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Woord	vooraf	
	
	
Voor	u	ligt	het	eindresultaat	van	een	onderzoek	naar	de	verhogingen	van	de	strafmaat	
vanaf	 de	 totstandkoming	 van	 het	 huidige	Wetboek	 van	 Strafrecht	 in	 1886	 tot	 en	met	
heden.	Dit	onderzoek	 is	 ingegeven	door	de	almaar	groter	wordende	publieke	druk	om	
langere	gevangenisstraffen	mogelijk	te	maken.	Vraag	is	echter	of	het	beantwoorden	van	
deze	publieke	druk	en	daarmee	het	(verder)	verhogen	van	de	strafmaat	wel	opportuun	
is.	Van	oudsher	wordt	een	straf	immers	om	verschillende	redenen	opgelegd.	Zo	wordt	er	
in	 de	 eerste	 plaats	 gestraft,	 omdat	 misdaan	 is.	 De	 straf	 vormt	 de	 vergelding	 van	 het	
afkeurenswaardige	gedrag.	Bovendien	worden	met	de	oplegging	en	de	tenuitvoerlegging	
van	 een	 straf	 enkele	 doelen	 nagestreefd,	 zoals	 afschrikking	 en	 resocialisatie.	
Voorliggend	 onderzoek	 tracht	 vanuit	 het	 oogpunt	 van	 vergelding	 en	 de	 na	 te	 streven	
strafdoelen,	argumenten	te	destilleren	voor	al	dan	niet	een	(verdere)	verhoging	van	de	
strafmaat	in	de	toekomst.			
	
Het	 onderzoek	 is	 tevens	 ingegeven	 door	 mijn	 bijzondere	 interesse	 voor	 langdurige	
gevangenisstraffen.	Het	is	immers	niet	uitgesloten	dat	een	zeer	lange	gevangenisstraf	na	
verloop	van	tijd	mogelijk	op	gespannen	voet	komt	te	staan	met	de	doelen	van	een	straf	
of	de	straf	zelfs	geen	redelijk	doel	meer	dient.	Men	dient	bij	het	lezen	van	deze	scriptie	
dan	ook	niet	te	vergeten	–	hoe	ernstig	soms	de	strafbare	feiten	ook	zijn	–	dat	daders	ook	
mensen	zijn.	Het	is	derhalve	alleen	al	vanuit	het	oogpunt	van	menselijke	waardigheid	te	
bepleiten	 om	 de	 (verhoging)	 van	 de	 strafmaat	 tegen	 het	 licht	 van	 de	
strafrechtstheorieën	te	houden.	 Ik	wil	u	 in	dit	kader	ook	meegeven	dat	 ik	 	 lid	ben	van	
Stichting	 Forum	Levenslang.	Het	 Forum	Levenslang	 zet	 zich	 in	 voor	 zowel	 het	 bieden	
van	 perspectief	 op	 invrijheidstelling	 voor	 levenslanggestraften	 als	 een	 humane	
tenuitvoerlegging	 van	 deze	 straf.1	Mijn	 lidmaatschap	 betekent	 evenwel	 niet	 dat	 ik	 op	
voorhand	tegen	een	langdurige	of	zelfs	levenslange	gevangenisstraf	ben.	Maar	ik	ben	wel	
tegen	de	wijze	waarop	deze	laatstgenoemde	straf	momenteel	ten	uitvoer	wordt	gelegd.	
In	 sommige	–	 zeer	uitzonderlijke	 –	 gevallen	 zal	 een	 zeer	 langdurige	 gevangenisstraf	 –	
misschien	wel	levenslang	–vanuit	verschillende	oogpunten	aangewezen	zijn.	
	
Ten	 slotte	 dient	 te	 worden	 opgemerkt,	 dat	 ik	 tot	 dit	 eindresultaat	 niet	 was	 gekomen	
zonder	de	kundige	en	bijzonder	betekenisvolle	begeleiding	gedurende	het	proces.	Ik	wil	
dan	ook	 in	de	 eerste	plaats	 een	woord	van	dank	 richten	aan	dhr.	Rozemond.	Door	de	
opbouwende	 commentaren	 van	 dhr.	 Rozemond	 werd	 ik	 uitgedaagd	 om	 vanuit	
verschillende	 perspectieven	 te	 kijken	 naar	 het	 rechtvaardigen	 van	 de	
strafmaatverhogingen.		
	
Mijn	 grote	woord	 van	 dank	 gaat	 bovendien	 uit	 naar	mijn	 vriend	 en	 familie,	want	 ook	
zonder	jullie	bijzondere	en	voor	mij	betekenisvolle	ondersteuning	was	dit	niet	mogelijk	
geweest.		
	
	

																																																								
1	Zie	voor	meer	informatie:	www.forumlevenslang.nl		
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1.	Inleiding	
	

1.1	Prelude	
		
In	mei	1522	werd	een	achttienjarige	jongeman	uit	Groningen	schuldig	bevonden	aan	het	
plegen	van	verschillende	diefstallen.	Het	vonnis	van	het	Haarlemse	gerecht	dat	volgde	
luidde	 dat	 hij	 zijn	 lijf	 zou	 hebben	 verbeurd.	 De	 onlangs	 aangekomen	 nieuwe	 Schout,	
François	 Hoochstraat,	 besloot	 echter	 dat	 het	 leven	 van	 deze	 nog	 jonge	 misdadiger	
gespaard	moest	worden	 en	dat	 er	 een	 lichtere	 straf	 zou	moeten	worden	opgelegd.	 Zo	
geschiedde.	De	Groninger	werd	gegeeseld,	een	stuk	van	zijn	oor	werd	hem	afgesneden	en	
hij	voorts	gebannen.2		
	
In	ieder	menselijk	samenleven	gelden	bepaalde	normen	en	regels.	Al	eeuwenlang	wordt	
afwijkend	gedrag	van	deze	regels	in	een	samenleving	bestraft.	De	straf	vormt	hierbij	een	
uiting	 van	 afkeuring	 van	 het	 deviant	 gedrag	 door	 een	 individu.	 Welk	 gedrag	 men	
normoverschrijdend	 vindt	 en	 op	 welke	 wijze	 er	 wordt	 gestraft	 is	 tijd-,	 plaats-	 en	
cultuurgebonden.3	Zo	blijkt	ook	uit	bovenstaand	voorbeeld.	In	de	zestiende	eeuw	waren	
lijfstraffen	 in	Nederland	heel	gebruikelijk.4	Heden	ten	dage	 is	de	 tenuitvoerlegging	van	
lijfstraffen	ondenkbaar	 geworden	 en	uit	 ons	 sanctiestelsel	 verbannen.	Het	Nederlands	
strafrecht	 wordt	 tegenwoordig	 gekenmerkt	 door	 een	 uitgebreid	 sanctiearsenaal,	
bestaande	 uit	 onder	 andere	 de	 taakstraf,	 de	 geldboete	 en	 de	 gevangenisstraf.5	De	
gevangenisstraf	heeft	met	name	sinds	de	19e	eeuw	–	ten	tijde	van	de	afschaffing	van	de	
lijfstraffen	in	1870	–	aan	populariteit	gewonnen	en	was	destijds	de	belangrijkste	vorm	
van	straffen.6		
	
Ook	 vandaag	 de	 dag	 speelt	 vrijheidsbeneming	 als	 straf	 een	 belangrijke	 rol	 in	 ons	
strafrecht.	De	gevangenisstraf	wordt	als	de	zwaarste	vorm	van	sanctioneren	ervaren	en	
is	veelvuldig	het	onderwerp	van	het	politiek	debat.7	Hoewel	geconcludeerd	zou	kunnen	
worden	 dat	 door	 de	 afschaffing	 van	 de	 lijfstraffen	 en	 de	 doodstraf	 de	 straffen	an	sich	
milder	 zijn	 geworden,	 is	 het	denken	over	 straffen	de	 laatste	 jaren	daarentegen	 steeds	
meer	verhard.	De	afgelopen	twintig	jaar	zijn	de	straffen	in	Nederland	gestegen	en	gaat	er	
een	 steeds	 grotere	 publieke	 druk	 uit	 naar	 de	 politiek	 om	 langere	 straffen	mogelijk	 te	
maken.	 In	 deze	 nieuwe	 cultuur	 van	 strafrechtspleging	 waarin	 sprake	 is	 van	
verminderende	 tolerantie,	 is	 de	 bescherming	 van	 de	 samenleving	 op	 de	 voorgrond	
komen	 te	 staan.	 Waarbij	 de	 veiligheid	 in	 de	 samenleving	 onder	 andere	 wordt	
verwezenlijkt	 door	 (het	 mogelijk	 maken	 van)	 opsluiting	 van	 delinquenten	 voor	 een	
langere	en	een	zeer	lange	tijd.8		
	

																																																								
2	Gonnet	1917,	p.	8.	
3	Knigge	1988,	p.	16.	
4	Opmerking	verdient	dat	in	1854	de	zogenaamde	lichamelijke	tuchtingen	zijn	afgeschaft.	Met	dien	
verstande	dat	de	doodstraf	in	1870	is	afgeschaft,	met	uitzondering	van	misdrijven	die	in	oorlogstijd	zijn	
gepleegd.	Pas	in	1983	is	bepaald	dat	de	doodstraf	nooit	kan	worden	opgelegd	(zie:	artikel	114	Grondwet).	
Zie	ook:	Gonnet	1917,	p.	40.		
5	Zie:	artikel	9	Wetboek	van	Strafrecht.	
6	Bleichrodt	&	Vegter,	2017,	p.	6.		
7	Bleichrodt	&	Vegter	2017,	p.	89.		
8	Kelk	2012,	p.	12	en	13.	
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Het	 debat	 over	 steeds	 langere	 gevangenisstraffen	 lijkt	 hiermee	 de	 kwintessens	 te	
ondermijnen,	 nu	 de	 vraag	 naar	 de	 zin	 van	 straffen	 naar	 de	 achtergrond	 lijkt	 te	 zijn	
geraakt.	Of	zoals	De	Keijser	het	verwoordt:	‘het	noemen	van	een	rijtje	strafdoelen	heeft	
tegenwoordig	 vooral	 het	 karakter	 van	 een	 theoretische	 plichtpleging	 waarna	 kan	
worden	 overgegaan	 tot	 de	 orde	 van	 de	 dag’.9	Terecht	 zou	 dan	 ook	 kunnen	 worden	
opgemerkt	 dat	 deze	 ontwikkeling	 op	 zijn	 zachtst	 gezegd	 als	 zorgwekkend	 is	 aan	 te	
merken.	Het	gaat	immers	uiteindelijk	niet	om	de	vraag	of	iemand	weer	terugkeert	in	de	
maatschappij,	maar	hoe	iemand	terugkeert	in	de	maatschappij.10	Interessant	in	dit	kader	
is	dan	ook	de	vraag	wat	de	ratio	was	van	eerdere	verhogingen	van	de	strafmaat?	Zijn	uit	
de	 theorieën	 over	 de	 zin	 van	 straffen	 argumenten	 te	 ontlenen	 voor	 deze	
strafmaatverhogingen?	En	kunnen	uit	deze	theorieën	ook	argumenten	worden	ontleend	
voor	een	verdere	verhoging	van	de	wettelijke	strafmaxima?	Dit	betreft	slechts	nog	een	
kleine	greep	uit	de	vragen	die	wellicht	meer	van	betekenis	zijn,	alvorens	de	politiek	een	
antwoord	dient	te	geven	op	de	publieke	druk	om	langere	straffen	mogelijk	te	maken.		
	
1.1	Probleemstelling		
	
In	het	vorenstaande	 is	getracht	beknopt	een	beeld	 te	 schetsen	van	het	belang	van	het	
denken	over	de	 rechtvaardiging	 en	doelen	van	 straf.	Voorliggende	 scriptie	betreft	 een	
onderzoek	 naar	 de	 zin	 van	 straffen	 waarbij	 vanuit	 dit	 perspectief	 nader	 zal	 worden	
onderzocht	 of	 een	 legitieme	 rechtvaardiging	 is	 te	 geven	 voor	 het	 verhogen	 van	 de	
wettelijke	strafmaxima.	Mitsdien	luidt	de	vraag	die	in	deze	scriptie	centraal	zal	staan	als	
volgt:	
	

	
In	hoeverre	was	een	verhoging	van	de	wettelijke	strafmaxima	in	het	verleden	wenselijk	
gelet	op	de	theorieën	over	de	zin	van	straffen	en	wat	betekent	dit	voor	de	plannen	om	de	
strafmaxima	te	verhogen,	bijvoorbeeld	voor	moord	en	doodslag?	
	
	

Meer	 concreet	 is	 het	 doel	 van	 het	 onderzoek	 om	 inzicht	 te	 krijgen	 in	 de	 ratio	 van	 de	
verhoging	 van	 de	 wettelijke	 strafmaxima	 vanaf	 de	 totstandkoming	 van	 het	 huidige	
Wetboek	 van	 Strafrecht	 in	 1886	 tot	 heden.	 Waarbij	 bijzondere	 aandacht	 zal	 worden	
besteed	 aan	 de	 wijze	 waarop	 rechtvaardiging	 en	 doelen	 van	 straf	 van	 invloed	 zijn	
geweest	 op	 de	 (verhoging	 van	 de)	 vrijheidsbenemende	 sancties.	Dit	 inzicht	 kan	mede	
van	betekenis	 zijn	 voor	 eventuele	 toekomstige	 verdere	 verhogingen	 van	de	wettelijke	
strafmaxima.	Dit	 is	met	name	gelet	op	het	huidige	politieke	klimaat	waarin	het	 lijkt	of	
ieder	 incident	 in	 de	 samenleving	 door	 de	 wetgevers	 wordt	 aangegrepen	 om	
verstrekkende	 wetswijzigingen	 mogelijk	 te	 maken,	 van	 eminent	 belang.11	Het	 moge	
duidelijk	 zijn	 dat	 dergelijke	 incidenten	wellicht	 niet	 de	 juiste	 beweegredenen	 zijn	 om	
																																																								
9	De	Keijser	2004,	p.	44.	In	de	bijbehorende	voetnoot	wordt	ook	verwezen	naar	de	nota	Sancties	in	
Perspectief	(Ministerie	van	Justitie,	2000),	waarbij	wordt	opgemerkt	dat	het	teleurstellend	en	
zorgwekkend	kan	worden	genoemd	hoe	de	rechtvaardiging	en	doelen	van	straf	worden	geduid	in	deze	
nota	en	hoe	deze	met	sancties	worden	‘verbonden’.		
10	Dit	geldt	in	ieder	geval	voor	gedetineerden	met	een	tijdelijke	gevangenisstraf,	zij	hebben	immers	–	
anders	dan	levenslanggestraften	–	een	einddatum.		
11	Schuyt	2007,	p.	207.	In	voornoemd	artikel	wordt	gewezen	op	de	Wet	herijking	strafmaxima,	zie	
hierover	hoofdstuk	2.		
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over	te	gaan	tot	onder	andere	een	verhoging	van	de	strafmaat,	maar	een	reflectie	op	de	
theorieën	over	de	zin	van	het	straffen	in	dit	kader	mogelijk	zinvoller	is.		
	
1.2	Leeswijzer	
	
Voorliggende	 scriptie	 bestaat	 uit	 zes	 hoofdstukken.	 Per	 hoofdstuk	 zal	 een	 deelvraag	
centraal	 staan,	met	 uitzondering	 van	het	 eerste,	 vijfde	 en	 zesde	 hoofdstuk.	Dit	 betreft	
respectievelijk	de	 inleiding,	 de	 synthese	 en	de	 conclusie.	 Iedere	paragraaf	 sluit	 af	met	
een	 tussenconclusie	 waarin	 voorzichtig	 een	 antwoord	 wordt	 geformuleerd	 op	 de	
desbetreffende	deelvraag.	Achtereenvolgend	 zullen	de	 volgende	 onderwerpen	worden	
behandeld.	
	
In	 het	 hierop	 volgende	 hoofdstuk,	 hoofdstuk	 2,	 zal	 een	 uitvoerige	 analyse	 van	 de	
verschillende	 strafmaxima	 plaatsvinden	 vanaf	 de	 totstandkoming	 van	 ons	 huidige	
Wetboek	 van	 Strafrecht	 in	 1886	 tot	 heden.	 De	 deelvraag	 die	 hier	 centraal	 staat	 luidt	
derhalve	als	volgt:	Welke	uitgangspunten	hebben	ten	grondslag	gelegen	aan	het	bepalen	
van	 de	 wettelijke	 strafmaxima	 bij	 de	 totstandkoming	 van	 het	 huidige	 Wetboek	 van	
Strafrecht	in	1886	en	aan	latere	wijzigingen	daarvan?	In	hoofdlijnen	zal	bij	de	bespreking	
een	 onderverdeling	 worden	 gemaakt	 in	 drie	 verschillende	 periodes.	 Het	 eerste	 deel	
betreft	een	historisch	overzicht	van	de	periode	vanaf	1886	tot	en	met	1999.	Bijzondere	
aandacht	 verdient	 hierbij	 de	 overwegingen	 en	 standpunten	 die	 ten	 grondslag	 hebben	
gelegen	 aan	 de	 vaststelling	 van	 de	wettelijke	 strafmaxima	 in	 1886.	 Vervolgens	 zal	 de	
periode	vlak	na	de	Tweede	Wereldoorlog	tot	en	met	eind	jaren	’50	worden	besproken.	
De	gebeurtenissen	uit	de	Tweede	Wereldoorlog	waren	onder	andere	van	invloed	op	het	
heersende	mensbeeld.	In	het	verlengde	daarvan	werden	enkele	belangrijke	wijzigingen	
doorgevoerd.	In	het	tweede	deel	staat	met	name	de	Wet	herijking	strafmaxima12	die	in	
2006	 inwerking	 is	 getreden	 centraal.	 Bij	 deze	 wet	 werd	 onder	 andere	 een	 aantal	
strafmaxima	(aanzienlijk)	verhoogd.	Ten	slotte	zal	in	het	derde	deel	worden	stil	gestaan	
bij	 de	 huidige	 ontwikkelingen	 betreffende	 strafmaxima	 en	 zal	 een	 blik	 worden	
geworpen	op	de	toekomst.			
	
Hoofdstuk	 3	 betreft	 een	 kritische	 bespreking	 van	 de	 straftheorieën	 over	 de	 zin	 en	
doelen	van	straffen.	Er	bestaan	–	mede	sinds	de	Verlichting	–	verschillende	opvattingen	
over	de	rechtvaardiging	van	het	straffen	door	de	overheid.	In	dit	hoofdstuk	zal	aandacht	
worden	besteed	aan	onderscheidenlijk	 twee	 tegenstrijdige	 straftheorieën,	 te	weten	de	
retributieve	 straftheorie	 en	 de	 utilistische	 straftheorie,	 ook	 wel	 de	 zogenaamde	
vergeldings-	 en	 preventietheorieën	 genoemd.	 Na	 een	 beknopte	 bespreking	 van	
voornoemde	 straftheorieën	 zal	 aan	 de	 hand	 van	 hedendaagse	 filosofen	 een	 nuance	
worden	aangebracht	op	deze	soms	van	oudsher	zeer	stringente	theorieën.	Voorts	wordt	
getracht	 een	 overzicht	 te	 geven	 van	 de	 voor-	 en	 nadelen	 die	 aan	 deze	 verschillende	
opvattingen	 kleven.	 Vervolgens	 zal	 aandacht	 worden	 besteed	 aan	 de	 heersende	
straftheorie	 in	 Nederland,	 de	 zogenaamde	 verenigingstheorie.	 Dit	 betreft	 een	
combinatie	 van	 de	 vergeldings-	 en	 preventietheorieën,	 welke	 straftheorie	 zal	 worden	
besproken	aan	de	hand	van	belangrijke	vertegenwoordigers	zoals	Pompe.	De	deelvraag	
die	in	dit	hoofdstuk	dan	ook	centraal	staat	luidt	als	volgt:	Wat	zijn	de	uitgangspunten	van	
de	 verschillende	 straftheorieën	 en	 hoe	 wordt	 vandaag	 de	 dag	 over	 de	 zin	 van	 straffen	
gedacht?		

																																																								
12	Wet	van	22	december	2005	(Stb.	2006,	11),	in	werking	getreden	per	1	februari	2006.		
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In	 hoofdstuk	 4	 staat	 een	 meer	 op	 de	 praktijkgerichte	 benadering	 centraal.	 In	 dit	
hoofdstuk	 zal	worden	 ingegaan	op	de	 straftoemetingsmotivering	 van	de	 rechter	 in	 de	
praktijk.	De	vraag	die	hier	derhalve	centraal	staat	is:	Op	welke	wijze	spelen	de	strafdoelen	
vergelding,	 speciale	 preventie	 en	 generale	 preventie	 een	 rol	 bij	 de	 straftoemeting	 in	 de	
praktijk?	De	rechter	heeft	in	Nederland	binnen	de	kaders	die	de	wetgever	heeft	geboden	
een	 grote	 mate	 van	 vrijheid	 bij	 het	 bepalen	 van	 (de	 hoogte	 van)	 de	 straf.	 In	 de	
straftoemetingsmotivering	in	het	vonnis	brengt	de	rechter	de	rechtvaardiging	voor	een	
bepaalde	 straf	 tot	 uitdrukking.	 In	 dit	 hoofdstuk	 zal	 aandacht	 worden	 besteed	 aan	 de	
invloed	 van	 respectievelijk	 vergelding,	 generale	preventie	 en	 speciale	 preventie	 op	de	
door	de	rechter	op	te	leggen	straf,	indien	en	voor	zover	dit	uit	een	uitspraak	blijkt.		
	
Hoofdstuk	 5	 bestaat	 uit	 een	 synthese	 van	 alle	 bevindingen	 van	 de	 voorgaande	
hoofdstukken	 en	 tussenconclusies.	 Ten	 slotte	 wordt	 in	 hoofdstuk	 6	 getracht	 een	
antwoord	 te	 geven	 op	 de	 hiervoor	 geformuleerde	 onderzoeksvraag	 en	 sluit	 ik	 af	met	
enkele	aanbevelingen	hieromtrent.			
	
1.4	Methodologie	en	afbakening	
	
Met	 dit	 onderzoek	 wordt	 nagestreefd	 om	 in	 aansluiting	 op	 de	 ontwikkeling	 van	 de	
afgelopen	 jaren	 inhoudende	 een	 verhoging	 van	 verschillende	 strafmaxima	 een	
beoordelingskader	 te	schetsen	voor	een	bezinning	op	deze	huidige	strafrechtspraktijk.	
Als	 gezegd,	 wordt	 tegenwoordig	 het	 nadenken	 over	 de	 zin	 van	 straffen	 meer	 als	
formaliteit	 gezien,	 terwijl	 dit	 –	 mijns	 inziens	 –	 mede	 de	 grondslag	 vormt	 voor	 een	
gedegen	strafrechtspleging.	Nu	voorliggende	scriptie	tevens	een	onderzoek	betreft	naar	
strafmaxima	 in	 het	 algemeen,	 is	 in	 de	 eerste	 plaats	 een	 uitvoerige	 analyse	 van	 de	
strafmaxima	vanaf	de	totstandkoming	van	ons	huidige	Wetboek	van	Strafrecht	in	1886	
van	 eminent	 belang.	 Het	 tweede	 hoofdstuk	 zal	 derhalve	 voornamelijk	 bestaan	 uit	
literatuuronderzoek	 en	 het	 analyseren	 van	 relevante	 parlementaire	 stukken.	 In	 het	
derde	 hoofdstuk	 staat	 een	 uitvoerige	 analyse	 van	 de	 straftheorieën	 centraal.	 In	 het	
kader	 van	 de	 beantwoording	 van	 de	 onderzoeksvraag	 is	 de	 invalshoek	 die	 ik	 in	 dit	
hoofdstuk	heb	gekozen	slechts	beperkt	historisch	van	aard,	met	dien	verstande	dat	een	
beknopte	bespreking	van	 filosofen,	 zoals	Kant	 en	Beccaria,	 die	 als	 grondlegger	van	de	
retributieve	 straftheorieën	 kunnen	 worden	 aangemerkt	 onontkoombaar	 is.	 Het	 moge	
duidelijk	 zijn	 dat	 methodologisch	 gezien	 ook	 in	 dit	 hoofdstuk	 literatuuronderzoek	
centraal	 staat.	 Het	 vierde	 hoofdstuk	 betreft	 een	 oriëntatie	 op	 de	
straftoemetingsmotiveringen	in	de	strafrechtspraktijk.	Omwille	van	de	omvang	zal	hier	
een	 enigszins	 beperkt	 jurisprudentieonderzoek	 plaatsvinden.	 In	 paragraaf	 4.3.1	 en	
paragraaf	4.4.1	zal	uitgebreid	bij	de	gehanteerde	onderzoeksmethode	en	de	beperkingen	
worden	stilgestaan.	
	
