 
de ouders en j eugdhulp. 

D66 en straffen 

De laatste vraag die de deskundigen werd gesteld is of men vindt dat het onderwerp straf voldoende 
wordt benadrukt binnen D66. Hessing vindt niet dat D66 hier een steek laat vallen. Stam denkt dat 
D66 over het algemeen het gevoel weergeeft dat leeft bij de achterban. Vrisekoop is van mening dat 
D66 aan het onderwerp straf serieus aandacht besteedt. Onderwerpen als reclassering, 
gevangenisstraffen en taakstraffen komen voldoende aan bod. Wel zegt ze dat D66 van oudsher een 
bescheiden partij is die niet goed naar buiten brengt wat er zich binnenskamers allemaal afspeelt. Het 
zou verstandiger zijn om meer met dit onderwerp naar buiten te treden, omdat je dan als partij meer 
gezicht krijgt. Vrisekoop wijst er hierbij op dat je als politicus afhankelijk bent van de pers die 
gesprekken in slechts enkele zinnen weergeeft. Zaken zijn vaak te complex om in een paar zinnen te 
vertellen. Dittrich ziet dat ook zo. Woudstra is van mening dat het onderwerp straffen door D66 wel 
iets meer naar buiten mag worden gebracht. Ook De Savornin  Lohman  vindt dat D66 meer duidelijke 
standpunten met betrekking tot dit onderwerp moet innemen. D66 volgt met betrekking tot straffen 
een weinig principiële lijn en gaat teveel mee in de roep om een zwaarder strafbeleid en de trend naar 
repressie. 
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5. Conclusie en aanbevelingen 

In dit onderzoek zijn de strafopvattingen van D66-leden in kaart gebracht. Ook is nagegaan of de 
strafopvattingen van de partijleden gedifferentieerd kunnen worden naar de persoonlijke kenmerken 
geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, urbanisatiegraad en angstgevoelens. Het onderzoek bestaat uit 
twee delen, een kwantitatief deel (de schriftelijke enquête) en een kwalitatief deel (interviews met 
zeven strafrechtdeskundigen). 
Hieronder zijn per onderdeel conclusies geformuleerd. De meer uitgesproken conclusies zijn cursief 
gedrukt. 

Strafmaat 

• Een meerderheid van de respondenten vindt dat de delicten vernieling, mishandeling en 
verkrachting te licht worden bestraft. 

Bij de delicten belastingontduiking, inbraak en moord zijn de meningen van de respondenten sterk 
verdeeld. Een meerderheid van de respondenten vindt dat overtreding van de maximum snelheid op 
een goede manier wordt bestraft. Opvallend is echter wel dat bijna een kwart van de respondenten hier 
aangeeft de straffen te zwaar te vinden. Voor de andere delicten is bijna niemand van mening dat de 
strafmaat te zwaar is. 

• De deskundigen geven aan over het algemeen heel tevreden te zijn met de strafmaat in Nederland, 
terwijl de respondenten voor veel delicten de straffen te licht te vinden. 

Enkele deskundigen geven aan dat deze ontevredenheid wellicht te verklaren is door de beperkte 
informatie waarover burgers beschikken. Hierbij kan men zich afvragen of een betere voorlichting op 
dit gebied leidt tot een afname in de ontevredenheid onder burgers en dus ook D66-leden. Een tweede 
vraag die hierbij opkomt is of de politiek verantwoordelijkheid moet dragen voor het beter informeren 
van burgers over het strafrecht en de toepassing ervan. 
Met name voor de geweldsdelicten (mishandeling, verkrachting en moord) bestaat er een samenhang 
tussen de opvattingen over de strafmaat en persoonlijke kenmerken. Zij die hoger onderwijs hebben 
genoten zijn vaker tevreden met 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 kleinere stad. De 
laatstgenoemden vinden de straffen vaker te licht. Voor de delicten vernieling, inbraak, mishandeling 
en verkrachting geldt dat respondenten met veel angstgevoelens de strafmaat vaker te licht vinden dan 
respondenten met weinig angstgevoelens. 

Taakstraf 

• 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 uitkeringsfraude is een meerderheid van de respondenten voorstander 
van het opleggen van een taakstraf. Voor de geweldsdelicten mishandeling en aanranding is de 
meerderheid juist voorstander van een gevangenisstraf. Wat betreft belastingfraude en inbraak zijn de 
meningen van de respondenten sterk verdeeld. 
De opvattingen over taakstraffen blijken niet te verschillen naar de persoonlijke kenmerken. 
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• Hoewel de deskundigen het nut inzien van taakstraffen (met name bij de lichtere delicten) hebben 
ze veel kritiek op de inhoud ervan. 