Voorts	 kan	 worden	 opgemerkt	 dat	 de	 methode	 van	 dit	 onderzoek	 enigszins	
vergelijkbaar	is	met	de	zogenaamde	constructieve	interpretatie	van	de	bekende	filosoof	
R.A.	 Dworkin.	 Dworkin	 omschrijft	 de	 constructieve	 interpretatie	 als	 ‘(…)	 a	 matter	 of	
imposing	 purpose	 on	 an	 object	 or	 practice	 in	 order	 to	 make	 of	 it	 the	 best	 possible	
example	of	the	form	or	genre	to	which	it	is	taken	to	belong’.13	Volgens	de	constructieve	
interpretatie	 hebben	 sociale	 praktijken,	 zoals	 de	 strafrechtspraktijk,	 een	 bepaalde	 zin,	
betekenis	of	doel.	Handelingen	die	in	deze	sociale	praktijken	worden	verricht,	zoals	het	

																																																								
13	Dworkin	1986,	p.	52.		
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opleggen	van	straffen	 in	de	strafrechtspraktijk,	kunnen	worden	uitgelegd	aan	de	hand	
van	de	zin	of	het	doel	van	deze	praktijk.14	Met	andere	woorden,	in	voorliggende	scriptie	
zal	 worden	 getracht	 om	 de	 betekenis	 van	 de	 strafdoelen	 voor	 de	 strafrechtspraktijk,	
voor	 wat	 betreft	 de	 verhoging	 van	 de	 strafmaxima	 en	 de	 straftoemeting,	 nader	 te	
onderzoeken.		
	
Ten	slotte	nog	enkele	opmerkingen	voor	wat	betreft	de	afbakening	van	dit	onderzoek.	In	
de	eerste	plaats	heeft	dit	onderzoek	–	omwille	van	de	omvang	–	uitsluitend	betrekking	
op	(langdurige)	gevangenisstraffen.	Met	name	op	dit	terrein	is	de	maximale	duur	van	de	
straffen	 de	 laatste	 jaren	 aan	 verandering	 onderhevig.	 Ter	 wille	 van	 de	 duidelijkheid	
verdient	in	dit	verband	voorts	nog	opmerking	dat	wanneer	wordt	gesproken	van	‘straf’	
gedoeld	 wordt	 op	 een	 gevangenisstraf	 als	 reactie	 op	 een	 gepleegd	 misdrijf	 door	 een	
individu.	 Nu	 dit	 een	 onderzoek	 betreft	 naar	 de	 zin	 van	 straffen,	 zou	 ook	 het	
bestaansrecht	 van	 het	 strafrecht	 onder	 de	 aandacht	 kunnen	worden	 gebracht.	 Dit	 zal	
echter	voorliggende	scriptie	 te	omvangrijk	maken	en	zal	derhalve	buiten	beschouwing	
worden	gelaten.	Mitsdien	zal	worden	uitgegaan	van	de	veronderstelling	dat	straffen	(als	
ultimum	 remedium15)	 noodzakelijk	 is	 om	 ‘de	 samenleving	 van	 mensen	 mogelijk	 te	
maken’.16	Een	 laatste	 noemenswaardige	 beperking	 betreft	 de	 strafdoelen	 die	 zullen	
worden	besproken.	Als	gezegd,	vindt	een	bespreking	plaats	van	de	straftheorieën	over	
de	 zin	 en	 doelen	 van	 straf.	 Hierbij	 zal	 uitsluitend	 worden	 ingegaan	 op	 vergelding,	
speciale	preventie	en	generale	preventie.	Dit	zijn	de	zogenaamde	‘klassieke	strafdoelen’.	
Hoewel	met	name	de	 laatste	 jaren	ook	 steeds	meer	aandacht	 is	 voor	 ‘herstelrecht’	 als	
doel	 van	 straffen,	 waarbij	 een	 herstelgerichte	 benadering	 tussen	 dader	 en	 slachtoffer	
centraal	 staat,	 zal	 hier	 niet	 nader	 op	 in	 worden	 gegaan.	 Dit	 zal	 voorliggende	 scriptie	
eveneens	te	omvangrijk	maken.	Bovendien	gaan	de	straftheorieën	van	oorsprong	uit	van	
de	klassieke	strafdoelen.	Slechts	zijdelings	en	indien	nodig	zal	derhalve	worden	gewezen	
op	het	herstelrecht.			

2.	Van	1886	tot	heden:	een	stijging	van	de	strafmaat?	
	
2.1	Inleiding	
	
Van	 oudsher	 heeft	 de	 overheid	 het	 ius	 puniendi,	 oftewel	 het	 recht	 om	 burgers	 die	
algemeen	aanvaarde	normen	overschrijden	te	bestraffen.17	Een	belangrijk	uitgangspunt	
van	 dit	 strafrecht	 is	 dat	 het	 niet	 voor	 iedere	maatschappelijke	 problematiek	 dient	 te	
worden	 ingezet.	 Het	 belang	 van	 deze	 ultimum	 remedium-gedachte	 werd	 al	 bij	 de	
totstandkoming	 van	 het	 huidige	 Wetboek	 van	 Strafrecht	 in	 de	 tweede	 helft	 van	 de	
negentiende	eeuw	door	toenmalig	minister	van	Justitie	Modderman	als	volgt	benadrukt:		
	
‘In	 de	 tweede	 plaats	 komt	 de	 eisch	 er	 bij	 dat	 het	 een	 onregt	 zij,	 waarvan	 de	 ervaring	 heeft	
geleerd	dat	het	(…)	door	geene	andere	middelen	behoorlijk	is	te	bedwingen.	De	strafbedreiging	
moet	 blijven	 een	 ultimum	 remedium.	 Uit	 den	 aard	 der	 zaak	 zijn	 aan	 elke	 strafbedreiging	
bezwaren	verbonden’.18	

																																																								
14	Rozemond	1998,	p.	40	en	41.		
15	Het	strafrecht	dient	alleen	te	worden	toegepast	als	uiterste	middel.	Zie	hierover	meer	in	paragraaf	2.1.		
16	Claessen	2010,	p.	39.	Zie	ook:	Remmelink	1996,	p.	9-11	en	18.		
17	Kelk	2016,	p.	1.	
18	Smidt	1891	(dl.	I),	p.	16.	
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In	 het	 verlengde	 daarvan	 zou	 kunnen	 worden	 opgemerkt	 dat	 de	 vrijheidsstraf	 kan	
worden	gezien	als	een	ultimum	refugium.	Het	strafrechtelijke	sanctierecht	is	–	ondanks	
het	uitgangspunt	dat	het	als	 laatste	middel	dient	te	worden	ingezet	–	voortdurend	aan	
verandering	 onderhevig.	 Zo	 is	 iets	 meer	 dan	 tien	 jaar	 geleden	 het	 wettelijk	
strafmaximum	verhoogd	van	twintig	jaar	naar	dertig	jaar	gevangenisstraf,	terwijl	langer	
dan	een	decennium	dit	strafmaximum	ongewijzigd	is	gebleven.	Nu	anno	2018,	tien	jaar	
na	de	herijking	van	dit	strafmaximum,	 is	datzelfde	strafmaximum	opnieuw	onderwerp	
van	 discussie	 en	 wordt	 mogelijk	 de	 weg	 nog	 verder	 verlegd.	 Dat	 het	 strafrecht	
voortdurend	aan	verandering	onderhevig	is,	hangt	nauw	samen	met	de	verbondenheid	
tussen	het	strafrecht	en	de	maatschappij.	 	Het	strafrecht	staat	niet	op	zichzelf,	maar	 is	
ingebed	in	onze	maatschappij	en	maakt	daarvan	deel	uit.19	Dit	brengt	met	zich	–	zoals	al	
eerder	 is	opgemerkt	–	dat	het	 strafrecht	van	 tijd	 tot	 tijd,	 van	plaatst	 tot	plaats	en	van	
cultuur	 tot	 cultuur	 verschilt.	 Tussen	 de	 maatschappelijke	 ontwikkelingen	 en	 het	
strafrecht	bestaat	 een	bepaalde	 interactie,	waarbij	niet	 zelden	kan	worden	gezegd	dat	
een	maatschappelijke	ontwikkeling	voorloopt	op	het	strafrecht.	Een	uitgebreide	analyse	
van	de	rechtsgeschiedenis	laat	bij	uitstek	deze	wisselwerking	tussen	de	maatschappij	en	
het	 strafrecht	 zien.	 Voorts	 verschaft	 een	 dergelijke	 analyse	 inzicht	 in	 de	 huidige	
maatschappelijke	 ontwikkelingen.	 In	 het	 verleden	 hebben	 zich	 immers	 (soortgelijke)	
ontwikkelingen	 ook	 voorgedaan.	 Kennis	 van	 de	 wijze	 waarop	 toen	 is	 gereageerd	 op	
dergelijke	 ontwikkelingen	kan	 van	betekenis	 zijn	 voor	hedendaagse	problemen.	 In	 dit	
hoofdstuk	 zal	 dan	 ook	 uitgebreid	 worden	 stilgestaan	 bij	 de	 verschillende	 wettelijke	
strafmaxima	vanaf	1886	tot	heden,	waarbij	tevens	een	blik	zal	worden	geworpen	op	de	
toekomst.		
	
2.2	Historie	in	een	vogelvlucht:	van	1886	tot	de	20ste	eeuw	
	
2.2.1	Wetgever	van	1886	
	
Vanaf	 1814	 schrijft	 de	 Nederlandse	 Grondwet	 een	 nationale	 codificatie	 van	 het	
strafrecht	 in	 een	 algemeen	 wetboek	 van	 strafrecht	 voor.20	Onder	 heerschappij	 van	
Koning	 Napoleon	 heeft	 het	 Koninkrijk	 Nederland	 vanaf	 1809	 een	 eigen	 Crimineel	
Wetboek	 gekend,	 maar	 nadat	 het	 Koninkrijk	 Nederland	 in	 1810	 bij	 Frankrijk	 werd	
ingelijfd,	 werd	 in	 1811	 ook	 de	 Code	 Pénal	 ingevoerd.	 Toen	 in	 1813	 de	 Franse	
heerschappij	 werd	 beëindigd,	 ontstond	met	 name	 in	 het	 Noorden	 van	 het	 Koninkrijk	
Nederland	een	grote	behoefte	aan	een	nieuw	 ‘eigen’	nationaal	wetboek	van	strafrecht.	
Het	 Zuiden,	 dat	 voor	 de	 inlijving	 bij	 Frankrijk	 al	 minder	 onafhankelijk	 was	 dan	 het	
Noorden,	wilde	aansluiten	bij	de	Franse	wetgeving.	In	1830	kwam	aan	deze	controverse	
grotendeels	 een	 einde	 nadat	 Nederland	 en	 België	 onafhankelijk	 van	 elkaar	 verder	
gingen.	Desondanks	bleef	de	Code	Pénal	voorlopig	nog	gehandhaafd.21		
	
Niet	 ten	 onrechte	 wordt	 de	 negentiende	 eeuw	 ook	 wel	 de	 eeuw	 van	 de	 codificaties	
genoemd.	De	totstandkoming	van	het	huidige	Wetboek	van	Strafrecht	was	toch	nog	niet	

																																																								
19	Bosch	2011,	p.	11.		
20	Artikel	100	van	de	Grondwet	in	1814	schreef	voor	dat	er	zou	worden	ingevoerd:	‘een	algemeen	
wetboek	van	lijfstraffelijk	regt’.	Zie:	Smidt,	1891	(dl.	I),	p.	6.	
21	Bosch	2011,	p.	80-82.	Voorts	verdient	opmerking	dat	na	1813	de	Code	Pénal	op	ingrijpende	punten	
werd	gewijzigd,	zo	verdween	de	juryrechtspraak	en	de	dwangarbeid.	Bovendien	werd	in	1854	het	
cellulaire	stelsel	ingevoerd.		
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zo	vanzelfsprekend	en	vele	ontwerpen	passeerden	de	 revue.	Dat	gekozen	zou	worden	
voor	een	‘eigen’	nationaal	wetboek	van	strafrecht	in	plaats	van	een	revisie	van	de	Code	
Pénal	was	evident.	De	ontwikkelingen	op	het	gebied	van	de	strafrechtswetenschap	in	de	
negentiende	 eeuw	 maakte	 dit	 noodzakelijk.	 Bovendien	 miskende	 het	 Franse	 stelsel	
onder	andere	ieder	element	van	zedelijke	verbetering	in	de	straf,	werden	‘poging’	en	een	
‘voltooid	delict’	ten	onrechte	voor	de	wet	aan	elkaar	gelijkgesteld	en	werden	misdrijven	
tegen	 de	 staat	 of	 het	 staatsgezag	 met	 onrechtvaardig	 hoge	 straffen	 bedreigd.22	Na	
diverse	gestrande	pogingen,	werd	uiteindelijk	 in	september	1870	een	Staatscommissie	
ingesteld	‘voor	de	zamenstelling	van	een	wetboek	van	strafregt’.	In	mei	1875	werd	een	
definitief	 ontwerp	 aan	de	Koning	 overlegd,	welk	 ontwerp	 ten	 grondslag	heeft	 gelegen	
aan	het	Wetboek	van	Strafrecht	zoals	dat	in	1886	in	werking	is	getreden.23		
	
Uit	 het	 vorenstaande	 blijkt	 dat	 de	 totstandkoming	 van	 het	 huidige	 Wetboek	 van	
Strafrecht	 niet	 over	 één	 nacht	 ijs	 is	 gegaan.	 Dit	 geldt	mutatis	mutandis	 ook	 voor	 het	
vaststellen	 van	 de	 maximale	 duur	 van	 de	 vrijheidsstraffen.	 Alvorens	 zal	 worden	
ingegaan	op	de	wettelijke	strafmaxima	in	het	Wetboek	van	Strafrecht	van	1886,	zullen	
voor	 een	 goed	 begrip	 van	 het	 strafstelsel	 enkele	 inleidende	 opmerkingen	 worden	
gemaakt.	Allereerst	dient	 te	worden	opgemerkt	dat	het	 stelsel	 van	onterende	 en	niet-
onterende	 straffen	 door	 de	wetgever	 van	 1886	werd	 verlaten.	 In	 de	woorden	 van	 de	
wetgever:	
	
‘Het	 misdrijf,	 niet	 de	 straf	 onteert.	 Acht	 men	 het	 pligt	 van	 den	 staat	 de	 straf,	 zonder	 haar	
eigenlijk	 doel	 te	 miskennen	 en	 haar	 in	 gestrengheid	 te	 doen	 verliezen,	 zooveel	 mogelijk	
dienstbaar	te	maken	aan	de	zedelijke	en	maatschappelijke	verbetering	van	den	misdadiger,	dan	
moet	het	begrip	van	onteerende	straf	noodzakelijk	vervallen.	(…)	De	straf	is	onteerend,	wanneer	
daaraan	 van	 regtswege	 en	 voortdurend	 eene	 zekere	 capatis	 diminutio,	 de	 ontzegging	 van	 de	
uitoefening	van	hoogst	belangrijke	regten	en	bevoegdheden,	wordt	verbonden’.		
	
Mitsdien	 kwamen	 onder	 andere	 de	 tuchthuisstraf	 en	 de	 verbanning	 als	 straf	 te	
vervallen,	 en	 bestond	 er	 geen	 behoefte	 tot	 herinvoering	 van	 de	 lijfstraffen	 en	 de	
doodstraf.24	Het	 wetboek	 van	 1886	 karakteriseert	 zich	 ook	 door	 de	 eenvoud	 en	 de	
eensporigheid	 van	 het	 strafstelsel,	 waarbij	 een	 centrale	 plaats	 aan	 de	 rechter	 werd	
toegekend.	Het	strafstelsel	 is	 in	de	eerste	plaats	als	eenvoudig	aan	te	merken	nu	 in	de	
wet	 slechts	 een	 beperkt	 aantal	 hoofdstraffen	 zijn	 opgenomen,	 te	 weten	 de	
gevangenisstraf,	de	hechtenis	en	de	geldboete.	Ratio	achter	deze	eenvoud	is	het	bereiken	
van	 onderlinge	 vergelijkbaarheid	 van	 straffen.	 Voorts	 kan	 het	 strafstelsel	 worden	
gekarakteriseerd	 als	 eensporig,	 dit	 brengt	 met	 zich	 dat	 de	 rechter	 uitsluitend	 de	
mogelijkheid	 had	 tot	 het	 opleggen	 van	 een	 straf.	 Dit	 betekent	 echter	 niet	 dat	 in	 het	
strafstelsel	 van	 1886	 helemaal	 geen	 maatregel-accenten	 zijn	 terug	 te	 vinden.	 In	 een	
aantal	gevallen	heeft	de	wetgever	namelijk	de	mogelijkheid	open	gelaten	om	één	of	meer	
bijkomende	 straffen 25 	naast	 een	 hoofdstraf	 op	 te	 leggen. 26 	Ten	 slotte	 verdient	
opmerking	dat	in	het	kader	van	de	straftoemeting	de	wetgever	door	een	laag	algemeen	

																																																								
22	Smidt	1891	(dl.	I),	p.	6-8.		
23	Smidt	1891	(dl.	I),	p.	5.		
24	Smidt	1891	(dl.	I),	p.	157	en	158.	
25	Smidt	1891	(dl.	I),	p.	198.	Het	gaat	hier	om	de	volgende	bijkomende	straffen:	ontzetting	van	bepaalde	
rechten,	plaatsing	in	eene	rijkswerkinriching,	verbeurdverklaring	van	bepaalde	voorwerpen	en	
openbaarmaking	van	de	rechterlijke	uitspraak.		
26	Balkema	en	Corstens	1986,	p.	303	en	304.	Zie	ook:	Smidt	1891	(dl.	I),	p.	149.		
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strafminimum	 te	 stellen,	 aan	 de	 rechter	 de	 vrijheid	 heeft	 gelaten	 om	 tussen	 het	
algemeen	 strafminimum	 en	 het	 gestelde	 strafmaximum	voor	 het	 delict	 de	 straf	 toe	 te	
meten.27	Het	 is	 daarbij	 van	 belang	 om	 te	 realiseren	 dat	 de	 wetgever	 van	 1886	 de	
vrijheidsstraf	 als	 voornaamste	 sanctie	 zag.	 De	 wetgever	 heeft	 derhalve	 bewust	 in	
verschillende	strafbedreigingen	zeer	 lage	boetemaxima	opgenomen,	zodat	 in	geval	van	
een	enigszins	ernstig	feit	de	rechter	de	keuze	zou	maken	voor	een	vrijheidsstraf.28		
	
Als	gezegd	 is	bij	de	 totstandkoming	van	het	Wetboek	van	Strafrecht	gekozen	voor	een	
(laag)	 algemeen	 strafminimum 29 	geldend	 voor	 alle	 delicten.	 Het	 strafmaximum	
daarentegen	 verschilt	 per	 delict,	 derhalve	 kan	 worden	 gesproken	 van	 bijzondere	
strafmaxima.	Daarboven	geldt	een	algemeen	strafmaximum.	Ingevolge	artikel	10	Sr	was	
de	 gevangenisstraf	 levenslang 30 	of	 tijdelijk,	 in	 geen	 geval	 mocht	 de	 tijdelijke	
gevangenisstraf	de	duur	van	twintig	opeenvolgende	jaren	overschrijden.	De	levenslange	
gevangenisstraf	is	destijds	met	enige	terughoudendheid	opgenomen	in	het	Wetboek	van	
Strafrecht.	De	straf	druiste	in	tegen	een	belangrijk	uitgangspunt	van	een	straf,	namelijk	
het	 recht	 op	 rehabilitatie.	 De	mogelijkheid	 tot	 het	 verlenen	 van	 gratie	 bleef	mitsdien	
bestaan.	Uit	de	Memorie	van	Toelichting	volgt	dat	ook	naar	alternatieven	zijn	gekeken:	

	
‘Zij	 die	 de	 levenslange	 vrijheidstraf	 geheel	 verwerpen,	 zijn	 genoodzaakt	 eene	 tijdelijke	
vrijheidstraf	 aan	 te	nemen	van	zeer	 langen	duur,	met	een	maximum	van	30	à	40	 jaren.	Tegen	
zoodanige	 straf	 geldt	 het	 bezwaar	 der	 ongelijke	 werking	 naarmate	 van	 den	 leeftijd	 van	 den	
veroordeelde,	dat	trouwens	bij	geene	eenigzins	langdurige	straf	geheel	is	op	te	heffen,	schier	in	
gelijke	 mate	 als	 tegen	 de	 levenslange	 vrijheidsberooving.	 Daarenboven	 wordt	 thans	 vrij	
algemeen	 erkend,	 dat	 tijdelijke	 vrijheidsstraffen,	 zal	 de	 veroordeelde	 met	 goed	 gevolg	 in	 de	
maatschappij	kunnen	terugkeeren,	niet	van	te	langen	duur	mogen	zijn.’31	
	
Vorenstaande	 brengt	 mij	 bij	 het	 standpunt	 van	 de	 wetgever	 ten	 tijde	 van	 de	
totstandkoming	van	het	wetboek	van	strafrecht	 in	1886	voor	wat	betreft	de	maximale	
duur	 van	 de	 tijdelijke	 gevangenisstraf.	 Voor	 de	 vaststelling	 van	 het	 algemeen	
strafmaximum	is	de	wetgever	 te	rade	gegaan	bij	het	Duitse	strafwetboek.	 In	Duitsland	
had	men	 voor	 het	 bepalen	 van	 het	 strafmaximum	hieromtrent	 advies	 gevraagd	 bij	 de	
besturen	 van	 de	 gevangenissen	 en	 de	 daaraan	 verbonden	 geneeskundigen.	 Uit	 deze	
adviezen	 bleek	 dat	 sommige	 deskundigen	 een	 gevangenisstraf	 van	 tien	 jaren	 als	
maximum	zagen	en	andere	deskundigen	zich	met	een	strafmaximum	van	vijftien	 jaren	
konden	 verenigen.	 Geen	 van	 de	 deskundigen	 wensten	 een	 straf	 van	 vijftien	 jaren	 te	
boven	 te	 gaan.	 Zo	 geschiedde.	 Voorts	 moest	 men	 zich	 ervoor	 behoeden	 dat	 bij	 het	
bepalen	 van	 het	 wettelijk	 strafmaximum	 alleen	 gekeken	 zou	 worden	 naar	 eenzijdige	
theorieën,	aldus	de	Nederlandse	wetgever:	
	
‘Zoekt	men	 in	de	 straf	 alleen	verbetering	van	den	misdadiger,	dan	zeker	 is	 een	maximum	van	
tien	jaren	hoog	genoeg,	ja	reeds	te	hoog.	Wanneer	tien	jaren	niet	voldoende	zijn	geweest	om	die	
verbetering	te	weeg	te	brengen,	dan	zal	een	langer	straftijd	in	dit	opzigt	niet	baten	(…)’.	
	