Meerdere deskundigen geven aan dat de inhoud van taakstraffen zodanig is dat wetsovertreders vaak 
niet het idee hebben daadwerkelijk gestraft te worden. Een interessante vraag is of het aanpassen van 
de inhoud leidt tot een groter draagvlak van taakstraffen onder zowel leden als burgers. 
• De respondenten en de deskundigen denken verschillend over de overwegingen die een rol kunnen 

spelen bij de keuze van de rechter voor een taak- of gevangenisstraf 

De meeste respondenten vinden dat de leeftijd van de dader een rol mag spelen bij de keuze van de 
rechter voor een taak- of gevangenisstraf. 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 meerderheid 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. Het merendeel van 
de deskundigen vindt 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 hierbij opkomt is of D66-ers en 
daarmee ook burgers genoeg inzicht hebben in de doelstelling van taakstraffen. Ook op dit punt zou de 
informatievoorziening verbeterd kunnen worden. 

Straffuncties 

Voor de lichtere vergrijpen ('verkeersovertreding, vernieling en belastingontduiking,) wordt 
afschrikking door de respondenten als belangrijkste functie beschouwd. Voor de zwaardere 
vergrijpen ('mishandeling, verkrachting en moord,) is dit bescherming. 

Vergelding en resocialisatie worden over het algemeen door de respondenten als minder belangrijk 
beschouwd. Bij het delict belastingontduiking en de geweldsdelicten wordt resocialisatie door de 
respondenten de minst belangrijke straffunctie gevonden. 
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. 
In het geval van verkrachting en moord bestaat er een samenhang tussen de mate waarin men belang 
toekent aan resocialisatie en de urbanisatiegraad. Respondenten uit een dorp of kleinere stad kennen 
voor de genoemde delicten meer belang toe aan resocialisatie dan respondenten uit een grotere stad. 

Actuele onderwerpen 

Bij verreweg de meeste stellingen over actuele onderwerpen zijn de respondenten behoorlijk 
eensgezind. 

Op vijftien van de zeventien stellingen is meer dan 60% van de respondenten het op zijn minst in grote 
lijnen met elkaar eens. Voor zes stellingen is men zelfs zeer eenduidig (meer dan 85%): 
- Recidivisten moeten strenger worden bestraft dan mensen die voor het eerst een delict begaan. 
- Asielzoekers die in Nederland een geweldsdelict plegen kunnen geen verblijfsvergunning krijgen. 
- De doodstraf mag niet worden ingevoerd. 
- De verjaringstermijn van moord moet worden opgeheven. 
- Slachtoffers of hun nabestaanden moeten spreekrecht krijgen tijdens een rechtszitting. 
- Er moet een databank komen met daarin DNA-materiaal van TB S-patiënten. 
Verbanden tussen de strafopvattingen en persoonlijke kenmerken doen zich met name voor bij de 
stellingen over het plaatsen van meerdere gevangenen in één cel (bij zowel kort- als langgestraften). 
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Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Op de aanbevelingen die reeds hierboven zijn gedaan volgen tenslotte nog twee aanbevelingen voor 
verder onderzoek. Dit onderzoek is gehouden onder D66-leden. Het zou interessant zijn om hetzelfde 
te doen onder leden van andere politieke partijen of zelfs onder de gehele Nederlandse bevolking. 
Zoals reeds eerder gezegd veranderen opvattingen door de tijd heen, zo ook strafopvattingen. Een 
algehele verschuiving in het gedachtegoed van mensen of ingrijpende gebeurtenissen kunnen de 
strafopvattingen van mensen beïnvloeden. Politieke partijen, en zeker D66, hebben er baat bij om de 
opvattingen van de eigen leden zo goed mogelijk in kaart te hebben. Het zou dan ook interessant zijn 
wanneer dit onderzoek over enkele jaren herhaald wordt. 
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Bijlage: De toegezonden vragenlijst 

Door middel van deze vragenlijst willen we u graag vragen naar uw mening over de strafmaat bij 
wetsovertredingen in Nederland. 
Het gaat in deze vragenlijst om uw persoonlijke mening. Dit betekent dat er geen 'goede' of 'foute' 
antwoorden zijn. De informatie die u ons geeft wordt hoogst vertrouwelijk en anoniem verwerkt. 

Eerst willen we u graag een paar algemene vragen stellen. 