																																																								
27	Balkema	en	Corstens	1986,	p.	306.		
28	Balkema	en	Corstens	1986,	p.	310.		
29	Zie:	artikel	10	Sr,	te	weten	ten	minste	één	dag	(Smidt	1891	(dl.	I),	p.	207).	
30	In	1870	is	de	levenslange	tuchthuisstraf	ingevoerd	ter	vervanging	van	de	doodstraf.		
31	Smidt	1891	(dl.	I),	p.	209.		
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Wanneer	 verbetering	 van	 de	misdadiger	 het	 enige	 doel	 is,	 dan	 zou	 een	 straf	 van	 tien	
jaren	dus	voldoende	moeten	zijn.	Maar	ziet	men	in	de	straf	in	de	eerste	plaats:	
	
‘(…)	 eene	 gestrenge	 doch	 rechtvaardige	 vergelding	 van	 het	misdrijf,	 die	 ook	 anderen	 van	 het	
kwaad	terughoudt,	dan	rijst	de	vraag	of	bij	eene	zoo	wenschelijke	beperking	van	de	levenslange	
gevangenisstraf	 tot	 de	 zwaarste	 misdrijven,	 de	 tijdelijke	 niet	 hooger	 moet	 kunnen	 worden	
opgevoerd	dan	tien	jaren	(…)’.		
	
De	wetgever	achtte	een	beperking	van	het	wettelijk	strafmaximum	op	tien	jaren	dan	ook	
niet	passend,	nu	dit	noodwendig	ertoe	zou	leiden	dat	bij	zware	misdrijven	–	meer	dan	
wenselijk	is	–	de	levenslange	gevangenisstraf	zou	worden	opgelegd.	Een	maximumstraf	
van	vijftien	 jaren	werd	derhalve	niet	 te	hoog	geacht,32	met	dien	verstande	dat	de	straf	
met	 een	 derde	 kon	 worden	 verhoogd	 in	 de	 gevallen	 waarin	 op	 het	 misdrijf	 een	
levenslange	en	tijdelijke	gevangenisstraf	ter	keuze	van	de	rechter	was	gesteld	en	waarin	
sprake	was	 van	 de	 in	 artikel	 10	 Sr	 genoemde	 strafverzwarende	 omstandigheden.	 Tot	
slot	overwoog	de	wetgever	nog	het	volgende:	
	
‘Men	 mag	 aannemen	 dat	 personen,	 van	 welken	 leeftijd	 ook,	 die	 meer	 dan	 twintig	
achtereenvolgende	 jaren	 in	 eene	 gevangenis	 hebben	 doorgebragt,	 geheel	 onbekwaam	 en	
ongeschikt	zijn	om	in	het	vrije	leven	terug	te	keeren,	en	dat	dus	in	geen	geval	eene	tijdelijke	straf	
behoort	te	worden	opgelegd	van	langeren	duur	dan	de	slotbepaling	van	artikel	10	toelaat’.33	
	
2.2.2	Invloed	van	de	Tweede	Wereldoorlog	
	
De	 Tweede	Wereldoorlog	 had	 duidelijk	 zijn	 sporen	 in	 de	 samenleving	 achtergelaten.	
Men	realiseerde	zich	tot	wat	voor	verschrikkelijke	daden	de	mens	in	staat	kon	zijn.	De	
overtuiging	die	 in	de	samenleving	heerste	was	derhalve	 ‘dit	nooit	weer’.34	Dit	heeft	 zo	
ook	zijn	weerslag	gehad	op	enkele	strafmaxima,	die	als	gevolg	van	de	gebeurtenissen	in	
de	Tweede	Wereldoorlog	(aanzienlijk)	zijn	verhoogd.	Voordat	wordt	overgegaan	tot	een	
bespreking	van	deze	strafmaxima,	zal	eerst	worden	stil	gestaan	bij	het	universalistisch	
mensbeeld	 en	 de	 ‘instrumentalisering	 van	 het	 strafrecht’	 om	 een	 zo	 volledig	mogelijk	
beeld	te	schetsen	van	deze	naoorlogse	tijdgeest.		
	
Al	 snel	na	de	Tweede	Wereldoorlog	 realiseerde	men	zich	dat	de	 rechten	van	de	mens	
internationaal	 moesten	 worden	 vastgelegd	 als	 wapen	 tegen	 tirannie	 en	 oorlog.	
Zodoende	 kwam	 in	 1948	 de	 Universele	 Verklaring	 van	 de	 Rechten	 van	 de	 Mens	 tot	
stand.	Het	eerste	artikel	 luidde	als	volgt:	 ‘Alle	mensen	worden	vrij	en	gelijk	in	waardigheid	
en	rechten	geboren.	Zij	zijn	begiftigd	met	verstand	en	geweten	en	behoren	zich	jegens	elkaar	in	
een	 geest	 van	 broederschap	 te	 gedragen’.	 In	 het	 vorenstaande	 is	 een	 universalistisch	
mensbeeld	te	herkennen.	Met	andere	woorden,	de	rechten	van	de	mens	worden	erkend	
als	inherent	aan	de	waarde	en	de	waardigheid	van	de	mens,	zonder	een	onderscheid	te	
maken	naar	ras,	geslacht,	seksuele	geaardheid,	religie	of	overtuiging,	etnische	of	sociale	
afkomst.35	Dit	 universele	 mensbeeld	 stond	 ook	 centraal	 bij	 de	 hervorming	 van	 het	
gevangeniswezen,	die	de	gruwelheden	van	de	Tweede	Wereldoorlog	mede	teweeg	had	

																																																								
32	Hierbij	werd	voorts	gewezen	op	de	mogelijkheid	tot	voorwaardelijke	vrijlating	in	art.	21	[15]	van	het	
ontwerp.		
33	Smidt	1891	(dl.	I),	p.	209	en	210.		
34	Kelk	2012,	p.	2.	
35	Van	Boven	2011,		p.	3-5.		
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gebracht.	Men	had	immers	tijdens	de	oorlog	meegemaakt	hoe	het	is	om	van	je	vrijheid	te	
zijn	benomen.	Deze	humanisering	van	het	gevangeniswezen	vond	plaats	naar	aanleiding	
van	 een	 rapport	 uit	 1947	 van	 de	 Commissie	 Fick	 inhoudende	 een	 ontwerp	 voor	 een	
geheel	 nieuw	 gevangeniswezen.	 Dit	 resulteerde	 in	 1953	 in	 de	 Beginselenwet	
Gevangeniswezen.	 In	 deze	 wet	 vormde	 het	 resocialisatiebeginsel	 een	 van	 de	
belangrijkste	 elementen	 en	 ook	 de	 reclassering36	kreeg	 hierin	 een	 belangrijke	 taak	
toebedeeld,	 zij	 diende	 de	 maatschappelijke	 waarden	 binnen	 de	 muren	 van	 de	
gevangenis	 te	 benadrukken	 en	 te	 versterken.37	Belangrijke	 inspiratiebron	 van	 deze	
humanisering	van	het	gevangeniswezen	vormde	het	gedachtegoed	van	de	zogenaamde	
Utrechtse	 School,	 een	 multidisciplinaire	 samenwerking	 van	 geleerden	 uit	 de	
strafrechtswetenschap.	 Kempe	 duidde	 de	 gemiddelde	 delinquent	 aan	 als	 een	 in	
versukkeling	gelopen	 jonger	broertje	die	 hulpbehoevend	was	 en	door	middel	 van	hulp,	
steun	 en	 solidariteit	weer	 op	 het	 rechte	 pad	moest	worden	 gebracht.38	Dit	 sluit	 nauw	
aan	bij	het	bekende	algemene	beeld	van	de	delinquent	als	sociaal	en	psychisch	zwakkere	
mens,	afkomstig	uit	een	sociaaleconomisch	minderbedeelde	bevolkingslaag.	Doorgaans	
is	 sprake	 van	 een	 laag	 scholings-	 of	 opleidingsniveau,	 geen	 of	 een	 brokkelig	
arbeidsverleden,	bovendien	vaak	moeilijk	in	staat	om	sociale	relaties	aan	te	gaan	en	niet	
zelden	is	tevens	sprake	van	een	alcohol-	of	drugsverslaving	of	 is	de	persoon	psychisch	
zeer	 kwetsbaar	 of	 gestoord.	 Het	 gevangeniswezen	 had	 destijds	 voornamelijk	met	 het	
hiervoor	geschetste	beeld	te	maken,	en	heeft	dat	eigenlijk	nog	steeds.39	
	
Een	 ander	 belangrijk	 kenmerk	 van	 het	 naoorlogse	 strafrecht	 is	 de	 steeds	 sterker	
wordende	 instrumentalisering	daarvan.	Dat	wil	 zeggen	dat	 het	 strafrecht	 steeds	meer	
werd	 gezien	 als	 instrument	 om	 binnen	 het	 sociale	 systeem	 van	 de	 staat	 bepaalde	
maatschappelijke	 doeleinden	 te	 bereiken.	 De	 nadruk	 kwam	 hiermee	 steeds	 meer	 te	
liggen	op	de	maatschappelijke	doelgerichtheid	in	plaats	van	het	strafrecht	te	zien	als	een	
op	 zichzelf	 staand	 geheel.	 Deze	 ontwikkeling	 wordt	 ook	 wel	 gekwalificeerd	 als	 de	
‘functionalisering’	van	het	strafrecht.40	Volgens	Remmelink	is	de	functionaliteit	van	het	
strafrecht,	 zoals	 de	 bescherming	 van	 de	 maatschappij,	 al	 vanouds	 aanwezig	 en	 als	
zodanig	 herkend.	 Echter,	 in	 de	 naoorlogse	 periode	 speelt	 de	 maatschappelijke	
functionaliteit	 van	 het	 strafrecht	 een	 dermate	 eminente	 rol	 dat	 volgens	 Remmelink	
sprake	 is	van	een	duidelijke	stroming	of	een	tendens.	Het	strafrecht	werd	vaker	en	op	
grote	schaal	ingezet	ten	behoeve	van	de	‘steeds	meer	verbredende	staatstaak,	maar	ook	
in	 het	 algemeen	 ten	 behoeve	 van	 gedragsbeïnvloeding	 van	 de	 burger’.41	Binnen	 het	
strafrecht	was	vergelding	niet	langer	het	centrale	begrip,	maar	moest	het	strafrecht	ook	
maatschappelijke	doelen	dienen,	zoals	de	veiligheid	in	de	samenleving.	Resumerend	kan	
worden	 opgemerkt	 dat	 de	 gevolgen	 van	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	 in	 het	 strafrecht	
duidelijk	merkbaar	waren.	Enerzijds	droeg	het	naoorlogse	universalistische	mensbeeld	

																																																								
36	In	1823	werd	het	‘Nederlands	Genootschap	ter	zedelijke	verbetering	van	gevangenen’	opgericht,	die	de	
zedelijke	verbetering	van	de	gevangenen	tot	doel	hadden	gesteld.	Dit	genootschap	is	uiteindelijk	
uitgegroeid	tot	de	Reclassering	Nederland,	zoals	wij	die	nu	kennen.	
37	Kelk	2015,	p.	83	en	84.	Voorts	werd	bij	iedere	p.i.	een	Commissie	van	Toezicht	ingesteld	bestaande	uit	
onafhankelijke	 burgers	 die	 moesten	 toezien	 op	 het	 reilen	 en	 zeilen	 binnen	 de	 inrichting	 ten	 einde	
willekeur	en	machtsmisbruik	te	voorkomen.	
38	Kempe	1975,	p.	10.		
39	Kelk	2015,	p.	85.		
40	Kelk	2016,	p.	28	en	29.	
41	Remmelink	1996,	p.	176.		
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bij	 aan	 de	 humanisering	 van	 het	 gevangeniswezen,	 anderzijds	 was	 sprake	 van	
‘instrumentalisering’	van	het	strafrecht.		
	
Voorts	hebben	de	gruwelheden	van	de	Tweede	Wereldoorlog	 enkele	 verhogingen	van	
de	 strafmaat	 ten	 gevolg	 gehad.	 Zo	 werd	 in	 1952	 bij	 wetswijziging	 het	 bijzonder	
strafmaximum	in	Titel	I,	inhoudende	de	‘Misdrijven	tegen	de	veiligheid	van	de	staat’,	in	
vrijwel	 alle	 bepalingen	 aanzienlijk	 verhoogd.	 Bovendien	 bestond	 aanleiding	 tot	
vaststelling	van	de	Wet	Oorlogsstrafrecht.	Uit	de	Memorie	van	Toelichting	blijkt	dat	ook	
hier	de	gevolgen	van	de	Tweede	Wereldoorlog	nog	steeds	voelbaar	zijn:	
	
‘Met	 de	mogelijkheid	 toch	 ener	 vijandelijke	 bezetting	 van	 het	 grondgebied	 en	 van	 tijdens	 die	
bezetting	gepleegde	misdrijven	tegen	de	veiligheid	van	de	Staat	of	van	zijn	burgers	wordt	in	de	
bestaande	wetgeving	geen	rekening	gehouden.	De	strafposities,	op	deze	misdrijven	gesteld,	zijn	
opgesteld	 vóór	 de	 tijd,	 dat	men	 door	 bittere	 ervaring	 geleerd	 had,	 welke	 ernstige	 bedreiging	
voor	Staat	en	gemeenschap	deze	misdrijven	kunnen	vormen	en	welke	catastrophale	gevolgen	zij	
voor	individuele	burgers	tijdens	een	vijandelijke	bezetting	kunnen	medebrengen.’42	
	
Mitsdien	werd	in	de	eerste	plaats	de	Wet	Oorlogsstrafrecht	vastgesteld	waarin	het	onder	
andere	mogelijk	werd	gemaakt	dat	in	de	gevallen	waarin	naar	het	commune	strafrecht	
een	 levenslange	 gevangenisstraf	 stond,	 de	 doodstraf	 ten	 tijde	 van	 oorlog	 kon	worden	
opgelegd.43	Als	gezegd	strekte	het	wetsvoorstel	voorts	nog	tot	enkele	andere	wijzigingen	
in	 separate	artikelen	van	het	Wetboek	van	Strafrecht.	 Zo	werd	het	 strafmaximum	van	
het	 in	 artikel	 94	 Sr	 strafbaar	 gestelde	 aanslag	 tegen	 regeringsvorm	of	 troonopvolging	
verhoogd	van	vijftien	jaren	naar	een	levenslange	gevangenisstraf.	44		Deze	verhoging	van	
het	strafmaximum	geldt	eveneens	voor	artikel	97	Sr	waarbij	wordt	opgemerkt:	
	
‘De	in	de	afgelopen	oorlog	opgedane	ervaringen	hebben	geleerd,	dat	het	geldende	artikel	niet	voldoende	
rekening	houdt	met	het	zeer	ernstige	karakter	van	het	daarin	omschreven	misdrijf.’45		
	
Bovendien	 is	 door	 samenvoeging	 van	 artikelen	 121	 en	 122	 Sr	 een	 nieuw	
samenspanningsartikel	ontstaan,	waarbij	tevens	het	strafmaximum	is	verhoogd	van	drie	
jaren	 naar	 tien	 jaren	 gevangenisstraf.	 Het	 strafmaximum	 van	 het	 in	 artikel	 121	 Sr	
strafbaar	 gestelde	 geweld	 tegen	 de	 Staten-Generaal	 werd	 daarenboven	 verhoogd	 van	
twaalf	 jaren	 naar	 een	 levenslange	 of	 een	 tijdelijke	 gevangenisstraf	 van	 ten	 hoogste	
twintig	jaren.46	Dit	brengt	mij	bij	de	volgende	gevolgtrekking.	Met	name	delicten	gericht	
tegen	 de	 veiligheid	 van	 de	 staat	 kwamen	 na	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	 voor	 een	
herbeoordeling	 in	 aanmerking,	 met	 als	 resultaat	 (aanzienlijke)	 verhogingen	 van	 de	
strafmaat	in	enkele	strafbaarstellingen.		
	
2.2.3	Veranderende	inzichten	jaren	’80	en	‘90	
	
De	Nota	Samenleving	en	Criminaliteit	van	toenmalig	minister	Korthals	Altes	kenschetst	
de	weg	die	in	de	loop	van	de	jaren	‘80	is	ingeslagen.	Waar	in	de	tijd	vlak	na	de	Tweede	

																																																								
42	Kamerstukken	II	1951-1952,	2258,	nr.	3,	p.	5.	
43	Kamerstukken	II	1951-1952,	2258,	nr.	3,	p.	6.	
44	Hierbij	verdient	opmerking	dat	wanneer	het	feit	is	gepleegd	in	geval	van	oorlog	de	doodstraf	kan	
worden	opgelegd.		
45	Kamerstukken	II	1951-1952,	2258,	nr.	3,	p.	13.		
46	De	Hullu,	Koopmans	&	De	Roos	1999,	p.	16.	Zie	ook:	Kamerstukken	II	1951-1952,	2258,	nr.	6,	p.	34.		
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Wereldoorlog	de	humanisering	van	het	strafrecht	centraal	stond,	staat	de	periode	vanaf	
de	 jaren	 ’80	 hier	 lijnrecht	 tegenover	 en	 wordt	 deze	 periode	 gekenmerkt	 door	 een	
verharding	van	het	strafrechtelijk	beleid.	De	 toegenomen	criminaliteit	werd	bestreden	
met	 een	 punitiever	 optreden.	 Dit	 veroorzaakte	 onder	meer	 het	 opleggen	 van	 langere	
gevangenisstraffen	 en	 als	 gevolg	 daarvan	 ontstond	 een	 cellentekort.	 Het	 aantal	
langgestraften	 verdubbelde	 in	 de	 periode	 tussen	 1985	 en	 2000. 47 	Waarden	 als	
tolerantie,	 inlevingsvermogen	 en	 begrip	 voor	 de	 medemens	 verdwenen	 naar	 de	
achtergrond	en	maakten	plaats	voor	zakelijkheid,	efficiency,	doelmatigheid	en	zekerheid	
in	het	maatschappelijk	verkeer.	Er	was	sprake	van	een	verdere	instrumentalisering	van	
het	 strafrecht.	 Ook	 de	 positie	 van	 het	 slachtoffer	 kreeg	 steeds	 meer	 aandacht.	 Waar	
voorheen	 kon	 worden	 gesproken	 van	 ‘de	 vergeten	 persoon’	 in	 het	 strafproces,	 die	
slechts	 in	 de	 hoedanigheid	 van	 aangever	 en	 getuige	 van	 betekenis	 kon	 zijn,	 groeide	
vanaf	de	 jaren	 ’80	de	aandacht	voor	de	positie	van	het	slachtoffer	 in	het	strafproces.48	
Misdrijven	werden	dientengevolge	meer	gezien	als	een	 inbreuk	op	de	 integriteit	en	de	
belangen	 van	 slachtoffers.	 Als	 gevolg	 van	 de	 groeiende	 identificatie	 met	 het	
slachtofferschap	ontstond	een	steeds	groter	wordende	behoefte	aan	vergelding	van	de	
dader.49	Voorts	leidde	de	belangstelling	voor	de	positie	van	het	slachtoffer	tot	een	aantal	
belangrijke	verruimingen	van	de	positie	van	de	benadeelde	partij	in	het	strafproces.	Zo	
droeg	de	 zogenaamde	Wet	Terwee50	bij	 aan	 een	uitbreiding	 van	de	mogelijkheden	 tot	
voeging	van	de	benadeelde	partij	in	het	strafproces.	Een	slachtoffer	kon	zich	sedertdien	
eenvoudigweg	 voegen	 door	 middel	 van	 een	 voegingsformulier.	 Bovendien	 was	 de	
mogelijkheid	 tot	 voeging	 niet	 langer	 gebonden	 aan	 een	 maximumbedrag	 en	 kon	 de	
rechter	een	schadevergoedingsmaatregel	opleggen	als	gevolg	waarvan	het	vorderen	en	
toewijzen	van	de	schade	aanzienlijk	is	verruimd.51		
	
Het	 punitiever	 optreden	 kwam	niet	 alleen	 tot	 uitdrukking	 in	 het	 opleggen	 van	 steeds	
langere	straffen,	maar	ook	 in	het	verhogen	van	een	aantal	bijzondere	strafmaxima.	Als	
gezegd,	 was	 vanaf	 de	 jaren	 ’80	 sprake	 van	 een	 stijging	 van	 de	 criminaliteit.	 Dit	 gold	
onder	 andere	 voor	 de	 georganiseerde	 criminaliteit.	 Het	 in	 artikel	 140	 Sr	 strafbaar	
gestelde	deelneming	aan	een	criminele	organisatie	speelde	dan	ook	een	belangrijke	rol	
bij	de	bestrijding	hiervan.	De	wetgever	was	van	mening	dat	de	aard	en	de	omvang	van	
de	bedreiging,	die	van	sommige	georganiseerde	criminaliteit	uitgaat,	onvoldoende	werd	
weerspiegeld	 in	het	strafmaximum	van	voornoemd	artikel.	Mitsdien	werd	 in	de	eerste	
plaats	 een	 verhoging	 van	het	 strafmaximum	van	 vijf	 jaren	naar	 zes	 jaren	 voorgesteld.	
Bovendien	werd	 voorgesteld	 om	 het	 derde	 lid	 te	wijzigen	 zodat	 in	 het	 geval	 van	 een	
bestuurder	 of	 oprichter,	 wanneer	 tevens	 het	 plegen	 van	 of	 deelnemen	 aan	 concrete	
misdrijven	van	de	organisatie	bewezen	werden	verklaard,	de	strafmaat	werd	verhoogd	
van	maximaal	negen	jaren	naar	maximaal	tien	jaren	en	acht	maanden	gevangenisstraf.52		
	
Een	 tweede	 wijziging	 in	 de	 strafmaat	 betreft	 de	 wijziging	 in	 titel	 VII	 betreffende	 de	
misdrijven	waardoor	de	algemene	veiligheid	van	personen	of	goederen	in	gevaar	wordt	
																																																								