1. Uw geslacht is: L:á  man U vrouw 

2. In welk jaar bent u geboren? 
19.. 

3. Waar woont u? 
(zet een kruisje achter de heschriiviiw die het meest met uw woonalaats overeen komt) 
In of vlak bij Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht  

In of vlak bij een andere grote stad van meer dan 100.000 inwoners  

In of vlak bij een kleinere stad: ca. 50.000 - 100.000 inwoners  

In een dorp! op het platteland  

4. Wat is de hoogste schoolopleiding die u heeft voltooid of waarmee u nog bezig bent? 
(kruis aan welke categorie het meest op u van toepassing is) 

Basisonderwijs (lagere school)  

VMBO (ook LBO, VBO, ULO, MULO, MAVO)  

MBO  

HAVO, VWO (HBS)  

HBO  

Universiteit  

De volgende vraag gaat over uw gevoelens van veiligheid. 

5. Hieronder worden vier wetsovertredingen genoemd. Kunt u per wetsovertreding aangeven in 
hoeverre u bang bent hier slachtoffer van te worden door het cijfer van uw keuze op de schaal te 
omcirkelen. Hoe hoger de score, hoe meer zorgen u zich maakt. 

diefstal geen zorgen ------------------------------------ v  eel  zorgen 
1 2 3 4 5 

inbraak 

bedreiging 

geen zorgen 
1 

geen zorgen 
1 

2 3 4  

2 3 4 

veel zorgen 
5 

veel zorgen 
5 

mishandeling geen zorgen 
1 2 3 4  

v ce 1  zorgen 
5 
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Nu volgen de vragen over wetsovertredingen en straffen. 

6. In de onderstaande tabel staan zeven wetsovertredingen genoemd. Kunt u voor elke 
wetsovertreding aangeven of u vindt dat er in Nederland te licht, te zwaar of op een goede 
manier wordt gestraft door een kruisje te zetten in de kolom van uw keuze? 

In Nederland wordt 
te licht gestraft 

In Nederland wordt op 
een goede manier 
gestraft  

In Nederland wordt 
te zwaar gestraft 

Geen mening 

a. Overtreding van de maximum 
snelheid  

b. Vernieling  

c. Inbraak 
d. Belastingontduiking  

e. Mishandeling  

E Verkrachting  

g. Moord  

Men kan wetsovertreders in plaats van gevangenisstraf een alternatieve straf opleggen, bijvoorbeeld 
een werkstraf in het natuurbeheer, de verpleging of de bejaardenzorg. 

7. In onderstaande tabel staat een aantal wetsovertredingen. Kunt u bij elke wetsovertreding 
aangeven in hoeverre u voor- of tegenstander bent van het opleggen van een alternatieve straf in 
plaats van gevangenisstraf? (zet een kruisje in de kolom van uw keuze) 

Alternatieve straf bij veroordeling voor: 

sterk voor voor tegen sterk tegen geen mening 

a. Inbraak in een woning  

b. Vandalisme  

c. Het innen van een werkloosheidsuitkering, terwijl 
men geld verdient met werk 
d. Het toebrengen van lichamelijk letsel aan een ander 
e. Belastingontduiking  

E Aanranding  

De rechter kan behalve de ernst van de overtreding ook andere zaken in overweging nemen als hij 
moet kiezen tussen een veroordeling tot gevangenisstraf en een alternatieve straf. 

8. In onderstaande tabel wordt een aantal van dit soort overwegingen genoemd. Wilt u bij elke 
overweging aangeven of u vindt dat het wel of niet een rol mag spelen bij de keuze van de 
rechter door een kruisje te zetten in de kolom van uw keuze? 

Overwegingen die een rol mogen spelen bij de rechter: 
wel niet geen mening 

a. De overtreder is jong  

b. De overtreder komt voor de eerste keer in aanraking met justitie  

c. De overtreder heeft een vaste baan 
d. De overtreder heeft een gezin  

e. Er is een tekort aan celruimte en bewakingspersoneel  
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9. Nu volgt een aantal uitspraken over omgaan met plegers van wetsovertredingen. Wilt u hier 
steeds aangeven in hoeverre u het ermee eens bent door een kruisje te zetten in de kolom van uw 
keuze? 

helemaal in grote in grote helemaal geen mening 
mee eens lijnen mee lijnen mee mee oneens 

eens oneens  

a. Wanneer een geweldpleger na het uitzitten van zijn 
straf terug komt in de maatschappij moeten de 
mensen die in de buurt wonen gewaarschuwd 
worden.  

b. Wanneer een geweldpleger na het uitzitten van zijn 
straf terug komt in de maatschappij moet de 
plaatselijke politie op de hoogte worden gesteld.  

c. Er moet een databank komen, waarin DNA- 
materiaal en andere gegevens van veroordeelde 
pedoseksuelen komen.  

d. Mensen die herhaald de fout in gaan moeten 
strenger worden gestraft dan mensen die dat voor het 
eerst doen.  

e. Asielzoekers die in Nederland een diefstal of 
inbraak begaan kunnen geen verblijfsvergunning 
krijgen  

f. Asielzoekers die zich in Nederland schuldig maken 
aan geweldpleging kunnen geen verblijfsvergunning 
krijgen.  

g. Het zou goed zijn als voor bepaalde misdaden de 
doodstraf zou worden ingevoerd.  

h. Geldboetes moeten afhankelijk zijn van de hoogte 
van iemands inkomen.  