47	Fokkens	2016,	p.	2.	
48	Groenhuijsen	2018,	p.	1	en	2.		
49	Kelk	2015,	p.	89	en	90.		
50	Wet	van	23	december	1992,	(Stb.	I993,	29),	in	werking	getreden	per	1	april	1993	in	de	
(proef)arrondissementen	Den	Bosch	en	Dordrecht,	per	1	april	1995	in	het	gehele	land	in	werking	
getreden.		
51	Langemeijer	2010,	p.	5	en	6.		
52	Kamerstukken	II,	1998-1999,	25	638,	nr.	3,	p.	2.		
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gebracht,	meer	 specifiek	de	artikelen	172,	173,	173a	en	173b	Sr.	Deze	wijziging	 in	de	
strafmaat	 in	1989	 springt	 er	niet	uit,	 omdat	 sprake	 is	 van	een	aanzienlijke	 verhoging,	
maar	 juist	 vanwege	 de	 weloverwogen	 verlaging	 van	 de	 bijzondere	 strafmaxima	 in	
voornoemde	 artikelen.	 De	 wetgever	 kiest	 hier	 bewust	 voor	 een	 strafmaximum	 van	
twaalf	respectievelijk	vijftien	 jaren	gevangenisstraf.	Hieruit	volgt	uitdrukkelijk	niet	dat	
dit	 delict	 als	 minder	 strafwaardig	 werd	 gezien.	 Deze	 strafverlaging	 werd	 namelijk	
ingegeven	door	de	terughoudendheid	die	dient	te	worden	betracht	met	de	oplegging	van	
de	 levenslange	 gevangenisstraf.53	Verder	 is	 in	 1994	 het	 bijzonder	 strafmaximum	 van	
artikel	 282	 Sr	 verhoogd.	 Ik	 noem	 dit	 echter	 een	 functionele	 wijziging,	 nu	 dit	
strafmaximum	 van	 zeven	 jaren	 en	 zes	 maanden	 werd	 verhoogd	 naar	 acht	 jaren	
zodoende	de	toepassing	van	artikel	46	Sr	mogelijk	te	maken.	De	wetgever	wilde	hiermee	
ook	 de	 voorbereiding	 van	 opzettelijke	 vrijheidsberoving	 voor	 strafrechtelijk	 ingrijpen	
openstellen. 54 	Een	 andere	 belangrijke	 wetswijziging	 betreft	 de	 verhoging	 van	 het	
strafmaximum	 van	 de	 verspreiding	 van	 kinderpornografie	 ex	 artikel	 240b	 Sr.	 Dit	
strafbare	 feit	 hangt	 namelijk	 nauw	 samen	 met	 het	 in	 artikel	 242	 e.v.	 Sr	 strafbaar	
gestelde	 vervaardiging	 van	 kinderpornografie.	 Voor	 een	 effectieve	 bestrijding	 van	 de	
vervaardiging	 van	 kinderpornografie	 is	 effectief	 strafrechtelijk	 optreden	 tegen	 de	
verspreiding	daarvan	noodzakelijk.	Net	zoals	de	dief	niet	zonder	de	heler	kan,	aldus	de	
wetgever.	Van	de	strafbedreiging	van	drie	maanden	zou	een	onvoldoende	preventieve	
en	 ontmoedigende	 werking	 uitgaan.	 Bovendien	 zou	 strafrechtelijk	 optreden	 worden	
bemoeilijkt,	omdat	door	dit	 strafmaximum	voor	dit	 feit	ook	geen	voorlopige	hechtenis	
open	 staat.	 Mitsdien	 wordt	 de	 strafbedreiging	 verhoogd	 van	 drie	 maanden	 naar	 vier	
jaren	gevangenisstraf.55				
	
Een	laatste	belangrijke	wijziging	waar	het	van	belang	is	om	kort	bij	stil	te	staan,	betreft	
een	 verhoging	 van	 een	 strafmaximum	 in	de	Wegenverkeerswet.	Het	 ging	hier	 om	een	
verhoging	 van	 de	 strafmaat	 voor	 het	 onder	 invloed	 van	 alcohol	 of	 met	 ernstige	
overschrijding	 van	 de	 maximumsnelheid	 culpoos	 een	 verkeersongeval	 veroorzaken	
waardoor	 een	 ander	 wordt	 gedood,	 zoals	 strafbaar	 is	 gesteld	 in	 artikel	 6	WVW.	 Niet	
alleen	 binnen	 het	 commune	 strafrecht	 bestond	 de	 tendens	 om	 zwaarder	 te	 straffen,	
maar	ook	handelingen	die	de	verkeersveiligheid	in	het	gevaar	brengen	moesten	strenger	
kunnen	worden	gestraft.	De	strafmaat	werd	mitsdien	aanzienlijk	verhoogd	van	één	jaar	
naar	negen	jaren	gevangenisstraf.56		Hierdoor	ontstond	echter	een	scheefgroei	tussen	de	
strafbaarstelling	 in	 de	 Wegenverkeerswet	 en	 de	 strafbaarstelling	 van	 het	 commune	
dood	 door	 schuld	 delict	 in	 het	 Wetboek	 van	 Strafrecht.	 Iemand	 die	 buiten	 de	
verkeerssituatie	 culpoos	 de	 dood	 van	 een	 ander	 veroorzaakt	 riskeert	 immers	 een	
gevangenisstraf	 van	 ten	 hoogste	 negen	 maanden.	 Mitsdien	 werd	 enkele	 jaren	 later	
getracht	dit	verschil	in	strafmaxima	zo	veel	mogelijk	te	vereffenen	en	werd	het	in	artikel	
307	Sr	strafbaar	gestelde	dood	door	schuld	verhoogd	naar	twee	 jaren	gevangenisstraf.	
Uit	het	feit	dat	gekozen	werd	voor	een	verhoging	van	het	strafmaximum	van	artikel	307	
Sr	 in	 plaats	 van	 een	 verlaging	 van	 artikel	 6	 WVW,	 klinkt	 duidelijk	 de	 tendens	 in	 de	
samenleving	om	zwaarder	te	straffen	door:	
	

																																																								
53	Kamerstukken	II,	1984-1985,	19	020,	nr.	3,	p.	9.		
54	Kamerstukken	II,	1990-1991,	22	268,	nr.	3,	p.	22.		
55	Kamerstukken	II,	1993-1994,	23	682,	nr.	3,	p.	2.		
56	De	Hullu,	Koopmans	en	De	Roos	1999,	p.	91.		
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‘Het	belangrijkste	argument	daarvoor	is	dat	de	strafmaxima	van	negen	maanden	voor	dood	door	
schuld	 en	 zes	 maanden	 voor	 zwaar	 lichamelijk	 letsel	 niet	 langer	 aansluiten	 bij	 het	
maatschappelijk	oordeel	over	de	ernst	van	deze	misdrijven	in	de	huidige	samenleving’.57		
	
Ten	slotte	verdient	opmerking	dat	in	lijn	van	het	punitiever	optreden	in	de	jaren	’80	en	
’90	 bij	 sommige	 misdrijven	 de	 strafmaxima	 onveranderd	 is	 gebleven,	 maar	 wel	 de	
delictsomschrijving	is	verruimd	zodat	het	bereik	van	de	bepalingen	is	vergroot.	Enkele	
voorbeelden	van	dergelijke	verruimingen	van	de	strafbaarheid	zijn	artikelen	242,	244,	
245,	247,	250ter	Sr.58	
	
2.3	120	jaar	later:	herijking	wettelijke	strafmaxima	
	
2.3.1	Aanleiding:	voortschrijdend	inzicht	of	‘panacee’	voor	maatschappelijke	
problemen?	
	
De	 lijn	die	 in	de	 jaren	 ’80	op	het	 gebied	van	het	 strafrechtelijk	 sanctierecht	 is	 ingezet	
wordt	 aan	 het	 begin	 van	 de	 eenentwintigste	 eeuw	 verder	 doorgetrokken.	 Nog	 steeds	
heerste	de	opvatting	dat	de	veiligheid	in	de	samenleving	kon	worden	verwezenlijkt	door	
een	steeds	strenger	wordend	strafrechtelijk	optreden.	Buruma	en	Schuyt	spreken	in	dit	
verband	 ook	 wel	 van	 de	 dramademocratie.	 In	 de	 samenleving	 bestaan	 gevoelens	 van	
onbehagen	en	onvrede,	welke	vervolgens	door	de	media	worden	gedramatiseerd	op	een	
manier	die	deze	gevoelens	stimuleren	en	toegankelijk	maken	voor	de	gehele	bevolking.	
Hetgeen	verstrekkende	gevolgen	heeft	voor	de	democratie	en	het	bestuur.59	De	politiek	
grijpt	 deze	 gevoelens	 van	 onvrede	 in	 de	 samenleving	 aan	 om	 onder	 andere	 soms	
ingrijpende	wetswijzigingen	in	ons	strafrechtsstelsel	door	te	voeren.	Schuyt	noemt	in	dit	
verband	als	belangrijk	voorbeeld	de	Wet	herijking	wettelijke	strafmaxima.60		
	
In	2006	trad	de	Wet	herijking	wettelijke	strafmaxima	inwerking.61	Deze	wet	voorziet	–	
zoals	 de	 naam	 al	 doet	 vermoeden	 –	 in	 een	 wijziging	 van	 een	 aantal	 wettelijke	
strafmaxima	in	het	Wetboek	van	Strafrecht	en	de	Wegenverkeerswet	1994.	Hoewel	van	
een	herijking	wordt	gesproken,	 is	verhoging	 in	dit	geval	misschien	beter	op	zijn	plaats.	
Géén	van	de	strafmaxima	wordt	 immers	verlaagd,	er	vinden	enkel	verhogingen	van	de	
strafmaat	plaats.	Voorts	worden	enkele	delictsomschrijvingen	zodanig	aangepast	dat	ze	
de	(gewijzigde)	strafbedreiging	beter	kunnen	dragen.	De	aanzet	voor	deze	wetswijziging	
betreft	het	regeringsstandpunt	naar	aanleiding	van	het	onderzoek	dat	op	verzoek	van	de	
minister	 van	 Justitie	 is	 verricht	 door	 de	 Katholieke	 Universiteit	 Brabant	 en	 de	
Universiteit	Leiden.62	Dit	onderzoek	is	verricht	als	gevolg	van	de	motie	die	door	Tweede	
Kamerleden	 Dittrich	 en	 Kalsbeek-Jasperse	 in	 1997	 is	 ingediend,	 waarin	 om	 een	
inventarisatie	 en	 herijking	 van	 de	 strafmaxima	 werd	 gevraagd.	 In	 deze	 motie	 werd	
geconstateerd:	
	

																																																								
57	Kamerstukken	II,	2001-2002,	28	848,	nr.	3,	p.	7	en	8.		
58	De	Hullu,	Koopmans	en	De	Roos	1999,	p.	41.		
59	Buruma	2006,	p.	1.		
60	Schuyt	2007,	p.	205	en	206.		
61	Wet	van	22	december	2005,	(Stb.	2006,	11),	in	werking	getreden	per	1	februari	2006.		
62	Zie	het	in	hoofdstuk	2.2	aangehaalde	onderzoek:	De	Hullu,	Koopmans	&	De	Roos	1999.	
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‘dat	op	strafbare	feiten	strafmaxima	zijn	gesteld	die	deels	historisch	bepaald	zijn,	maar	thans	op	
zichzelf	 en	 in	 hun	 onderlinge	 verhouding	 niet	 meer	 tot	 uitdrukking	 behoeven	 te	 brengen	 in	
welke	 mate	 het	 strafbare	 feit	 maatschappelijk	 onaanvaardbaar	 wordt	 geacht.	 Vanuit	 de	
overweging	 dat	 er	 veel	 strafrechtelijke	 en	 strafvorderlijke	 consequenties	 aan	 het	 in	 de	 wet	
opgenomen	 strafmaximum	 zijn	 verbonden,	 wordt	 de	 regering	 in	 de	 motie	 verzocht	 om	
voorstellen	te	doen	met	betrekking	tot	een	herijking	van	de	wettelijke	strafmaxima.’63	
	
Het	wetsvoorstel	 bevat	 in	 hoofdlijnen	drie	 belangrijke	wijzigingen	die	 separaat	 zullen	
worden	 besproken:	 het	 verhogen	 van	 gewelds-,	 culpose-	 en	 vermogensdelicten,	 het	
invoeren	 van	 ‘roekeloosheid’	 als	 strafverhogingsgrond	 bij	 culpose	 delicten	 en	 het	
uitbreiden	 van	 de	 strafrechtelijke	 bescherming	 van	 vergaderingen	 van	 politieke	
organen.	Voorts	wordt	via	een	nota	van	wijziging	de	hoogte	van	de	geldboetecategorieën	
aangepast	 en	 wordt	 recidive	 als	 algemene	 strafverhogingsgrond	 voorgesteld.	 De	
bespreking	van	deze	nota	van	wijzigingen	zal	hier	verder	buiten	beschouwing	worden	
gelaten.	 Bij	 de	 in	 totaal	 negentien	 ingediende	 amendementen	 werden	 verschillende	
(ingrijpende)	 wijzigingen	 aangenomen,	 waaronder	 de	 verhoging	 van	 het	 algemeen	
strafmaximum	van	twintig	naar	dertig	jaren	gevangenisstraf.	Er	bestaat	veel	kritiek	over	
de	 wijze	 waarop	 dit	 algemeen	 strafmaximum	 uiteindelijk	 is	 verhoogd.	 De	
maximumstraffen	zijn	destijds	immers	–	zoals	in	de	voorgaande	paragrafen	uitvoerig	is	
besproken	–	weloverwogen	opgenomen	in	de	wet.	Vraag	die	nu	rest	is,	is	hier	sprake	van	
voortschrijdend	 inzicht	 of	wordt	 de	Wet	 herijking	 strafmaxima	 gebruikt	 als	 ‘panacee’	
voor	maatschappelijke	problemen?64	
	
2.3.2	Drie	belangrijke	wijzigingen	
	
2.3.2.1	Gewelds-,	culpose-	en	vermogensdelicten	
	
Een	 eerste	 belangrijke	 wijziging	 betreft	 de	 wijziging	 die	 op	 het	 gebied	 van	 de	
geweldsdelicten	wordt	voorgesteld.	Meer	specifiek	gaat	het	hier	om	een	verhoging	van	
de	strafmaat	van	eenvoudige	mishandeling,	zoals	in	artikel	300,	eerste	lid,	Sr	strafbaar	is	
gesteld.	 Het	 desbetreffende	 bijzondere	 strafmaximum	werd	 verhoogd	 van	 twee	 jaren	
naar	drie	jaren	gevangenisstraf.	Ratio	van	deze	verhoging	is	gelegen	in	het	gegeven	dat	
men	in	de	afgelopen	honderd	jaren	de	rechtsbelangen	van	het	leven	en	de	lichamelijke	
integriteit	 zwaarder	 is	 gaan	 wegen.	 Aanwijzing	 voor	 deze	 ontwikkeling	 wordt	 onder	
andere	gevonden	in	de	uitbreiding	van	de	strafbaarstellingen	in	bijzondere	wetten,	zoals	
de	 Wegenverkeerswet,	 de	 Opiumwet	 en	 de	 Wet	 wapens	 en	 munitie.	 Dergelijke	
strafbaarstellingen	hangen	immers	nauw	samen	met	de	bescherming	van	het	 leven,	de	
lichamelijke	 integriteit	 en	 de	 gezondheid.	 Voorts	 komt	 het	 zwaarder	 wegen	 aan	
voornoemde	 rechtsbelangen	 tot	 uitdrukking	 in	 het	 groeiende	 maatschappelijk	 verzet	
tegen	 allerlei	 vormen	 van	 zinloos	 geweld	 in	 de	 samenleving.	 Dit	 geldt	 overigens	 niet	
alleen	 voor	 zinloos	 geweld,	 maar	 ook	 bij	 andere	 vormen	 van	 geweld	 is	 sprake	 van	
groeiende	 maatschappelijke	 weerstand.	 Hierbij	 valt	 te	 denken	 aan	 geweld	 in	 de	
huiselijke	of	de	relationele	sfeer.	Zo	is	recent	voor	de	behandeling	van	het	wetsvoorstel	
de	 strafbaarstelling	 van	 belaging	 in	 het	 Wetboek	 van	 Strafrecht	 opgenomen.	 De	
verhoging	 van	 het	 strafmaximum	 van	 eenvoudige	 mishandeling	 geeft	 derhalve	
																																																								
63	Motie	van	27	november	1997,	Kamerstukken	II,	1997-1998,	24	219,	nr.	18.	Opmerking	verdient	dat	
deze	motie	werd	ingediend	in	het	kader	van	de	wetswijziging	voor	de	verlengingsprocedure	van	de	
voorlopige	hechtenis.	Zie	ook:	Kamerstukken	II,	2001-2002,	28	484,	nr.	3,	p.	1.		
64	Deze	vraag	heb	ik	ontleend	aan	het	artikel	van	Schuyt	2007.		
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uitdrukking	 aan	 het	 gegeven	 dat	men	 in	 de	 samenleving	 geweldsdelicten	 zwaarder	 is	
gaan	wegen.	Het	herijkte	strafmaximum	van	vier	jaren	geeft	uitdrukking	aan	de	ernst	en	
de	 strafwaardigheid	 van	 het	 misdrijf	 eenvoudige	 mishandeling,	 zoals	 deze	 in	 de	
samenleving	wordt	ervaren,	aldus	de	wetgever.65	Bij	nota	van	wijziging	is	voorts	artikel	
304	 Sr,	 een	 gekwalificeerde	 variant	 van	 eenvoudige	mishandeling,	 uitgebreid	met	 het	
begrip	 ‘levensgezel’.	Wanneer	 de	 eenvoudige	mishandeling	 wordt	 gepleegd	 jegens	 de	
moeder,	 de	 vader,	 de	 echtgenoot	 of	 de	 levensgezel,	 wordt	 de	 straf	 met	 een	 derde	
verhoogd.66	Bijkomend	beoogd	 gevolg	 van	de	 verhoging	 van	dit	 strafmaximum	betreft	
het	 gegeven	 dat	 bij	 een	 verdenking	 van	 artikel	 304	 Sr	 onder	 omstandigheden	
inverzekeringstelling	 en	 voorlopige	 hechtenis	 kan	 worden	 toegepast	 en	 de	 verdachte	
buiten	heterdaad	kan	worden	aangehouden.67	Voorts	merkt	de	wetgever	–	na	kritische	
vragen	van	een	aantal	Kamerleden	op	–	dat	een	dergelijke	verhoging	van	de	strafmaat	
uitdrukking	geeft	aan	de	heersende	maatschappelijke	opvattingen.	De	maatschappelijke	
afkeuring	 van	 dergelijke	 feiten	 blijkt	 nu	 ook	 reeds	 in	 de	 hoogte	 van	 de	 opgelegde	
straffen	 in	 de	 praktijk	 en	 de	 aanpassing	 van	 deze	 strafmaxima	 is	 daarmee	 in	
overeenstemming.		
	
‘De	wettelijke	verankering	erkent	én	verstevigt	aldus	de	maatschappelijke	ontwikkeling.	De	aard	
en	 strekking	 van	 het	 onderhavige	 wetsvoorstel	 kunnen	 in	 zoverre	 eerder	 ‘responsief’	 dan	
‘directief’	worden	genoemd.	Veeleer	reflecteert	het	wetsvoorstel	een	ontwikkeling,	dan	dat	het	
een	nieuwe	norm	oplegt	die	vervolgens	 in	de	rechtspraktijk	 in	alle	strafzaken	dient	 te	worden	
geïmplementeerd.’68	
	
Een	tweede	wijziging	heeft	betrekking	op	de	culpose	delicten,	waarbij	strafverhogingen	
plaatsvinden	in	zowel	het	Wetboek	van	Strafrecht	als	de	Wegenverkeerswet	1994.	Een	
aantal	 wijzigingen	 zullen	 hieronder	 worden	 besproken.	 De	 voornaamste	 wijziging	
betreft	 het	 al	 eerder	 beknopt	 besproken	 dood	 door	 schuld	 delict	 in	 het	Wetboek	 van	
Strafrecht.	Toen	in	1998	het	strafmaximum	van	dood	door	schuld	 in	het	verkeer	werd	
verhoogd	 naar	 negen	 jaren	 gevangenisstraf,	 ontstond	 een	 enorme	 scheefgroei	met	 de	
strafbaarstelling	 van	 het	 commune	 dood	 door	 schuld	 waarop	 ten	 hoogste	 negen	
maanden	 gevangenisstraf	 stond.	 Als	 gezegd,	 werd	 de	 strafbedreiging	 van	 dood	 door	
schuld	buiten	de	verkeerssituatie	verhoogd	naar	twee	jaren	gevangenisstraf	nu	ook	hier	
de	strafmaxima	niet	langer	aansloten	bij	het	heersende	maatschappelijk	oordeel	over	de	
ernst	 van	 deze	 misdrijven.	 Dat	 de	 rechtsbelangen	 van	 het	 leven	 en	 de	 lichamelijke	
integriteit	 meer	 gewicht	 in	 de	 schaal	 zijn	 gaan	 leggen,	 klinkt	 in	 deze	 ontwikkeling	
eveneens	 door.	 Het	 is	 bovendien	 gelet	 op	 de	 toegenomen	 intensiteit	 van	 het	 verkeer,	
niet	opmerkelijk	dat	de	strafmaatverhogingen	zich	eerst	hebben	voorgedaan	binnen	de	
verkeerssituatie.69	Daar	waar	bij	de	hiervoor	besproken	geweldsmisdrijven	‘slechts’	een	
verhoging	 van	 het	 bijzonder	 strafmaximum	 van	 eenvoudige	 mishandeling	 heeft	
plaatsgevonden,	is	bij	de	culpose	delicten	gekozen	voor	een	verhoging	van	de	bijzondere	
strafmaxima	 over	 de	 gehele	 linie.	 Zo	 wordt	 in	 Titel	 VII	 betreffende	 de	 misdrijven	
waardoor	de	algemene	veiligheid	van	personen	of	goederen	 in	gevaar	wordt	gebracht,	
enkele	strafmaxima	verhoogd.	Hierbij	wordt	aangesloten	bij	het	strafmaximum	van	twee	
jaren	gevangenisstraf	indien	sprake	is	van	een	fataal	gevolg	(vgl.	dood	door	schuld)	en	
																																																								
65	Kamerstukken	II,	2001-2002,	28	484,	nr.	3,	p.	5.		
66	Kessler	2006,	p.	213.	Zie	ook:	Kamerstukken	II,	2001-2002,	28	484,	nr.	5,	p.	3.		
67	Kamerstukken	II,	2001-2002,	28	484,	nr.	3,	p.	6.	
68	Kamerstukken	II,	2001-2002,	28	484,	nr.	7,	p.	2	en	3.		
69	Kamerstukken	II,	2001-2002,	28	484,	nr.	3,	p.	8.		
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één	jaar	gevangenisstraf	indien	sprake	is	van	een	ernstig	gevolg,	hetgeen	vergelijkbaar	is	
met	het	strafmaximum	van	zwaar	lichamelijk	letsel	door	schuld	(artikel	308	Sr).	Tot	slot	
kunnen	in	het	kader	van	de	verhoging	van	de	strafmaxima	van	de	culpose	delicten	nog	
enkele	 algemene	 opmerkingen	 worden	 gemaakt.	 Allereerst	 is	 met	 het	 wetsvoorstel	
getracht	de	verhouding	tussen	de	strafmaxima	bij	zwaar	 lichamelijk	 letsel	door	schuld	
en	dood	door	schuld	op	uniforme	wijze	te	regelen.	Dat	wil	zeggen	dat	dood	door	schuld	
twee	keer	zo	zwaar	wordt	gestraft,	dan	het	geval	dat	het	delict	ernstig	lichamelijk	letsel	
ten	 gevolg	 heeft.	 Voorts	 kan	 worden	 opgemerkt	 dat	 de	 straffen	 in	 het	 commune	
strafrecht	de	helft	lager	zijn	dan	de	straffen	in	het	verkeersstrafrecht.70		
	
De	 derde	 wijziging	 betreft	 de	 verhoging	 van	 de	 bijzondere	 strafmaxima	 van	 de	
vermogensdelicten.	 Het	 gaat	 hier	 om	 twee	 onderscheidenlijke	 delicten	waarbij	 wordt	
voorgesteld	 om	de	 strafmaxima	 te	 verhogen,	 te	weten	 afdreiging	 en	 afpersing.	 Bij	 het	
bepalen	van	de	hoogte	van	de	strafmaat,	spelen	in	zijn	algemeenheid	twee	factoren	een	
rol.	Ten	eerste	 is	de	wijze	waarop	het	goed	 is	weggenomen	van	belang	en	 ten	 tweede	
speelt	 het	 vertrouwen	 dat	 de	 benadeelde	 persoon	 in	 de	 betrokkene	 mocht	
veronderstellen	 te	 hebben	 een	 belangrijke	 factor.	 Bij	 zowel	 afdreiging	 als	 afpersing	
spelen	voornoemde	factoren	een	belangrijke	rol.	Als	ijkpunt	voor	de	verhogingen	van	de	
strafmaat	 wordt	 de	 gevangenisstraf	 van	 vier	 jaren	 voor	 een	 eenvoudige	 diefstal	
genomen.	 Ratio	 van	 deze	 strafmaatverhoging	 is	 gelegen	 in	 het	 feit	 dat	 delicten	 als	
afpersing	en	afdreiging	heden	ten	dage	niet	minder	strafwaardig	worden	geacht	dan	een	
eenvoudige	 diefstal.	 Bij	 afdreiging	mag	 het	 goed	 dan	 niet	 in	 de	 letterlijke	 zin	 van	 het	
woord	worden	afgenomen	maar	worden	afgegeven,	dit	betekent	echter	nog	niet	dat	een	
lager	 strafmaximum	hier	opportuun	 is.	Bovendien	wordt	 vandaag	de	dag	veel	waarde	
gehecht	 aan	 de	 vrije	 wilsbepaling	 en	 afdreiging	maakt	 hier	 een	 inbreuk	 op.	 Mitsdien	
wordt	de	strafbedreiging	van	oplichting	 (artikel	326	Sr),	 flessentrekkerij	 (artikel	326a	
Sr),	het	listiglijk	gebruik	maken	van	een	telecommunicatiedienst	(artikel	326c	eerste	en	
derde	lid	Sr)	en	afdreiging	(artikel	318	eerste	lid	Sr)	verhoogd	van	drie	naar	vier	jaren	
gevangenisstraf.71		
	
2.3.2.2	‘Roekeloosheid’	als	strafverhogingsgrond	
	
Voor	 de	 inwerkingtreding	 van	 de	 Wet	 herijking	 strafmaxima	 werd	 bij	 de	 culpose	
delicten	 in	 zowel	 het	 Wetboek	 van	 Strafrecht	 als	 de	 Wegenverkeerswet	 1994	 geen	
onderscheid	gemaakt	in	schuld	bestaande	uit	roekeloosheid	en	schuld	niet	bestaande	uit	
roekeloosheid.	 Wel	 zijn	 de	 strafmaxima	 in	 de	 Wegenverkeerswet	 1994	 enige	 tijd	
daarvoor	 verhoogd,	 zodoende	 het	 optreden	 tegen	 ernstige	 vormen	 van	 roekeloos	
rijgedrag	 te	 bevorderen.	 Voorts	 wordt	 met	 voornoemde	 wetswijziging	 in	 1998	 tot	
uitdrukking	gebracht:	
	
‘(…)	dat	onverantwoordelijk	rijgedrag	in	de	huidige	tijd	zwaar	wordt	aangerekend.	Gelet	op	de	
intensiteit	 van	 het	 verkeer	 en	 het	 vertrouwen	 waarmee	 men	 aan	 dat	 verkeer	 moet	 kunnen	
deelnemen,	rust	er	een	grote	verantwoordelijkheid	op	verkeersdeelnemers	om	de	veiligheid	van	
het	verkeer	niet	in	gevaar	te	brengen.’72		

																																																								
70	Kamerstukken	II,	2001-2002,	28	484,	nr.	3,	p.	9	en	10.		
71	Kamerstukken	II,	2001-2002,	28	484,	nr.	3,	p.	16	en	17.	Zie	ook:	Kessler	2006,	p.	214.		
72	Kamerstukken	II,	2001-2002,	28	484,	nr.	3,	p.	9	en	10.	Zie	ook:	Kamerstukken	II,	1995-1996,	24	112,	nr.	
5,	p.	3.	Tevens	wordt	verwezen	naar	het	zogenaamde	Porsche-arrest,	waarin	het	Gerechtshof	Arnhem	na	
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In	diezelfde	lijn	wordt	bij	de	Wet	herijking	strafmaxima	voorgesteld	om	‘roekeloosheid’	
als	 strafverzwaringsgrond	 in	 de	 wet	 op	 te	 nemen.	 Enkele	 Kamerleden	 zijn	 bij	 de	
behandeling	van	voornoemd	wetsvoorstel	wel	wat	kritisch	over	wat	nu	precies	wordt	
bedoeld	met	 ‘roekeloosheid’.	Het	voert	 te	ver	door	om	deze	discussie	hier	breed	uit	 te	
meten,	maar	onder	het	begrip	 ‘roekeloosheid’	dient	zeer	onvoorzichtig	gedrag	waarbij	
welbewust	en	met	ernstige	gevolgen	onaanvaardbare	 risico’s	 zijn	genomen	 te	worden	
verstaan,	aldus	de	wetgever.	Bij	de	beoordeling	of	sprake	is	van	‘roekeloosheid’	dienen	
alle	omstandigheden	van	het	geval	te	worden	meegewogen.	Voorts	worden	vraagtekens	
gezet	bij	 ‘roekeloosheid’	als	strafverzwaringsgrond	in	plaats	van	alleen	de	strafmaxima	
van	culpose	delicten	 te	verhogen.	Dit	 zou	echter	een	 te	zwaar	strafmaximum	met	zich	
brengen	 voor	 de	 lichtere,	 niet-roekeloze	 culpose	 gedragingen.	 Bovendien	 voorziet	 het	
wetsvoorstel	 al	 in	 een	 verhoging	 van	de	 strafmaxima	 van	dood	door	 schuld	 en	 zwaar	
lichamelijk	 letsel	 door	 schuld,	 zoals	 in	 voorgaande	 paragraaf	 is	 besproken.	 Daarbij	
wordt	schuld	bestaande	uit	roekeloosheid	ernstiger	en	strafwaardiger	geacht	dan	schuld	
niet	 bestaande	 uit	 roekeloosheid.73	Derhalve	 wordt	 voorgesteld	 om	 in	 de	 gevallen	
waarin	 sprake	 is	 van	 schuld	 bestaande	 uit	 roekeloosheid	 –	 in	 zowel	 het	 commune	
strafrecht	als	in	het	verkeersstrafrecht	–	de	straffen	te	verdubbelen.	Dit	komt	erop	neer	
dat	 bij	 een	 dodelijk	 ongeval	 waarbij	 tevens	 sprake	 is	 van	 roekeloosheid,	 een	
gevangenisstraf	van	maximaal	zes	jaren	kan	worden	opgelegd.	Wanneer	de	bestuurder	
tevens	onder	 invloed	verkeert,	niet	wil	meewerken	aan	een	alcoholonderzoek,	het	 feit	
(mede)	 is	 veroorzaakt	 door	 een	 ernstige	 overschrijding	 van	 de	maximumsnelheid,	 de	
bestuurder	dan	wel	zeer	dicht	achter	een	ander	voertuig	is	gaan	rijden,	geen	voorrang	
heeft	 verleend	 of	 gevaarlijk	 heeft	 ingehaald,	 kan	 dit	 strafmaximum	 zelfs	 oplopen	 tot	
negen	 jaren	 gevangenisstraf.	 In	het	 specifieke	 geval	waarin	 sprake	 is	 van	meerdaadse	
samenloop	kan	de	straf	nog	met	een	derde	worden	verhoogd,	hetgeen	neerkomt	op	een	
gevangenisstraf	van	maximaal	twaalf	jaren	(artikel	57	Sr).74	
	
2.3.2.3	Uitbreiding	strafrechtelijke	bescherming	politieke	vergaderingen	
	
Met	voornoemd	wetsvoorstel	vindt	ook	in	enkele	afzonderlijke	bepalingen	een	herijking	
van	de	strafmaxima	plaats.	Eén	van	deze	bepalingen	ziet	op	geweld	gepleegd	tegen	de	
Staten-Generaal,	provinciale	staten	en	de	gemeenteraden.	Aanleiding	voor	de	verhoging	
van	deze	strafmaat	vormt	een	incident	dat	op	20	september	1999	heeft	plaatsgevonden	
tijdens	 een	 overleg	 van	 een	 vaste	 parlementaire	 commissie	 voor	 justitie	 over	 het	
‘terugkeerbeleid’	van	asielzoekers.	Het	functioneren	van	toenmalig	staatssecretaris	van	
Justitie	 Cohen	 werd	 door	 één	 van	 de	 drie	 actievoersters	 belemmerd	 door	 hem	 te	
handboeien.	 Door	 dit	 incident	 kwam	 naar	 voren	 dat	 vergaderingen	 van	 dergelijke	
commissies	 onvoldoende	 strafrechtelijk	 werden	 beschermd.	 Hoewel	 in	 bepaalde	
gevallen	dergelijke	verstoringen	onder	de	reikwijdte	van	artikelen	141	en	284	Sr	vallen,	
was	 de	 toepasbaarheid	 van	 artikel	 121	 Sr	 in	 dit	 kader	 uitgesloten.	 In	 Titel	 IV	 zijn	 de	
misdrijven	 tegen	 de	 uitoefening	 van	 staatsplichten	 en	 staatsrechten	 opgenomen,	
waaronder	 artikel	 121	 Sr	 valt.	 Voornoemd	 artikel	 is	 echter	 niet	 op	 verstoringen	 van	
vergaderingen	van	commissies	van	toepassing,	nu	 in	deze	vergaderingen	geen	formele	
besluitvorming	 plaatsvindt.	 De	 wetgever	 achtte	 het	 niet	 langer	 gerechtvaardigd	 om	

																																																																																																																																																																													
terug	verwijzing	door	de	Hoge	Raad,	impliciet	te	kennen	gaf	dat	de	wettelijke	strafmaxima	voor	dood	door	
schuld	onvoldoende	waren.		
73	Kamerstukken	II,	2002-2003,	28	484,	nr.	7,	p.	14-16.		
74	Kamerstukken	II,	2001-2002,	28	484,	nr.	3,	p.	11.		
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slechts	 te	 volstaan	 met	 een	 meer	 algemene	 strafbaarstelling,	 zoals	 is	 neergelegd	 in	
artikelen	 141	 en	 284	 Sr,	 waarbij	 het	 gaat	 om	 respectievelijk	 misdrijven	 tegen	 de	
openbare	orde	en	misdrijven	tegen	de	persoonlijke	vrijheid.		
	
‘In	 de	 loop	 van	 de	 twintigste	 eeuw	 is	 het	 belang	 van	 vergaderingen	 van	 commissies	 van	 het	
parlement	 evenwel	 aanzienlijk	 toegenomen.	 De	ministeriële	 verantwoordelijkheid	 krijgt	 in	 de	
tegenwoordige	 parlementaire	 praktijk	 bijvoorbeeld	 voor	 een	 belangrijk	 deel	 gestalte	 in	 het	
kader	van	algemeen	overleg	of	wetgevingsoverleg	met	parlementaire	commissies.’	
	
Nu	 in	 artikelen	 141	 en	 284	 Sr	 onvoldoende	 tot	 uitdrukking	 komt	 dat	 hiermee	 het	
functioneren	 van	 een	 democratisch	 gekozen	 vertegenwoordigend	 lichaam	 wordt	
verstoord,	wordt	voorgesteld	om	een	nieuw	artikel	121a	Sr	aan	Titel	 IV	toe	te	voegen.	
Met	 laatstgenoemd	 artikel	 wordt	 geweld	 of	 bedreiging	 met	 geweld	 tegen	 een	
vergadering	 van	 parlementaire	 commissies	 separaat	 strafbaar	 gesteld.	 Gezien	 het	 feit	
dat	 een	 commissievergadering	 –	wegens	 het	 ontbreken	 van	 formele	 besluitvorming	 –	
niet	geheel	gelijk	kan	worden	gesteld	met	een	plenaire	vergadering	van	het	parlement,	
kent	 artikel	 121a	 Sr	 een	 strafbedreiging	 van	 ten	hoogste	negen	 jaren	 gevangenisstraf.	
Dit	is	aanzienlijk	lager	dan	het	strafmaximum	van	artikel	121	Sr	waarop	een	levenslange	
gevangenisstraf	 of	 een	 tijdelijke	 gevangenisstraf	 van	 ten	 hoogste	 dertig	 jaren	 is	
gesteld. 75 	Voorts	 worden	 de	 delictsomschrijvingen	 van	 artikelen	 121	 en	 121a	 Sr	
uitgebreid	met	‘minister	of	staatssecretaris’,	zodat	ook	geweld	of	bedreiging	met	geweld	
tegen	 deze	 functionarissen	 direct	 onder	 deze	 strafbepalingen	 vallen.	 Dergelijke	
vergaderingen	 zijn	 immers	 niet	 goed	 mogelijk	 zonder	 dat	 een	 staatssecretaris	 of	
minister	 zijn	 verantwoording	 kan	 afleggen.	 Ten	 slotte	 verdient	 opmerking	 dat	 in	 dit	
kader	ook	soortgelijke	wijzigingen	in	de	strafbaarstelling	van	geweld	of	bedreiging	met	
geweld	 van	 de	 gemeenteraden	 (artikelen	 124	 en	 124a	 Sr)	 en	 de	 provinciale	 staten	
(artikelen	123	en	123a	Sr)	zijn	voorgesteld.76		
	
2.3.3	Negentien	amendementen	verder…	
	 	
Bij	de	 indiening	van	het	wetsvoorstel	Wet	herijking	strafmaxima	 is	veelvuldig	gebruik	
gemaakt	 van	 het	 recht	 van	 amendement.	 Dit	 roept	 het	 beeld	 op	 van	 tegen	 elkaar	
opboksende	Kamerleden	die	elkaars	 ideeën	proberen	 te	overtroeven.77	Deze	wedstrijd	
had	 uiteindelijk	 negentien	 amendementen	 als	 resultaat,	 waarvan	 de	 meeste	 de	
eindstreep	hebben	gehaald.	Eén	van	deze	bij	amendement	ingevoerde	wijziging	betreft	
de	 verhoging	 van	 het	 strafmaximum	 van	 de	 maximale	 tijdelijke	 gevangenisstraf	 van	
twintig	jaren	naar	dertig	jaren.	Het	moge	duidelijk	zijn	dat	bij	een	dergelijke	ingrijpende	
verhoging	van	het	strafmaximum,	een	wijziging	door	middel	van	een	amendement	niet	
voor	de	hand	 ligt.	Deze	gang	van	zaken	heeft	 in	de	 literatuur	veel	kritiek	gekregen,	nu	
een	 advies	 van	 de	 Raad	 van	 State	 (en	 van	 eventuele	 derden),	 een	 memorie	 van	
toelichting	en	een	maatschappelijk	debat	ontbraken.78		
	
Op	 1	 juli	 2004	 werd	 het	 amendement	 inhoudende	 een	 verhoging	 van	 de	 maximaal	
tijdelijke	 gevangenisstraf	 van	 twintig	 naar	 dertig	 jaren,	 in	 de	 Tweede	 Kamer	 zonder	

																																																								
75	Kamerstukken	II,	2001-2002,	28	484,	nr.	3,	p.	18-19.	
76	Kamerstukken	II,	2001-2002,	28	484,	nr.	3,	p.	20.		
77	Schuyt	2007,	p.	207.	Zie	ook:	Mevis	2012,	p.	1.	
78	Zie	o.a.:	Schuyt	2007,	p.	207	en	Mevis	2012,	p.	2.		
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stemming	 aangenomen.79	Ratio	 die	 bij	 deze	 strafmaatverhoging	 in	 het	 amendement	
werd	 gegeven	 is	 dat	 rechters	 en	 officieren	 dan	 minder	 snel	 naar	 de	 levenslange	
gevangenisstraf	 zullen	 grijpen.	 Het	 verschil	 tussen	 de	 maximale	 tijdelijke	
gevangenisstraf	 en	 de	 levenslange	 gevangenisstraf	 was	 immers	 groot.	 De	 tijdelijke	
gevangenisstraf	van	twintig	jaren	kwam	na	aftrek	van	de	vervroegde	invrijheidsstelling	
neer	op	een	netto	gevangenisstraf	van	ruim	dertien	jaren.	In	bepaalde	gevallen	vindt	de	
rechter	deze	netto	periode	van	een	 tijdelijke	gevangenisstraf	 te	kort	 en	zal	de	 rechter	
om	die	reden	eerder	een	levenslange	gevangenisstraf	opleggen.80	Dit	blijkt	eveneens	uit	
een	uitspraak	van	het	Hof	’s-Gravenhage	in	datzelfde	jaar:	
	
‘In	 de	 gegeven	 omstandigheden	 staat	 het	 hof	 voor	 de	 vraag	 of	 het	 verantwoord	 zou	 zijn	 de	
verdachte,	 na	 afloop	 van	 een	 straf	 zoals	 door	 de	 rechtbank	 opgelegd	 en	 door	 de	 advocaat-
generaal	 geëist,	 over	 ruim	 twaalf	 jaar	 vrij	 te	 laten.	 Anders	 dan	 de	 rechtbank	 en	 de	 advocaat-
generaal	 acht	 het	 hof	 dit	 niet	 verantwoord.	 Omdat	 dan	 in	 de	 gegeven	 omstandigheden	 de	
geldende	wet	geen	andere	verantwoorde	beslissing	toelaat	dan	een	levenslange	gevangenisstraf,	
is	het	hof	eenparig	van	oordeel	dat	deze	straf,	die	zwaarder	is	dan	in	hoger	beroep	geëist,	moet	
worden	opgelegd’.81	
	
In	 2000	 sprak	 Leijten	 al	 over	 dit	 zogenaamde	 “strafgat”	 tussen	de	maximale	 tijdelijke	
gevangenisstraf	en	de	levenslange	gevangenisstraf.	Als	gevolg	van	een	harder	wordend	
strafklimaat	en	misschien	ook	de	verharding	van	bepaalde	criminaliteit,	zou	het	aantal	
levenslanggestraften	blijven	toenemen.	Ook	hier	wordt	verwezen	naar	het	gegeven	dat	
de	rechter	incidenteel	levenslang	oplegt,	omdat	–	rekening	houdend	met	de	vervroegde	
invrijheidsstelling	–	een	straf	van	twintig	jaren	te	laag	wordt	geacht.	Toch	neigt	Leijten	
niet	direct	naar	een	strafverhoging	van	dertig	jaren	gevangenisstraf,	omdat	in	bepaalde	
gevallen	waarin	wellicht	het	strafmaximum	van	twintig	jaren	volstaat	onder	druk	van	de	
samenleving	 nog	 hogere	 straffen	 worden	 opgelegd.	 In	 dit	 kader	 is	 het	 wellicht	
opportuun	om	de	rechter	bij	wet	de	bevoegdheid	te	geven	om	in	die	gevallen	waarin	de	
maximale	tijdelijke	gevangenisstraf	van	twintig	jaren	niet	volstaat,	van	dit	maximum	af	
te	 wijken.82	Kelk	 vraagt	 in	 het	 kader	 van	 dit	 “strafgat”	 hernieuwde	 aandacht	 voor	 de	
overwegingen	 van	 de	 wetgever	 om	 het	 strafmaximum	 destijds	 op	 twintig	 jaren	 te	
stellen.	 Het	 langer	 dan	 twintig	 achtereenvolgende	 jaren	 opsluiten	 in	 een	 gevangenis	
werd	in	1886	in	zijn	geheel	onwenselijk	geacht,	omdat	het	aan	een	succesvolle	terugkeer	
in	de	vrije	 samenleving	 in	de	weg	 staat.	De	wetgever	had	hiermee	ook	al	oog	voor	de	
psychische	 gevolgen	 van	 detentie,	 de	 zogenaamde	 detentieschade,	 waardoor	 een	
succesvolle	terugkeer	in	de	samenleving	wordt	belemmerd.	Hoewel	we	inmiddels	af	zijn	
van	het	cellulaire	stelsel	uit	de	negentiende	eeuw	waarbij	eenzame	opsluiting	centraal	
stond	en	ieder	contact	met	de	buitenwereld	uitgesloten	was,	zijn	de	psychische	gevolgen	
na	 een	 jarenlange	 detentie	 niet	 verdwenen.	 Kelk	 verwijst	 in	 dit	 verband	 naar	 een	
penologisch	onderzoek	uit	de	jaren	’50	en	’60	dat	door	penitentiair	deskundige	Rijksen	
onder	 langgestraften	 werd	 verricht.	 Uit	 voornoemd	 onderzoek	 bleek	 dat	 na	 een	
gevangenisstraf	van	vijf	jaren	de	psychische	toestand	van	gedetineerden	gedeformeerd	
zal	 zijn,	 zodat	 een	 detentie	 van	 een	 aanmerkelijke	 langere	 duur	 als	 onmenselijk	moet	
worden	 beschouwd;	 een	 geslaagde	 terugkeer	 in	 de	 samenleving	 is	 dan	 eigenlijk	 niet	

																																																								
79	Handelingen	II,	2003-2004,	91,	p.	5897-5899.		
80	Kamerstukken	II,	2003-2004,	28	484,	nr.	45,	p.	5.		
81	Gerechtshof	’s-Gravenhage	1	juni	2004,	ECLI:NL:GHSGR:2004:AP0700,	r.o.	11.		
82	Leijten	2000,	p.	1241.		
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meer	mogelijk.83	In	hoeverre	het	vorenstaande	heeft	meegewogen	bij	de	verhoging	van	
het	strafmaximum	of	welke	argumenten	hieraan	ten	grondslag	hebben	gelegen	is	maar	
de	vraag.	Enkel	het	argument	om	de	oplegging	van	 levenslang	omlaag	te	brengen	doet	
mij	als	mager	voorkomen.	Het	probleem	rond	levenslang	dient	m.i.	 immers	opgelost	te	
worden	 met	 een	 eigen	 wettelijke	 regeling	 (die	 voldoet	 aan	 de	 Europeesrechtelijke	
normen).	 Maar	 dat	 terzijde,	 want	 dat	 betreft	 een	 heel	 andere	 discussie.	 Het	 moge	
duidelijk	zijn	dat	het	in	de	rede	had	gelegen	om	een	dergelijk	ingrijpende	strafverhoging	
voor	te	stellen	door	middel	van	een	wetsvoorstel	in	plaats	van	een	amendement.		
	