L In Nederland is een moord na 18 jaar verjaard en 
kan de moordenaar niet langer vervolgd worden. De 
verjaringstermijn van moord moet worden 
opgeheven.  

j. Gevangenen die tot een gevangenisstraf van 6 
maanden of minder zijn veroordeeld kunnen met 
meerdere personen in 1 cel.  

k. Gevangenen die tot een gevangenisstraf van meer 
dan 6 maanden zijn veroordeeld kunnen met 
meerdere personen in 1 cel.  

1. Slachtoffers of hun nabestaanden moeten het recht 
krijgen om in de rechtszaal hun kant van het verhaal 
te vertellen.  

m. Daders van geweldsmisdrijven mogen niet 
vervroegd worden vrijgelaten.  

n. De leeftijd waarop een persoon strafrechterlijk 
vervolgd kan worden (nu 12) moet worden verlaagd 
naar 10 jaar.  

o. De grens tussenjeugdcriminaliteit en criminaliteit 
gepleegd door een volwassene (nu 18 jaar) moet 
worden verlaagd naar 16 jaar.  
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Aan straffen zijn verschillende functies toe te kennen. Deze functies zijn: afschrikking, bescherming, 
resocialisatie en vergelding. 
- Afschrikking: de straf heeft als functie de dader en andere mensen af te schrikken in de toekomst 

een wetsovertreding te begaan. 
- Bescherming: de straf heeft als functie wetsovertreders op te sluiten zodat zij niet langer een 

bedreiging kunnen vormen voor de bevolking. 
- Resocialisatie: de straf heeft als functie het gedrag van wetsovertreders geschikt te maken voor het 

leven in de maatschappij. 
- Vergelding: de straf heeft als functie wetsovertreders te laten boeten voor hun daden. 

10. In onderstaande tabel worden acht wetsovertredingen genoemd. Wilt u de vier straffuncties 
per wetsovertreding ordenen van meest belangrijk naar minst belangrijk? De straffunctie die u 
liet meest belangrijk vindt krijgt score 1, de straffunctie die u daarna het meest belangrijk vindt 
krijgt score 2, die daarna score 3, en de strafsoort die u het minst belangrijk vindt krijgt score 4. 

Voorbeeld: een persoon vindt in het geval van door rood rijden afschrikking de meest belangrijke 
straffunctie, daarna resocialisatie, daarna bescherming en daarna vergelding. Het resultaat ziet er dan 
als volgt uit: 

afschrikking van 
daders 

bescherming van de 
maatschappij 

Resocialisatie van de 
dader  

vergelding 

Door rood rijden 1 3 2 4 

Vul hieronder uw eigen mening in door de cijfers 1, 2, 3 en 4 in de door u gekozen hokjes te 
plaatsen: 

afschrikking van 
daders 

bescherming van de 
maatschappij 

resocialisatie van de 
dader  

vergelding 

a. Overtreding van de maximum 
snelheid  

b. Vernieling  

c. Inbraak  

d. Belastingontduiking  

e. Mishandeling  

E Verkrachting  

g. Moord  
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TBS betekent terbeschikkingstelling. TBS is een maatregel voor mensen die een zwaar misdrijf 
hebben gepleegd. Deze maatregel bestaat uit een verplichte behandeling voor onbepaalde tijd in een 
psychiatrische kliniek. Degenen die TBS krijgen opgelegd moeten voor het misdrijf 'geheel of 
gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar' zijn verklaard. 

11. Hieronder staan twee uitspraken over TBS. Wilt u aangeven in hoeverre u het met deze uitspraken 
eens bent door bij beide vragen een kruisje te zetten in de kolom van uw keuze? 

helemaal in grote in grote helemaal geen mening 
mee eens lijnen mee lijnen mee mee oneens 

eens oneens  

a. Wanneer de dader van een zwaar misdrijf 
ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard is 
gevangenisstraf niet op zijn plaats.  

b. Er moet een databestand komen waarin DNA- 
materiaal van TBS-patiënten wordt opgeslagen in het 
kader van de opsporing van misdrijven.  

Dit is het einde van de vragenlijst. Heeft u verder nog opmerkingen, dan kunt u deze hier kwijt: 
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