Hoewel	 het	 niet	 uitdrukkelijk	 uit	 het	 amendement	 volgt,	 zal	 eveneens	 de	 almaar	
groeiende	 aandacht	 voor	 de	 positie	 van	 het	 slachtoffer	 hoogstwaarschijnlijk	 een	 rol	
hebben	 gespeeld	 bij	 de	 verhoging	 van	 dit	 algemeen	 tijdelijk	 strafmaximum.	 Naar	
aanleiding	 van	 de	 voorstellen	 in	 twee	 deelrapporten	 van	 het	 onderzoeksproject	
Strafvordering	 2001,	 is	 een	wetsvoorstel	 ingediend	 dat	 strekte	 tot	 een	 uitbreiding	 en	
wettelijke	verankering	van	de	rechten	van	slachtoffers	in	het	strafproces.	Dit	achtte	men	
mede	van	belang	vanwege	de	waarde	die	de	maatschappij	en	de	politiek	hecht	aan	de	
positie	 van	 het	 slachtoffer.84	Een	 belangrijke	 wijziging	 betreft	 de	 invoering	 van	 het	
spreekrecht	 voor	 slachtoffers	 of	 nabestaanden	 van	 een	 misdrijf	 waarop	 een	
gevangenisstraf	van	acht	jaren	of	meer	is	gesteld.85	Voor	dit	spreekrecht	geldt	dat	men	
zich	uitsluitend	mocht	uitlaten	over	de	gevolgen	die	het	 strafbare	 feit	 te	weeg	hebben	
gebracht.	Daarbij	werd	nadrukkelijk	opgemerkt	dat	het	spreekrecht	door	het	slachtoffer	
of	diens	nabestaanden	niet	mocht	worden	benut	om	zijn	visie	op	de	verdachte	en	de	op	
te	leggen	straf	te	uiten.	In	een	dergelijk	geval	zou	het	slachtoffer	of	diens	nabestaanden	
zich	 immers	ontpoppen	tot	een	soort	schaduw	officier	van	 justitie	en	daarvoor	diende	
men	te	waken.86	
	
2.4	Anno	2018	en	verder…?	
	
Het	 tij	 is	anno	2018	nog	niet	gekeerd.	 In	de	huidige	samenleving	 ligt	het	accent	op	de	
veiligheid	in	de	samenleving	en	wordt	het	strafrecht	steeds	meer	als	primium	remedium	
ingezet.	Dit	brengt	onder	andere	een	verharding	van	het	strafrechtelijk	sanctierecht	met	
zich.	 Deze	 verharding	 is	 geïnitieerd	 door	 de	 wetgever,	 waarbij	 maatschappelijke	
ontwikkelingen	en	de	publieke	opinie	 inzake	de	 inzet	van	het	 strafrecht	een	eminente	
rol	 spelen.87	De	 publieke	 opinie	 wordt	 vooral	 beïnvloed	 door	 de	 eenzijdige	 en	 vaak	
onvolledige	 berichtgeving	 vanuit	 de	media.88	In	 de	media	worden	daders	 –	 hoewel	 zij	
formeel	 verdachten	 zijn	 –	 aangeduid	 met	 de	 meest	 verachtelijke	 termen.	 Hetgeen	
eveneens	de	 identificatie	met	het	 slachtoffer	 in	de	 samenleving	almaar	bevordert.	Het	
slachtoffer	 of	 diens	 nabestaande	 is	 dientengevolge	 inmiddels	 uitgegroeid	 tot	 een	
zelfstandig	procesdeelnemer,	 die	 zich	niet	 alleen	mag	uitlaten	over	de	 impact	 van	het	
delict,	 maar	 zich	 tevens	 mag	 uitspreken	 over	 de	 strafmaat	 en	 de	 andere	 vragen	

																																																								
83	Kelk	2002,	p.	457.	Zie	voor	het	onderzoek	van	Rijksen:	Rijksen	1867,	p.	139-143.	Zie	voor	recenter	
onderzoek:	Ligthart,	Van	Oploo,	Meijers,	Meynen	en	Kooijmans	2018,	p.	924-930.		
84	Kamerstukken	II,	2004-2005,	30	143,	nr.	3,	p.	1.		
85	Wet	van	21	juli	2004,	(Stb.	2004,	382),	inwerking	getreden	per	1	januari	2005.		
86	Kamerstukken	II,	2000-2001,	27	632,	nr.	3,	p.	4.	Dit	is	vergelijkbaar	met	het	victim	impact	statement	in	
Angelsaksische	landen	waar	een	dergelijk	spreekrecht	al	langer	bestond.		
87	Groenhuijsen	en	Kooijmans	2010,	p.	450.	
88	Van	der	Maden,	Malsch	en	De	Keijser	2017,	p.	1.			
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waarover	 de	 rechter	 in	 het	 kader	 van	 artikel	 350	 Sv	 een	 oordeel	 dient	 te	 geven.	
Groenhuijsen	 waarschuwt	 ervoor	 dat	 met	 de	 modernisering	 van	 het	 Wetboek	 van	
Strafvordering	het	slachtoffer	mogelijk	zelfs	verder	groeit	tot	een	procespartij.	Hetgeen	
hij	uitdrukkelijk	niet	wenselijk	acht.89	
	
Het	 voortzetten	 van	de	 tendens	 van	 een	 almaar	 sterker	wordend	punitiever	 optreden	
volgt	 ook	 uit	 de	 voornemens	 van	 de	 politiek.	 Zo	 heeft	 in	 de	 eerste	 plaats	 toenmalig	
staatssecretaris	van	Veiligheid	en	Justitie,	Dijkhoff,	in	2016	kenbaar	gemaakt	dat	hij	het	
Wetenschappelijk	Onderzoek-	en	Documentatiecentrum	(WODC)	de	mogelijkheden	gaat	
laten	 onderzoeken	 om	 de	 maximumstraf	 van	 vijftien	 jaren	 gevangenisstraf	 voor	
doodslag	 te	verhogen.	Aanleiding	voor	dit	onderzoek	 is	de	aanscherping	van	de	eisen,	
die	 door	 Hoge	 Raad	 worden	 gesteld	 wil	 er	 sprake	 zijn	 van	 voorbedachte	 raad,	 het	
onderscheidend	criterium	om	tot	een	bewezenverklaring	van	moord	te	komen.	Hierdoor	
wordt	in	bepaalde	gevallen	teruggegrepen	op	een	veroordeling	voor	doodslag	in	plaats	
van	moord,	waar	het	strafmaximum	beduidend	lager	ligt.90		
	
Daar	blijft	het	echter	niet	bij,	het	WODC	zal	 in	opdracht	van	toenmalig	staatssecretaris	
Dijkhoff	ook	onderzoeken	wat	de	mogelijkheden	zijn	om	de	strafmaat	bij	moord	verder	
te	verhogen	van	dertig	naar	veertig	jaren	gevangenisstraf.91	Dit	is	op	zijn	minst	alleen	al	
opmerkelijk	en	zorgwekkend	te	noemen,	nu	dit	laatste	strafmaximum	recentelijk	nog	is	
verhoogd	 naar	 dertig	 jaren	 gevangenisstraf.	 Bovendien	 bestond	 op	 deze	 verhoging	
toentertijd	 al	 veel	 kritiek,	 zoals	 in	 de	 voorgaande	 paragraaf	 uitgebreid	 is	 besproken.	
Ratio	 van	 deze	 mogelijke	 strafverhoging	 is	 onder	 meer	 gelegen	 in	 de	 kritiek	 vanuit	
Europees	 mensenrechtelijk	 perspectief	 op	 het	 Nederlandse	 beleid	 omtrent	 de	
tenuitvoerlegging	van	de	 levenslange	gevangenisstraf.	VVD-kamerlid	Foort	van	Oosten	
heeft	 aangekondigd	 dat	 indien	 rechters	 vanwege	 deze	 kritiek	 de	 levenslange	
gevangenisstraf	 niet	 meer	 zullen	 opleggen,	 hij	 een	 wetsvoorstel	 zal	 gaan	 indienen	
inhoudende	 een	 verhoging	 van	 de	 strafmaat	 bij	moord	 naar	 veertig	 jaren.	 Ook	 uit	 de	
tenuitvoerlegging	 van	 de	 levenslange	 gevangenisstraf	 blijkt	 een	 verharding	 van	 het	
strafklimaat.	 Waar	 voorheen	 door	 de	 volgprocedure	 een	 levenslanggestrafte	 na	
gemiddeld	 zeventien	 jaren	detentie	 in	 vrijheid	werd	gesteld,92	is	het	uitgangspunt	 van	
het	 beleid	 omtrent	 levenslanggestraften	 vanaf	 2002	 ‘levenslang	 is	 levenslang’.93	Met	
ingang	 van	1	maart	 2017	 is	 het	Besluit	Adviescollege	 levenslanggestraften	 in	werking	
getreden,	of	voornoemd	uitgangspunt	verlaten	zal	zijn	moet	in	de	praktijk	nog	blijken.94		
	

																																																								
89	Groenhuijsen	2018,	p.	2	en	3.		
90	Brief	aan	de	Tweede	Kamer	‘Wijzigingen	in	de	tenuitvoerlegging	van	de	levenslange	gevangenisstraf’	
van	2	juni	2016,	kenmerk	76693,	p.	5.	
91	Zie:	Brief	aan	de	Tweede	Kamer	‘Wijzigingen	in	de	tenuitvoerlegging	van	de	levenslange	
gevangenisstraf’	van	2	juni	2016,	kenmerk	76693.	
92	Van	Hattum	2013,	p.	4.	
93	Kamerstukken	II	2003-2004,	28	484,	nr.	34,	p.	30	en	31.	Betreft	de	behandeling	van	Wet	Herijking	
Strafmaxima.	Bij	de	behandeling	van	dit	wetsvoorstel	werd	door	toenmalig	minister	van	Justitie	Donner	
over	de	levenslang	gevangenisstraf	opgemerkt:	‘(…)	levenslang.	Dat	is	gewoon	voor	de	rest	van	het	leven.’	
Voorts	verdient	opmerking	dat	de	langst	zittende	levenslanggestraften	momenteel	al	ruim	34	jaar	in	
detentie	zit.		
94	Besluit	van	25	november	2016,	Stcrt	1	december	2016,	nr.	65365,	zoals	gewijzigd	bij	Besluit	van	6	juni	
2017,	Stcr	14	juni	2017,	nr.	32577.	
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Een	 ander	 voornemen	 van	 de	 politiek	 waaruit	 de	 tendens	 om	 daders	 van	misdrijven	
steeds	langer	vast	te	houden	duidelijk	naar	voren	komt,	is	het	Regeerakkoord	2017	met	
de	 treffende	 titel	 ‘Vertrouwen	 in	 de	 toekomst’.	 Voorgesteld	 wordt	 om	 de	 huidige	
voorwaardelijke	 invrijheidsstelling,	waarbij	 de	 gedetineerde	 na	 het	 uitzitten	 van	 twee	
derde	 van	 de	 opgelegde	 straf	 bij	 goed	 gedrag	 onder	 bepaalde	 al	 dan	 niet	 bijzondere	
voorwaarden	de	inrichting	mag	verlaten,	als	volgt	aan	te	passen:	
	
‘Veroordeelden	 zullen	 niet	 meer	 automatisch	 in	 aanmerking	 komen	 om	 voorwaardelijk	 in	
vrijheid	 te	 worden	 gesteld.	 Daarnaast	 zal	 de	 periode	 waarin	 een	 veroordeelde	 via	 een	
voorwaardelijke	 invrijheidsstelling	kan	werken	aan	zijn	 resocialisatie	worden	gehandhaafd	op	
een	derde	van	de	opgelegde	straf,	met	een	maximum	van	twee	jaar.	Om	gedetineerden	optimaal	
te	kunnen	voorbereiden	op	terugkeer	in	de	samenleving	blijft	detentiefasering	gehandhaafd.’95	
	
De	doelstelling	om	gedetineerden	zo	optimaal	mogelijk	 te	kunnen	voorbereiden	op	de	
toekomst	 is	 paradoxaal	 te	 noemen.	De	 voorgestelde	 regeling	 komt	 er	 immers	op	neer	
dat	veroordeelden	tot	een	gevangenisstraf	van	zes	jaren	of	meer	slechts	twee	jaren	voor	
de	 einddatum	 van	 de	 opgelegde	 gevangenisstraf	 voorwaardelijk	 in	 vrijheid	 worden	
gesteld.	 Dit	 betekent	 dat	 een	 veroordeelde	 tot	 twintig	 jaren	 gevangenisstraf	 pas	 na	
achttien	 jaren	 in	 aanmerking	 komt	 voor	 een	 voorwaardelijke	 invrijheidsstelling.	 De	
facto	 is	 hier	 derhalve	 sprake	 van	 een	 verzwaring	 van	 de	 straf.	 Bovendien	 wordt	 de	
voorwaardelijke	invrijheidsstelling	niet	langer	van	rechtswege	verleend,	maar	vindt	een	
individuele	beoordeling	plaats	waarbij	wordt	 gekeken	 in	hoeverre	de	 veroordeelde	 in	
zijn	gedrag	heeft	laten	blijken	geschikt	te	zijn	voor	een	terugkeer	in	de	samenleving	en	
mogelijke	 risico’s	 door	 bepaalde	 voorwaarden	 kunnen	 worden	 beperkt	 en	 beheerst.	
Voorts	spelen	de	belangen	van	het	slachtoffer	een	rol	bij	het	al	dan	niet	verlenen	van	een	
voorwaardelijke	invrijheidsstelling.		
	
Op	 1	mei	 jl.	 is	 door	 de	Minister	 voor	 Rechtsbescherming	 het	wetsvoorstel	 ingediend.	
Ratio	 van	 de	 aanpassing	 van	 het	 stelsel	 van	 voorwaardelijke	 invrijheidsstelling	 is	
gelegen	 in	 de	 wens	 om	 persoonsgericht(er)	 te	 werk	 te	 gaan.	 Zodoende	 een	 beter	
geïntegreerd	 geheel	 te	 maken	 van	 de	 mogelijkheden	 voor	 detentiefasering	 in	 een	
concreet	geval.	Bovendien	 is	het	volgens	de	wetgever	moeilijk	aan	de	maatschappij	 in	
het	 algemeen	 en	 de	 slachtoffers	 en	 nabestaanden	 in	 het	 bijzonder,	 uit	 te	 leggen	 dat	
iemand	die	is	veroordeeld	voor	een	ernstig	misdrijf	een	aanmerkelijk	gedeelte	(lees:	een	
derde)	van	zijn	vrijheidsstraf	niet	ondergaat	 in	een	gevangenis.	Het	aangepaste	stelsel	
dient	 uiteindelijk	 bij	 te	 dragen	 aan	 een	 veilige	 terugkeer	 in	 de	 samenleving,	 aldus	 de	
wetgever.96	Het	 moge	 duidelijk	 zijn	 dat	 een	 kortere	 duur	 van	 een	 voorwaardelijke	
invrijheidsstelling,	 met	 name	 wanneer	 sprake	 is	 van	 een	 (zeer)	 lange	 detentie	
uiteindelijk	 niet	 zal	 bijdragen	 aan	 de	 resocialisatie	 van	 de	 betrokkene.97	Al	 bij	 de	
totstandkoming	van	het	Wetboek	van	Strafrecht	 erkende	men	de	psychische	gevolgen	
van	(een	langdurige)	detentie.	Als	gevolg	van	deze	mogelijk	nieuwe	regeling	is	de	duur	
van	 de	 gevangenisstraf	 aanzienlijk	 langer	 geworden	 en	 de	 voorwaardelijke	
																																																								
95	Regeerakkoord	‘Vertrouwen	in	de	toekomst’,	gepresenteerd	op	10	oktober	2017,	p.	5	en	6.		
96	Memorie	van	Toelichting	bij	wetsvoorstel	d.d.	1	mei	2018	inhoudende	wijziging	van	de	Pbw,	Sr	en	
enige	andere	wetten	i.v.m.	de	wijziging	van	de	regeling	inzake	detentiefasering	en	voorwaardelijke	
invrijheidsstelling,	p.	13	–	16.	Geraadpleegd	via:	
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/05/01/memorie-van-toelichting-
detentiefasering-en-voorwaardelijke-invrijheidstelling	
97	Zie	ook:	het	advies	van	de	Raad	voor	Strafrechtstoepassing	en	Jeugdbescherming	(d.d.	12	juni	2018)	en	
het	advies	van	de	Raad	voor	de	Rechtspraak	(d.d.	13	juni	2018)	bij	dit	wetsvoorstel.	
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invrijheidsstelling	 aanzienlijk	 korter.	Daarbij	 verdient	 opmerking	dat	Nederland	 in	dit	
verband	 al	 een	 streng	 stelsel	 heeft	 in	 vergelijking	 met	 andere	 Europese	 landen.	 Dit	
betreft	slechts	nog	maar	een	kleine	greep	uit	de	ontwikkelingen	anno	2018,	waarin	een	
verharding	van	het	strafrecht	evident	door	klinkt.		
	
2.5	Tussenconclusie	
	
De	deelvraag	die	 in	dit	 hoofdstuk	 centraal	 stond	 luidde:	Welke	uitgangspunten	hebben	
ten	 grondslag	 gelegen	 aan	 het	 bepalen	 van	 de	 wettelijke	 strafmaxima	 bij	 de	
totstandkoming	van	het	huidige	Wetboek	van	Strafrecht	in	1886	en	aan	latere	wijzigingen	
daarvan?	In	1886	is	het	stelsel	van	onterende	straffen	verlaten.	Dit	was	een	welbewuste	
keuze.	 Wanneer	 het	 uitgangspunt	 van	 het	 straffen	 ‘de	 zedelijke	 en	 maatschappelijke	
verbetering’	van	de	veroordeelde	betreft,	dan	 is	het	de	plicht	van	de	staat	om	dit	doel	
niet	te	miskennen	en	de	straf	niet	in	strengheid	te	verliezen.	In	deze	lijn	is	het	dan	ook	
begrijpelijk	 dat	 –	 met	 grote	 terughoudendheid	 –	 uiteindelijk	 de	 levenslange	
gevangenisstraf	 is	 opgenomen	 in	 het	 Wetboek	 van	 Strafrecht	 ter	 vervanging	 van	 de	
doodstraf.	 Deze	 terughoudendheid	 bestond,	 omdat	 de	 levenslange	 gevangenisstraf	
lijnrecht	 tegenover	het	 recht	op	rehabilitatie	 staat.	Nu	de	mogelijkheid	 tot	gratie	bleef	
bestaan	 en	 deze	 straf	 mitsdien	 niet	 zwaarder	 dan	 de	 doodstraf	 werd	 geacht,	 kon	
hiermee	worden	volstaan.	Bovendien	 zou	een	afschaffing	 –	waar	de	maatschappij	 nog	
niet	rijp	voor	was	–	nopen	tot	het	opnemen	van	een	vrijheidsstraf	van	een	langere	duur,	
bijvoorbeeld	een	maximumstraf	van	dertig	à	veertig	jaren.	Dit	brengt	echter	in	de	eerste	
plaats	een	grote	ongelijkheid	met	zich,	nu	de	zwaarte	van	de	straf	mede	afhankelijk	 is	
van	de	leeftijd	van	de	dader.	Daarenboven	achtte	men	het	van	algemene	bekendheid	dat	
een	 dergelijke	 straf	 van	 zo’n	 lange	 duur	 aan	 een	 succesvolle	 terugkeer	 in	 de	
maatschappij	in	de	weg	staat.		
	
Dit	 laatste	 was	 ook	 bij	 het	 bepalen	 van	 de	 maximale	 duur	 van	 de	 tijdelijke	
gevangenisstraf	van	doorslaggevende	betekenis.	Zo	werd	destijds	opgemerkt	dat	indien	
het	uitgangspunt	van	de	straf	de	rehabilitatie	van	de	dader	betreft,	de	gevangenisstraf	
de	 duur	 van	 tien	 jaren	 niet	 te	 boven	 dient	 te	 gaan.	 Toch	 werd	 het	 algemeen	
strafmaximum	 iets	 hoger	 gelegd,	 namelijk	 op	 vijftien	 jaren	 gevangenisstraf,	 met	 dien	
verstande	dat	in	het	geval	van	strafverzwarende	omstandigheden	de	straf	met	vijf	jaren	
kon	 worden	 verhoogd	 en	 op	 twintig	 jaren	 gevangenisstraf	 zou	 uitkomen.	 De	 reden	
hiervan	 is	 gelegen	 in	 het	 feit	 dat	 bij	 ernstige	 misdrijven	 dit	 ertoe	 zou	 leiden	 dat	
noodwendig	naar	de	levenslange	gevangenisstraf	zou	worden	gegrepen,	terwijl	dit	niet	
wenselijk	werd	 geacht	 vanwege	de	 grote	 terughoudendheid	die	met	 de	 oplegging	 van	
deze	straf	dient	te	worden	betracht.		
	
Deze	 lijn	 waarbij	 humaniteit	 in	 het	 strafrecht	 hoog	 in	 het	 vaandel	 staat	 werd	 na	 de	
Tweede	 Wereldoorlog	 voortgezet.	 Enkel	 voor	 wat	 betreft	 de	 misdrijven	 tegen	 de	
veiligheid	 van	de	 staat	werden	de	 strafmaxima	 aanzienlijk	 verhoogd.	De	 gruwelheden	
uit	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	 waren	 hier	 duidelijk	 merkbaar	 en	 een	 verhoging	 van	
enkele	strafmaxima	moest	een	herhaling	mede	voorkomen.	In	de	jaren	’80	en	’90	van	de	
twintigste	 eeuw	 ontstond	 een	 kentering	 en	 is	 sprake	 van	 een	 verharding	 van	 het	
strafrechtelijk	beleid.	De	criminaliteit	nam	toe	en	ook	voor	de	positie	van	het	slachtoffer	
bestond	steeds	meer	aandacht.	Mede	onder	 invloed	van	deze	ontwikkelingen	ontstond	
er	een	steeds	grotere	behoefte	aan	vergelding	dat	zich	uitte	in	een	punitiever	wordend	
strafrechtelijk	optreden.	Een	aantal	bijzondere	strafmaxima	werd	derhalve	(aanzienlijk)	
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verhoogd.	 In	 2002	 werd	 op	 verzoek	 van	 de	 ministier	 van	 Justitie	 door	 De	 Hullu	 e.a.	
onderzoek	verricht	naar	de	mogelijkheden	voor	een	herijking	van	de	strafmaxima.	Dit	
was	 niet	 zonder	 gevolg,	 want	 in	 2002	 werd	 een	 wetsvoorstel	 tot	 herijking	 van	 de	
wettelijke	strafmaxima	ingediend,	waarbij	ingrijpende	wijzigingen	werden	voorgesteld.	
Eén	van	de	belangrijkste	en	meest	ingrijpende	wijzigingen	betreft	de	verhoging	van	het	
algemeen	 strafmaximum	 van	 twintig	 naar	 dertig	 jaren	 gevangenisstraf.	 Daar	 waar	 in	
1886	gedegen	en	weloverwogen	is	besloten	om	het	algemeen	strafmaximum	op	twintig	
jaren	 te	 stellen,	 werd	 dit	 strafmaximum	 simpelweg	 verhoogd	 met	 een	 amendement	
zonder	dat	hier	enig	maatschappelijk	debat	aan	ten	grondslag	heeft	gelegen.	Dit	 levert	
evident	 een	 breuk	 op	 met	 de	 standpunten	 van	 de	 wetgever	 uit	 1886.	 Een	
gevangenisstraf	voor	de	duur	van	dertig	à	veertig	jaren	werd	immers	ondenkbaar	geacht	
gelet	 op	 de	 geringe	 resocialisatie	 mogelijkheden.	 Bovendien	 is	 bij	 deze	 ingrijpende	
verhoging	 geen	 nadere	 toelichting	 gegeven,	 anders	 dan	 dat	 de	 ratio	 van	 deze	
strafmaatverhoging	 is	 gelegen	 in	 het	 aantal	 opleggingen	 van	 de	 levenslange	
gevangenisstraf	 terug	 te	 dringen.	Het	 lijkt	 erop	of	 bij	 deze	 strafmaatverhoging	ook	de	
groeiende	aandacht	voor	de	positie	van	het	slachtoffer	een	rol	heeft	gespeeld,	zo	werd	in	
die	tijd	het	spreekrecht	voor	slachtoffers	van	misdrijven	waar	acht	jaren	gevangenisstraf	
of	meer	op	staat	gesteld	wettelijk	verankerd.			
	
Hoewel	de	wetgever	expliciet	bij	de	Wet	herijking	strafmaxima	heeft	opgemerkt	dat	een	
verhoging	 van	 de	 strafmaxima	 de	 maatschappelijke	 ontwikkeling	 erkent	 en	
weerspiegelt,	 maar	 hierbij	 uitdrukkelijk	 geen	 norm	 oplegt,	 is	 dit	 wellicht	 ietwat	 kort	
door	de	bocht.	Niet	 alleen	de	 strafmaat	 is	 in	de	 loop	der	 jaren	 gestegen,	maar	ook	de	
opgelegde	 straffen	 zijn	 langer	 dan	 ooit.	 Deze	 verharding	 van	 het	 strafrechtelijke	
sanctierecht	lijkt	nog	wel	even	voort	te	duren.	Maar	wordt	het	geen	tijd	deze	een	halt	toe	
te	roepen?	Het	is	immers	heel	goed	mogelijk	dat	de	huidige	politieke	voornemens,	zoals	
een	 verdere	 verhoging	 van	 het	 wettelijk	 strafmaximum	 naar	 veertig	 jaren	 en	 de	
herijking	van	de	regeling	voor	de	voorwaardelijke	invrijheidsstelling,	niet	de	juiste	weg	
is	 naar	 een	 veiligere	 samenleving.	 In	 dit	 kader	 verdient,	 zoals	 Kelk	 voorstelde,	 de	
overwegingen	 die	 in	 1886	 ten	 grondslag	 hebben	 gelegen	 aan	 de	 vaststelling	 van	 het	
wettelijk	 strafmaximum	 hernieuwde	 en	 bijzondere	 aandacht.	 Of	 zoals	 Pompe	 het	
treffend	verwoord:	
	
Een	oproep	tot	milde	straffen	blijft	haar	grote	betekenis	houden,	want	zij	geeft	blijk	van	de	
waarde	die	aan	de	mens	behoort	te	worden	toegekend,	niet	alleen	aan	de	gestrafte,	maar	
ook	aan	de	straffende.98	

3.	Kritische	bespreking	van	theorieën	over	zin	en	doelen	van	straffen	
	
3.1	Inleiding	
	
Wat	is	straf?	In	de	breedste	zin	van	het	woord	is	het	antwoord	op	deze	vraag	voor	veel	
verschillende	verklaringen	vatbaar.	Zo	kan	de	leraar	aan	de	leerling	een	straf	opleggen,	
kan	de	scheidsrechter	tijdens	een	voetbalwedstrijd	een	speler	een	gele	kaart	geven	voor	
een	opzettelijk	gemaakte	overtreding	en	straft	de	rechter	de	dader	voor	het	begaan	van	
een	strafbaar	 feit.	Het	gaat	 in	alle	drie	voornoemde	gevallen	om	het	opleggen	van	een	
‘straf’,	 een	 straf	 die	wordt	 opgelegd	 als	 gevolg	 van	 afwijkend	 gedrag	 van	 de	 geldende	

																																																								
98	Pompe	1963,	p.	66.	
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norm.	 Het	 moge	 duidelijk	 zijn	 dat	 in	 dit	 hoofdstuk	 zal	 worden	 stilgestaan	 bij	 de	
laatstgenoemde	variant,	oftewel	het	al	eerder	beknopt	aangehaalde	ius	puniendi	van	de	
overheid.	Dat	de	overheid	het	exclusieve	recht	heeft	om	straffen	op	te	leggen,	is	gelegen	
in	het	voorkomen	van	ongerichte	wraak	en	dus	het	voorkomen	van	eigenrichting.	Met	
andere	woorden,	het	voorkomen	dat	burgers	het	heft	in	eigen	hand	nemen	en	voor	eigen	
rechter	 gaan	 spelen,	 waarbij	 mogelijk	 de	 grenzen	 van	 het	 toelaatbare	 worden	
overschreden.	 Dit	 is	 een	 belangrijke	 functie	 die	 rechtstreeks	 voortvloeit	 uit	 de	
oorsprong	van	het	strafrecht.	In	de	tijd	dat	er	nog	geen	gecentraliseerd	overheidsgezag	
bestond,	werd	de	dader	immers	bestraft	door	het	slachtoffer	zelf	of	door	de	familie	van	
het	 slachtoffer.	 Er	werd	 bestraft	 op	gevoel,	 persoonlijke	 boosheid	 en	woede	 speelden	
daarbij	een	grote	rol.	Niet	zelden	leidde	dit	tot	een	escalatie	en	kon	deze	wraak	oneindig	
voortduren.99	Door	het	begane	onrecht	ontstond	een	soort	recht	op	wedervergelding.100		
	
Het	gegeven	dat	de	overheid	het	recht	heeft	om	burgers	die	de	geldende	strafrechtelijke	
rechtsnorm	 overtreden	 te	 bestraffen,	 veronderstelt	 dat	 hier	 noodzakelijkerwijs	 een	
bepaalde	rechtvaardiging	of	doel	aan	ten	grondslag	moet	 liggen.	Het	opleggen	van	een	
straf	wordt	namelijk	moreel	gezien	als	problematisch	aangemerkt,	nu	sprake	is	van	het	
opzettelijk	 toevoegen	 van	 leed.	 Door	 het	 opleggen	 van	 een	 gevangenisstraf	 wordt	
immers	 een	 persoon	 opzettelijk	 van	 zijn	 vrijheid	 benomen	 door	 de	 overheid. 101	
Tegenstanders	van	straf	halen	dit	dan	ook	aan	als	hun	belangrijkste	argument.	Straf	 is	
volgens	 hen	 geen	 gerechtvaardigde	 reactie,	 omdat	 deze	 verdere	 leedtoevoeging	 een	
reactie	 op	de	 eerste	 leedtoevoeging	 is.	Derhalve	 zou	 terecht	de	 vraag	kunnen	worden	
gesteld	 waarom	 we	 op	 deze(lfde)	 wijze	 tot	 uitdrukking	 willen	 brengen	 –	 door	 het	
opzettelijk	toevoegen	van	leed	–	dat	we	een	bepaalde	handeling	ten	zeerste	afkeuren.	Dit	
neemt	 overigens	 niet	 weg	 dat	 volgens	 tegenstanders	 van	 straf	 een	 passende	 reactie	
dient	 te	 volgen	 op	 normoverschrijdingen.	 Echter,	 het	 opzettelijk	 toebrengen	 van	 leed	
door	de	overheid	is	niet	beter	dan	het	strafbare	feit	waarvoor	wordt	gestraft.102		
	
Hoe	 kan	 de	 praktijk	 waarin	 de	 overheid	 onder	 andere	 burgers	 opsluit	 dan	 worden	
gerechtvaardigd?	 Er	 bestaan	 verschillende	 theorieën	 die	 wel	 aanvaarden	 dat	 het	
opleggen	 van	 straf	 noodzakelijk	 is	 en	 daarmee	 de	 opzettelijke	 leedtoevoeging	
gerechtvaardigd	 achten.	 De	 eerste	 straftheorie	 die	 zal	 worden	 besproken	 betreft	 de	
zogenaamde	 retributieve	 straftheorie.	 Voornoemde	 theorie	 is	 kenmerkend	 voor	 de	
Klassieke	 Richting	 in	 het	 strafrecht	 en	 bepleit	 dat	 de	 straf	 in	 de	 eerste	 plaats	 en	
uitsluitend	wordt	 ingegeven	door	vergelding.	Allereerst	zal	kort	worden	stilgestaan	bij	
de	wortels	van	deze	theorie	om	een	goed	begrip	te	krijgen	hoe	deze	theorie	zich	heden	
ten	 dage	 heeft	 ontwikkeld.	 Een	 tweede	 straftheorie	 die	 zal	 worden	 besproken	 en	
lijnrecht	tegenover	de	retributieve	straftheorie	staat,	betreft	de	zogenaamde	utilistische	
straftheorie.	 De	 utilistische	 straftheorie	 zoekt	 de	 rechtvaardiging	 van	 straf	 in	 het	
veronderstelde	nut	daarvan,	meer	specifiek	de	speciale	en	de	generale	preventie.	Met	de	
tenuitvoerlegging	van	een	straf	wordt	met	name	een	bepaald	doel	(of	worden	meerdere	
doelen)	nagestreefd.	De	derde	en	tevens	laatste	straftheorie	die	zal	worden	besproken,	
																																																								
99	Kelk	2017,	p.	1	en	2.	
100	Vgl.	het	ius	talionis	of	het	talioprincipe,	hetgeen	neerkomt	op	het	principe	van	oog	om	oog,	tand	om	
tand.	Hierbij	verdient	opmerking	dat	dit	principe	ook	gelijk	de	bovengrens	aan	gaf	van	de	straf,	immers	
voor	een	oog	moest	een	oog	worden	genomen.	In	sommige	(westerse)	landen	geldt	dit	principe	in	zekere	
mate	eigenlijk	nog	steeds,	denk	aan	Amerika	waar	in	geval	van	moord	de	doodstraf	wordt	uitgesproken.		
101	Duff	&	Garland	1994,	p.	2.		
102	Ten	Voorde	2015,	p.	43.	
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betreft	de	in	Nederland	heersende	zogenaamde	verenigingstheorie	en	is	een	combinatie	
van	 de	 twee	 hiervoor	 genoemde	 straftheorieën.	 Een	 bespreking	 van	 voornoemde	
theorieën	is	zinvol,	nu	de	praktijk	van	straffen	niet	als	vanzelfsprekend	dient	te	worden	
beschouwd,	maar	blijvend	aan	kritiek	onderworpen	dient	te	worden	voor	een	continue	
bezinning	van	die	praktijk.103	
	
3.2	Vergelding	als	rechtvaardiging	van	straffen	
	
3.2.1	Wortels	van	de	retributieve	straftheorie:	Kant	en	Hegel	
	
Volgens	 de	 retributieve	 straftheorieën	 ook	 wel	 de	 zogenaamde	 absolute	
vergeldingstheorieën	 is	de	 rechtvaardiging	van	de	opzettelijke	 leedtoevoeging	gelegen	
in	de	normoverschrijding	door	een	 individu.	Het	misdrijf	vormt	derhalve	de	grondslag	
van	de	 op	 te	 leggen	 straf,	quia	peccatum	est.	Het	 te	 verwachten	nut	 van	de	 straf	 staat	
daar	 geheel	 los	 van	 en	 is	 daaraan	 ondergeschikt.	 De	 straf	 richt	 zich	 derhalve	 op	 het	
verleden,	 het	misdrijf	 dient	 vergolden	 te	worden	 en	 daarmee	 is	 de	 zaak	 vereffend.104	
Deze	 straftheorie	 waarin	 vergelding	 de	 kwintessens	 vormt,	 is	 typerend	 voor	 de	
Klassieke	Richting	in	het	strafrecht.	Hoewel	al	in	de	oudheid	ideeën	over	vergelding	als	
grondslag	van	straf	bestonden,	zal	in	deze	paragraaf	uitsluitend	worden	ingegaan	op	de	
herleving	 van	 de	 retributieve	 straftheorie	 in	 de	 achttiende	 eeuw	 ten	 tijde	 van	 de	
Verlichting.	 Een	 invloedrijke	 retributivist	 die	 tot	 de	 Klassieke	 Richting	 behoort	 is	 de	
Verlichtingsfilosoof	Kant.	Voor	een	goed	begrip	van	Kant	zijn	gedachtegoed	is	het	zinvol	
om	eerst	even	kort	stil	 te	staan	bij	het	mensbeeld	waar	Kant	vanuit	gaat,	nu	dit	nauw	
verbonden	 is	 met	 zijn	 opvattingen	 over	 straf.	 Volgens	 Kant	 is	 de	 mens	 in	 staat	 te	
handelen	op	basis	van	de	rede.	Men	handelt	niet	alleen	op	basis	van	overwegingen	van	
de	 rede,	 maar	 behoort	 dat	 ook	 zo	 te	 doen.	 Hiermee	 onderscheidt	 de	 mens	 zich	 van	
dieren,	de	mens	heeft	het	vermogen	om	afstand	te	doen	van	driften	of	passies	die	hem	
tot	 handelen	 aansporen.	 De	 mens	 is	 derhalve	 volgens	 Kant	 niet	 volledig	
gedetermineerd.105	Dat	de	mens	volledig	autonoom	en	rationeel	is,	een	nomenon,	brengt	
volgens	Kant	ook	met	zich	dat	men	in	staat	 is	om	zedelijk	goed	te	handelen.	Dit	 is	dan	
ook	een	plicht	die	wij	onszelf	dienen	op	te	 leggen,	met	andere	woorden	de	mens	dient	
zichzelf	deze	wet	te	stellen,	zodoende	zijn	vrijheid	te	verwezenlijken.106	Kant	duidt	het	
strafrecht	 aan	 als	 een	 categorische	 imperatief 107 ,	 de	 wil	 wordt	 onvoorwaardelijk	
verplicht	om	zo	en	niet	 anders	 te	handelen.	Dit	dwingende	karakter	ontleent	 zich	aan	
het	feit	dat	bepaald	gedrag	op	zich	genomen	goed	en	(moreel)	noodzakelijk	is.108	Kant	is	
dan	ook	aan	te	merken	als	een	retributivist	pur	sang.	 Ieder	onrecht	dient	volgens	hem	
vergolden	te	worden	door	de	schuldige	te	straffen.	Dit	straffen	vindt	plaats	op	basis	van	
het	 Wiedervergeltungsrecht	 oftewel	 de	 lex	 talionis,	 hetgeen	 met	 zich	 brengt	 dat	
evenredig	bestraft	dient	te	worden	naar	het	gepleegde	strafbare	feit.	Kant	zijn	stringente	
retributieve	opvatting	blijkt	onmiskenbaar	uit	het	volgende	zogenaamde	‘Insel-Beispiel’:	
	

																																																								
103	De	Keijser	in:	Van	Stokkom	2004,	p.	44.	
104	Remmelink	1996,	p.	893;	Kelk	2017,	p.	19;	Ten	Voorde	2015,	p.	46,		
105	Kant	(1785)	2008,	p.	17.		
106	Ten	Voorde	2015,	p.	48.	
107	Kant	1797,	p.	196.	
108	Kant	duidt	dit	als	volgt	aan:	‘Das	Strafgesetz	ist	ein	kategorischer	Imperativ’.	Zie:	Kant	1797,	p.	196.	Zie	
ook:	Kant	(1785)	2008,	p.	20.	
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‘Selbst,	wenn	sich	die	bürgerliche	Gesellschaft	mit	aller	Glieder	Einstimmung	auflösete,	müßte	
der	 letzte	 im	Gefängnis	befindliche	Mörder	vorher	hingerrichtet	werden,	damit	 jedermann	das	
widerfahre,	was	 seine	Taten	wert	 sind,	 und	die	Blutschuld	 nicht	 auf	 dem	Volke	 hafte,	 das	 auf	
diese	Bestrafung	nicht	gedrungen	hat.’109	
	
Dit	zogenaamde	‘Eiland-voorbeeld’	van	Kant	waarbij	een	ieder	genoodzaakt	is	het	eiland	
te	 verlaten	 nu	 de	 maatschappij	 wordt	 opgeheven,	 laat	 de	 onverbiddelijke	 eis	 dat	 op	
iedere	misdaad	 een	 straf	 dient	 te	 volgen	 –	 zelfs	 wanneer	 hier	 geen	maatschappelijke	
behoefte	meer	voor	bestaat	–	duidelijk	zien.	Utilistische	redenen	om	het	opleggen	van	
een	 straf	 geheel	 achterwege	 te	 laten	 of	 om	 de	 straf	 te	 matigen,	 doet	 Kant	 af	 als	
Sophisterei	en	Rechtsverdrehung.110	Vergelding	 vormt	de	 grondslag	 van	de	 straf	 en	het	
misdrijf	 brengt	 noodzakelijkerwijs	 met	 zich	 dat	 gestraft	moet	 worden.	 Kant	 ziet	 het	
opleggen	van	een	straf	derhalve	als	een	ethische	eis.	
	
Hegel,	 eveneens	 retributivist	 en	Verlichtingsfilosoof,	 ziet	 de	 zin	 van	 straf	 daarentegen	
als	 logische	consequentie	en	hij	beredeneert	dit	als	volgt.	Volgens	Hegel	 is	het	bestaan	
van	de	staat	‘etwas	notwendiges	Vernünftiges’.	De	rechtsorde,	die	een	onderdeel	is	van	
de	staat,	 is	 ‘de	hoogste	 realisering	van	het	 sittliche	Idee,	 een	 trede	 in	de	 trap	naar	een	
hogere	bestemming	waarvan	het	doel	de	vrijheid	is’.111	Een	door	een	individu	gepleegd	
misdrijf,	 vormt	een	ontkenning	van	de	 staat	 en	 in	het	 verlengde	daarvan	het	 recht	op	
vrijheid.112	Dit	misdrijf	dient	te	worden	opgeheven,	anders	zou	deze	immers	geldigheid	
hebben.	Volgens	Hegel	wordt	deze	schending	van	het	recht	door	het	opleggen	van	een	
straf	hersteld.	Hoewel	Hegel	erkent	dat	het	in	de	eerste	plaats	onredelijk	lijkt	om	kwaad	
(de	straf)	te	willen,	omdat	er	reeds	ander	kwaad	aanwezig	is	(het	misdrijf),	stelt	Hegel	
dat	hier	geen	sprake	is	van	kwaad,	maar	van	onrecht	en	gerechtigheid.	Straf	is	derhalve	
gerechtvaardigd	 om	 dit	 onrecht	 op	 te	 heffen.	 Bovendien	 vormt	 het	 opleggen	 van	 een	
straf	 een	 erkenning	 van	 de	mens	 als	 redelijk	wezen.	 De	mens	wordt	 niet	 als	 redelijk	
wezen	 erkend,	 wanneer	 de	 straf	 louter	 wordt	 opgelegd	 ter	 onschadelijkmaking,	
zedelijke	verbetering	of	afschrikking	van	de	dader	of	derden	in	het	laatste	geval.	Hieruit	
volgt	 dat	 Hegel	 eveneens	 uitgaat	 van	 het	 mensbeeld	 dat	 de	 mens	 dient	 te	 worden	
beschouwd	 als	 een	 redelijk	 handelend	 wezen. 113 	De	 rechtvaardiging	 van	 straf	 is	
derhalve	volgens	Hegel	gelegen	in	het	gepleegde	misdrijf;	het	misdrijf	wordt	opgeheven	
door	vergelding.	De	zwaarte	van	de	straf	die	door	Kant	wordt	bepaald	aan	de	hand	van	
de	zogenaamde	lex	talionis	bekritiseert	Hegel	cynisch:		
	
‘(…)	Aug	um	Aug,	Zahn	um	Zahn,	wobei	man	sich	vollends	den	Täter	als	einäugig	oder	zahnlos	
vorstellen	kann	(…).’114	
	
Volgens	Hegel	leidt	dit	tot	absurditeit.	De	straf	dient	dan	ook	te	worden	bepaald	door	de	
kwalitatieve	 en	 kwantitatieve	 hoedanigheid	 van	 de	misdaad	 en	 de	 opheffing	 hiervan.	
Het	gaat	hierbij	niet	om	specifieke	gelijkheid,	maar	om	 innerlijke	gelijkheid.	Alleen	dan	
zijn	bijvoorbeeld	de	diefstal	en	een	gevangenisstraf	vergelijkbaar.	De	hoogte	van	de	straf	
dient	derhalve	 te	worden	bepaald	met	gebruikmaking	van	het	verstand,	waarbij	 in	de	
																																																								
109	Kant	1797,	p.	199.		
110	Kant	1797,	p.	202.	
111	Remmelink	1996,	p.	895.	Zie	ook:	Hegel	(1821)	2014,	p.	239-243.	
112	Hegel	(1821)	2014,	p.	108	en	109.	
113	Hegel	(1821)	2014,	p.	112-114.		
114	Hegel	(1821)	2017,	p.	87.		
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straf	 de	 mate	 van	 het	 onrecht	 tot	 uitdrukking	 wordt	 gebracht.	 Zodoende	 heft	 de	
vergelding	deze	inbreuk	op	het	recht	op.115	
	
3.2.2	(Ir)rationele	van	vergelding	
	
In	voorgaande	paragraaf	is	beknopt	stilgestaan	bij	de	vraag	hoe	zwaar	dient	te	worden	
gestraft	 volgens	 Kant	 en	 Hegel.	 Kant	 bepleit	 dat	 zowel	 de	 strafmaat	 als	 de	 strafsoort	
wordt	bepaald	door	de	zogenaamde	lex	talionis.	Het	moge	duidelijk	zijn	dat	dit	wel	een	
heel	 strikte	 toepassing	 is	 van	 proportionaliteit	 bij	 het	 straffen,	 het	 adagium	 is	 hier	
namelijk:	‘oog	om	oog,	tand	om	tand’.	Het	is	dan	ook	evident	dat	voor	het	bepalen	van	de	
strafmaat	 en	 strafsoort	 gebruikmaking	 van	 de	 lex	 talionis	 verachtelijk	 is.	 Een	
mishandeling	zal	dan	met	een	mishandeling	worden	bestraft,	een	moord	met	een	moord	
etc.	 Dit	 brengt	 met	 zich	 dat	 inhumane	 straffen	 die	 in	 de	 negentiende	 eeuw	
weloverwogen	 zijn	 afgeschaft,	 zoals	 de	 lijfstraffen	 en	 de	 doodstraf,	 weer	 dienen	 te	
worden	 ingevoerd.	Terwijl	men	het	vandaag	de	dag	er	over	het	algemeen	over	eens	 is	
dat	 lijfstraffen	 en	 de	 doodstraf	 verwerpelijk	 zijn.	 In	 verschillende	 mensenrechtelijke	
verdragen	 zijn	 dergelijke	 straffen	 dan	 ook	 verboden.	 Ook	 vanuit	 het	 perspectief	 van	
Kant	en	Hegel	kan	kritiek	worden	geleverd	op	lijfstraffen	en	de	doodstraf.	Volgens	Kant	
en	Hegel	vormt	de	oplegging	van	een	straf	een	erkenning	van	de	mens	als	autonoom	en	
rationeel	wezen	die	in	staat	is	zedelijk	goed	te	handelen.	Terecht	zou	de	vraag	kunnen	
worden	 gesteld	 in	 hoeverre	 de	mens	 nog	 wordt	 behandeld	 als	 autonoom	 en	 redelijk	
wezen	wanneer	de	straf	bestaat	uit	vernedering	(lijfstraffen)	of	vernietiging	(doodstraf)	
van	de	dader.	Bovendien	is	volgens	Kant	en	Hegel	de	mens	in	staat	om	afstand	te	doen	
van	 zijn	 driften	 en	 passies,	 zijn	 deze	 onmenselijke	 straffen	 niet	 juist	 een	 uiting	 van	
driften	en	passies?	
	
Heden	ten	dage	worden	de	strafsoort	en	de	strafmaat	dan	ook	niet	bepaald	door	de	lex	
talionis,	 maar	 spelen	 onder	 andere	 proportionaliteit,	 gelijkheid	 en	 schuld	 een	
belangrijke	rol.	Het	retributivisme	stelt	de	aanwezigheid	van	schuld	als	een	voorwaarde	
voor	 het	 opleggen	 van	 een	 straf.	 Dit	 betekent	 in	 de	 eerste	 plaats	 dat	 een	 dader	 een	
verwijt	 moet	 kunnen	 worden	 gemaakt,	 dat	 wil	 zeggen	 over	 voldoende	 verstandelijk	
vermogen	moet	hebben	beschikt	om	een	onderscheid	te	kunnen	maken	tussen	goed	en	
kwaad.	Zo	wordt	van	bepaalde	personen	verondersteld	dat	zij	helemaal	geen	verwijt	kan	
worden	 gemaakt. 116 	Ook	 kan	 een	 dader	 ten	 tijde	 van	 het	 plegen	 van	 het	 delict	
gedeeltelijk	 toerekeningsvatbaar	worden	geacht,	 in	dit	geval	 is	het	delict	ook	voor	dat	
gedeelte	verwijtbaar	en	 is	sprake	van	gedeeltelijke	schuld.	 In	dit	verband	kan	ook	wel	
worden	gesproken	van	straf	naar	mate	van	schuld.	In	de	tweede	plaats	is	de	hoogte	van	
de	straf	afhankelijk	van	de	schuldvorm,	 te	weten	culpa	of	opzet.	Het	spreekt	voor	zich	
dat	 bij	 opzet	 zwaarder	 mag	 worden	 gestraft	 dan	 wanneer	 sprake	 is	 van	 culpa.	 Het	
vorenstaande	brengt	met	zich	dat	indien	is	komen	vast	te	staan	dat	het	strafbare	feit	aan	
de	dader	valt	te	verwijten,	vergelding	volgens	de	retributivist	op	zijn	plaats	is.117		
	
Maar	is	vergelding	als	rechtvaardiging	van	straffen	wel	rationeel?	Afgezien	van	het	feit	
dat	 retributivisten	 eisen	 dat	 naar	 mate	 van	 schuld	 proportioneel	 dient	 te	 worden	

																																																								
115	Hegel	(1821)	2014,	p.	114-116.		
116	Bijvoorbeeld	jeugdigen	die	de	leeftijd	van	twaalf	jaren	nog	niet	hebben	bereikt,	zij	kunnen	niet	
strafrechtelijk	worden	vervolgd.		
117	Ten	Voorde	2015,	p.	52-55.		
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vergolden,	 is	 vergelding	 een	 reactie	 op	 een	 in	 het	 verleden	 gepleegd	 strafbaar	 feit.	
Volgens	Knigge	ligt	haar	rechtvaardiging	derhalve	in	de	emotie	en	niet	in	de	rede,	zodat	
deze	 irrationeel	 is.118	De	 behoefte	 van	 de	 mens	 om	 normoverschrijdend	 gedrag	 te	
vergelden	zit	als	het	ware	in	de	mens	ingebakken,	of	zoals	Knigge	het	verwoordt	zit	 in	
‘de	aard	van	het	beestje’.	Toch	verdedigt	Knigge	de	stelling	dat	vergelding	een	nuttige	
functie	 vervult,	 nu	 het	 een	 bevestiging	 is	 van	 de	 geldende	 norm	 en	 daders	 afschrikt.	
Bovendien	maken	speciale	en	generale	preventie	als	doelstellingen	van	straf,	de	straf	op	
zichzelf	niet	acceptabeler.119		
	
Ervan	uitgaande	dat	vergelding	 irrationeel	 is	–	vergelding	berust	 immers	zoals	Knigge	
verdedigt	op	de	emotie	en	niet	op	de	rede	–	kan	de	vraag	worden	gesteld	of	vergelding	
als	 problematisch	 dient	 te	 worden	 gezien?	 Wanneer	 onder	 andere	 de	 hiervoor	
geschetste	eis	van	‘straf	naar	mate	van	schuld’	in	acht	wordt	genomen,	is	het	antwoord	
op	 voornoemde	 vraag	 in	 principe	 ontkennend.	 Ook	 Knigge	 erkent	 dat	 een	 straf,	 die	
buiten	proporties	is,	niet	opgelegd	mag	worden.120	Toch	bestaat	het	risico,	dat	met	een	
beroep	op	deze	 irrationele	vergelding	de	strafmaxima	steeds	verder	worden	verhoogd	
en	 deze	 uiteindelijk	 wel	 disproportioneel	 zijn.	 Mede	 gelet	 op	 de	 steeds	 centraler	
wordende	positie	van	de	slachtoffer	in	het	strafproces,	die	zich	vandaag	de	dag	(onder	
andere)	mag	uitspreken	over	de	strafmaat,	bestaat	het	risico	dat	de	vergelding	(oftewel	
de	emotie)	de	overhand	krijgt.	Ook	Kelk	constateert	dat	de	groeiende	identificatie	met	
het	 slachtofferschap,	 het	 vergeldingsgevoel	 en	 de	 verharding	 van	 het	 strafklimaat	
bevordert.121	Hoewel	bij	de	totstandkoming	van	het	huidige	wetboek	van	strafrecht	de	
maximale	gevangenisstraf	van	vijftien	jaren	ook	vanuit	het	oogpunt	van	vergelding	niet	
te	laag	werd	geacht,	is	inmiddels	de	strafmaat	al	verdubbeld	en	bestaan	voornemens	om	
deze	 nog	 verder	 te	 verhogen.	 Wellicht	 verdienen	 juist	 in	 dit	 kader	 ook	 de	 andere	
strafdoelen,	en	dan	met	name	de	rehabilitatie	van	de	dader,	de	bijzondere	aandacht.	Op	
die	 manier	 kan	 een	 positieve	 wending	 worden	 gegeven	 aan	 het	 ‘kwaad	 met	 kwaad	
vergelden’,	dat	in	beginsel	tegen	het	gevoel	indruist	en	wordt	ervoor	gewaakt	dat	deze	
irrationele	vergelding	niet	ook	de	disproportionaliteit	van	straffen	met	zich	brengt.	Dit	
maakt	de	irrationaliteit	van	straffen	immers	wel	problematisch.	
		
3.2.3	Hedendaagse	nuance	door	Duff	e.a.	
	
In	het	bovenstaande	komt	duidelijk	naar	voren	dat	er	kanttekeningen	kunnen	worden	
geplaatst	 bij	 vergelding	 als	 rechtvaardiging	 van	 straf,	 zoals	 o.a.	 Kant	 en	 Hegel	 dit	
voorstellen.	Duff	verdedigt	de	zogenaamde	 ‘communicative	theory	of	punishment’,	een	
middenweg	tussen	het	retributivisme	en	utilisme,	voor	de	betekenis	en	rechtvaardiging	
van	 straf.	 Beknopt	 houdt	 de	 ‘communicative	 theory	 of	 punishment’,	 oftewel	 het	
communicatieve	 vergeldingsdenken	 van	 Duff	 in	 dat	 er	 een	 dialoog	 bestaat	 waarin	
enerzijds	de	 straf	 tot	uitdrukking	brengt	aan	de	dader	dat	hij	de	geldende	norm	heeft	
overtreden	en	anderzijds	van	de	dader	wordt	verwacht	dat	hij	berouw	toont,	tot	inkeer	
komt	 en	 zichzelf	 verbetert.	 Alvorens	 uitgebreid	 zal	 worden	 stilgestaan	 bij	 de	

																																																								
118	Knigge	1988,	p.	8.	De	titel	van	deze	paragraaf	ontleent	zich	aan	de	rede	van	Knigge	uitgesproken	op	2	
februari	1988.		
119	Knigge	1988,	p.	10	en	11.	
120	Knigge	1988,	p.	17.		
121	Kelk	2015,	p.	10.		
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communicative	theory	of	punishment	van	Duff,	is	een	goed	begrip	van	het	onderscheid	
tussen	positief	en	negatief	retributivisme	van	belang.			
	 	
Binnen	 het	 retributivisme	 bestaan	 verschillende	 benaderingen	 voor	 de	 noodzaak	 van	
straf.	 In	 dit	 kader	 is	 het	 al	 eerdergenoemde	 onderscheid	 tussen	 het	 positief	 en	 het	
negatief	 retributivisme	 interessant.	 Het	 positief	 retributivisme	 geeft	 een	 volledige	
rechtvaardiging	van	 straf.	De	 ‘gerechtigheid’	 eist,	 dat	op	 ieder	misdrijf	dat	 is	 gepleegd	
een	 straf	moet	 volgen.	 Het	 is	 een	 (morele)	 plicht	 om	 de	 schuldige	 te	 straffen.	 Deze	
positieve	benadering	van	het	retributivisme	is	terug	te	vinden	in	de	theorieën	van	Kant	
en	Hegel.	Zo	stelt	Kant,	zoals	we	hebben	gezien,	dat	straf	een	categorisch	imperatief	is,	
oftewel	 een	 morele	 noodzaak.	 Door	 het	 misdrijf	 is	 de	 balans	 in	 de	 samenleving	
verstoord	 en	 deze	 dient	 te	 worden	 hersteld.	 Straf	 is	 daartoe	 het	 geëigende	 middel.	
Anders	geredeneerd,	het	misdrijf	vormt	een	ontkenning	van	het	recht,	welke	ontkenning	
opgeheven	 wordt	 door	 de	 straf,	 aldus	 Hegel.	 Daarentegen	 berust	 het	 negatief	
retributivisme	op	het	principe	dat	alleen	schuldigen	mogen	worden	bestraft,	waarbij	de	
straf	niet	 zwaarder	mag	zijn	dan	de	 schuld.	 Straf	 is	derhalve	volgens	deze	benadering	
niet	een	noodzakelijk	gevolg	op	een	normoverschrijding.	De	negatieve	benadering	van	
het	 retributivisme	 is	 onvolledig,	 nu	 geen	 sprake	 is	 van	 een	 algemene	 rechtvaardiging	
waarom	straf	in	de	praktijk	is	toegestaan.122	
	
Volgens	Duff	is	vanaf	de	jaren	zeventig	sprake	van	een	revival	of	retributivism.	Duff	zet	in	
1986	in	zijn	werk	Trials	and	punishments	voor	het	eerst	de	zogenaamde	‘communicative	
theory	of	punishment’	uiteen.	Straf	heeft	een	expressive	meaning:	het	beoogt	iets	naar	de	
dader	te	communiceren.	De	aard	en	het	doel	van	deze	communicatie	 is	dat	de	straf	de	
boetedoening	 vormt,	 waardoor	 de	 dader	 zijn	 berouw	 zal	 tonen	 en	 dit	 zal	 leiden	 tot	
inkeer	 en	 verbetering	 van	 de	 dader.	 Hetgeen	 uiteindelijk	 dient	 bij	 te	 dragen	 aan	 een	
verzoening	met	het	 slachtoffer	 en	de	maatschappij.123	Deze	benadering	 lijkt	misschien	
op	 het	 eerste	 gezicht	 utilistisch,	 maar	 is	 het	 volgens	 Duff	 uitdrukkelijk	 niet.	 Het	
communicatieve	vergeldingsdenken	erkent	immers	de	mens	als	moreel	rechtssubject	en	
in	het	verlengde	daarvan	de	wilsvrijheid	van	een	individu,	die	verantwoordelijk	is	voor	
zijn	handelen.	Bovendien	bestaat	er	geen	afhankelijke,	maar	een	 logische	relatie	tussen	
straf	 en	 boetedoening.	 De	 straf	 probeert	 er	 impliciet	 aan	 bij	 te	 dragen	 de	 dader	 zijn	
laakbare	gedrag	 te	doen	 inzien.	De	dader	wordt	hier	niet	 toe	gedwongen,	maar	wordt	
volledig	 vrij	 gelaten	 en	wordt	 daardoor	 behandeld	 als	 een	 volwaardig	moreel	wezen.	
Het	 is	 aan	 de	 gestrafte	 of	 hij	 uiteindelijk	 tot	 inkeer	 wordt	 gebracht.	 Hij	 is	 derhalve	
volledig	vrij	in	het	bepalen	van	zijn	wil.124		
	
Daarentegen	gaan	utilistische	benaderingen	–	volgens	Duff	–	niet	uit	van	de	wilsvrijheid	
van	een	individu.	Zoals	we	in	het	hier	opvolgende	hoofdstuk	zullen	zien,	gaan	utilistische	
straftheorieën	ervan	uit	dat	met	de	straf	een	bepaald	doel	wordt	bereikt.	De	straf	wordt	
verondersteld	een	bepaald	nut	te	hebben,	bijvoorbeeld	de	resocialisatie	van	de	dader.	Zo	
wordt	door	resocialisatie	getracht	de	neigingen	en	beweegredenen	van	een	dader	aan	te	
passen,	zodat	hij	zich	in	de	toekomst	zal	onthouden	van	het	plegen	van	misdrijven.	Op	
deze	wijze	worden	daders	niet	behandeld	als	rechtssubjecten,	die	verantwoordelijk	zijn	
voor	hun	eigen	daden	en	vrij	dienen	 te	worden	gelaten	 in	het	maken	van	hun	keuzes,	

																																																								
122	De	Keijser	in:	Van	Stokkom	2004,	p.	46	en	47.	Zie	ook:	Duff	&	Garland	1994,	p.	7	en	Duff	2001,	p.	19.		
123	Duff	1986,	p.	234.		
124	Van	Dijk	2008,	p.	103.		
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maar	 worden	 zij	 volgens	 Duff	 behandeld	 als	 objecten.125	Een	 ander	 verschil	 met	 het	
utilisme	 is,	 dat	 volgens	 het	 communicatieve	 vergeldingsdenken	 ook	 een	 straf	 dient	 te	
worden	 opgelegd	 wanneer	 het	 evident	 is	 dat	 de	 dader	 niet	 tot	 inkeer	 zal	 worden	
gebracht	of	berouw	zal	gaan	tonen.	Met	de	oplegging	van	een	straf	wordt	immers	aan	de	
maatschappij	 en	aan	het	 slachtoffer	duidelijk	 gemaakt	dat	 een	normschending	 serieus	
wordt	 genomen.	 Bovendien	 krijgt	 de	 dader	 daardoor	 een	 tweede	 kans	 om	 zich	 te	
bekeren	tot	de	geldende	normen.126		 	
	
Het	 communicatieve	 vergeldingsdenken,	 zoals	 door	 Duff	wordt	 verdedigd,	 streeft	 dus	
kortgezegd	de	morele	verbetering	van	de	dader	door	boetedoening	na.	Terecht	zou	de	
vervolgvraag	 kunnen	worden	 gesteld	 hoe	 zwaar	 dient	 te	worden	 bestraft	 en	waarom	
voornoemde	boodschap	gecommuniceerd	moet	worden	door	te	straffen?	Volgens	Duff	is	
berouw	 in	 de	 eerste	 plaats	 een	 langdurig	 en	 pijnlijk	 proces	 en	 kan	 berouw	 niet	
simpelweg	worden	getoond	door	het	maken	van	excuses.	Een	straf	draagt	eraan	bij	dat	
de	dader	de	pijn	en	het	berouw	voelt	die	hij	ook	zou	moeten	hebben	als	hij	nadenkt	over	
zijn	daad.	Anders	gezegd,	het	lijden	van	de	straf	brengt	met	zich	dat	de	dader	zich	goed	
kan	inleven	in	de	pijn	die	zijn	daad	teweeg	heeft	gebracht,	zodat	hij	uiteindelijk	berouw	
kan	 tonen.127	Nu	de	straf	de	afkeuring	van	het	misdrijf	 communiceert,	dient	de	hoogte	
van	de	straf	evenredig	te	zijn	aan	de	ernst	van	het	misdrijf.	Dit	kan	in	principe	betekenen	
dat	lange	straffen	geboden	zijn.	Het	opleggen	van	lange	straffen	dient	echter	wel	beperkt	
te	 blijven	 tot	 de	 ernstigere	 misdrijven.	 Nu	 de	 straf	 ook	 de	 morele	 afkeuring	 tot	
uitdrukking	brengt	en	dus	beoogt	iets	te	communiceren,	zouden	ook	dienstverlening	of	
bemiddeling	volgens	Duff	een	mogelijkheid	kunnen	zijn.128		
	
Vergelding	en	herstel	zijn	volgens	Duff	niet	per	definitie	onverenigbaar.	Duff	is	dan	ook	
een	 voorstander	 van	 mediation	 in	 het	 strafrecht,	 sterker	 nog	 ‘(…)	 mediation	 can	 be	
appropriate	 as	 a	mode	 of	 punishment’.	 Door	 mediation	 wordt	 de	 dader	 in	 levenden	 lijve	
geconfronteerd	 met	 de	 gevolgen	 van	 zijn	 daden.	 Het	 slachtoffer	 verklaart	 over	 de	
effecten	van	het	delict,	bijvoorbeeld	de	pijn	of	angst,	dat	de	dader	met	het	plegen	van	het	
delict	bij	het	slachtoffer	teweeg	heeft	gebracht.129	Anderzijds	kan	de	dader	proberen	uit	
te	 leggen	 hoe	 hij	 tot	 het	 plegen	 van	 het	 strafbare	 feit	 is	 gekomen,	 zonder	 het	 te	
rechtvaardigen	 of	 te	 bagatelliseren.	Mediation	 vereist	 volgens	Duff	 ook	 een	 vorm	 van	
herstel,	 hetgeen	 in	 de	 eerste	 plaats	 bestaat	 uit	 het	 maken	 van	 excuses.	 Het	 moge	
duidelijk	zijn	dat	–	met	name	wanneer	sprake	is	van	een	ernstig	(levens)delict	–	excuses	
het	 leed	 nooit	 in	 zijn	 geheel	 kan	 wegnemen,	 maar	 het	 wel	 uiting	 geeft	 van	 spijt	 en	
herkenning	 van	 het	 leed	 dat	 het	 slachtoffer	 is	 aangedaan.	 In	 het	 vorenstaande	 is	
eveneens	het	communicatieve	vergeldingsdenken	te	herkennen.	Duff	voegt	daaraan	toe	
dat	mediation	 ‘(…)	 is	 a	 process	 of	 punitive	 communication:	 it	 censures	 the	 offender	 for	 her	
crime	 and	 involves	 intentionally	 burdensome	 reparation	 for	 that	 crime’.	 Daarbij	 draagt	
mediation	volgens	Duff	bij	aan	het	voorkomen	van	toekomstige	recidive.	De	dader	wordt	
geconfronteerd	 met	 de	 gevolgen	 van	 zijn	 daden	 en	 ziet	 als	 gevolg	 daarvan	 in	 dat	
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dergelijk	gedrag	afkeurenswaardig	is.	Voorts	kan	mediation	het	slachtoffer	en	de	dader	
tot	elkaar	brengen,	hetgeen	kan	bijdragen	aan	een	verzoening	als	medeburgers.130		
	
Ten	 slotte	verdient	 in	het	kader	van	het	 communicatieve	vergeldingsdenken	van	Duff,	
zoals	 hiervoor	 is	 besproken,	 de	 ideeën	 van	 Pompe	 met	 betrekking	 tot	 vergelding	 de	
aandacht.	 Pompe	 ziet	 in	 de	 vergelding	 van	 de	 straf	 een	 moreel	 opvoedend	 karakter.	
Claessen	 stelt	 zelfs	 dat	 in	 het	 ideeëngoed	 van	 Pompe	 de	 basis	 ligt	 voor	 het	
communicatieve	vergeldingsdenken.131	Volgens	Pompe	is	één	van	de	kernwaarde	in	het	
strafrecht	 vertrouwen.	 Door	 het	 plegen	 van	 een	 strafbaar	 feit	 wordt	 een	 inbreuk	
gemaakt	 op	 dit	 vertrouwen.	 Net	 zoals	 Duff,	 is	 Pompe	 van	 mening	 dat	 de	 dader	 de	
mogelijkheid	 moet	 krijgen	 om	 dit	 vertrouwen	 weer	 terug	 te	 winnen.	 Volgens	 Pompe	
dient	met	name	in	de	fase	van	de	tenuitvoerlegging	de	mogelijkheid	te	worden	geboden,	
dit	vertrouwen	weer	terug	te	verdienen	door	 ‘te	oefenen	en	te	bewijzen’.	Bovendien	is	
de	straf	niet	anders	dan	wraak	en	inhumaan,	wanneer	deze	uitsluitend	vergeldend	is	en	
niet	ook	in	verband	wordt	gebracht	met	het	goedmaken	en	verzoenen.132		Ook	voor	Duff	
is	–	zoals	we	hebben	kunnen	zien	–	dit	laatste	van	grote	betekenis	en	is	de	straf	niet	in	
de	eerste	plaats	gericht	op	wraak,	maar	berouw,	boetedoening,	vergeving	en	verzoening.	
Het	 is	 van	 belang	 om	 te	 realiseren	 dat	 Pompe	 zijn	 gedachtegoed	 wat	 weg	 heeft	 van	
zowel	het	retributivisme	als	van	het	utilisme,	mitsdien	kan	worden	gesproken	van	een	
gemengde	benadering.	Dit	zal	in	paragraaf	3.6	nader	aan	de	orde	komen.		
	
3.3	Preventie	van	criminaliteit	als	doel	van	straffen	
	
3.3.1	Veranderende	opvattingen	tijdens	de	Verlichting	
	
In	 de	 zeventiende	 eeuw	 is	 in	 Engeland	 en	 in	 Schotland	 ‘de	 Verlichting’	 ontstaan,	 een	
stroming	die	 in	de	 tweede	helft	 van	de	achttiende	eeuw	 in	Frankrijk	haar	hoogtepunt	
bereikte.133	De	Verlichting	had	een	grote	invloed	op	de	manier	van	denken,	waarbij	het	
gebruik	 maken	 van	 het	 verstand	 oftewel	 het	 rationeel	 denken	 centraal	 stond.	 De	
overtuiging	heerste,	dat	men	door	rationeel	denken	uiteindelijk	de	vooruitgang	van	de	
samenleving	kon	bereiken.	De	opvattingen	op	het	gebied	van	onder	andere	de	politiek,	
de	 wetenschap,	 religie	 en	 het	 recht	 werden	 hierdoor	 grondig	 gewijzigd. 134 Deze	
veranderende	 opvattingen	 werden	 beïnvloed	 door	 een	 hieraan	 voorafgaande	 periode	
van	 wetenschappelijke	 revolutie.	 In	 deze	 periode	 werden	 verschillende	
wetenschappelijke	 ontdekkingen	 gedaan	 door	 het	 uitvoeren	 van	 experimenteel	
onderzoek	 aan	 de	 hand	 van	 hypotheses	 die	 waren	 gebaseerd	 op	 de	 rede.	 Dit	 was	
baanbrekend,	 aangezien	 men	 zich	 destijds	 met	 name	 baseerde	 op	 boeken	 van	
gezaghebbende	auteurs	die	door	de	Rooms-Katholieke	Kerk	waren	goedgekeurd.135		
	
De	Verlichting	is	ook	van	grote	betekenis	geweest	voor	het	strafrecht.	Het	hervormende	
strafrechtelijk	denken	van	die	tijd	brengt	in	de	eerste	plaats	met	zich	dat	men	zich	tegen	
de	 inhumane	 en	 inefficiënte	 strafpraktijk	 van	 het	 Ancien	 Régime	 richt,	 dat	 werd	
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gekenmerkt	door	wrede	straffen	ter	afschrikking	van	het	volk	en	ter	bevestiging	van	de	
macht	van	de	vorst.	Van	grote	betekenis	is	het	werk	Dei	delitti	e	delle	pene,	dat	in	1764	
anoniem	 verscheen	 en	 waarin	 Beccaria	 zich	 uitliet	 over	 deze	 omstreden	 en	 wrede	
straffen,	zoals	de	doodstraf	en	de	pijnbank.	Beccaria	kan	dan	ook	worden	gezien	als	een	
belangrijke	 Verlichte	 filosoof.	 Voorts	 achtte	 Beccaria	 het	 van	 belang,	 dat	 in	 het	
strafrechtelijk	 systeem	 rechtsbeschermende	 waarborgen	 zouden	 worden	 opgenomen	
om	 de	 burgers	 te	 kunnen	 beschermen	 tegen	 onder	 andere	 willekeur.	 Bovendien	
bepleitte	Beccaria	dat	het	strafrechtssysteem	nadrukkelijk	in	het	teken	diende	te	staan	
van	 preventie	 van	 criminaliteit.	 Het	 strafrechtelijk	 overheidsoptreden	 dient	 derhalve	
volgens	Beccaria	tweeledig	te	zijn.	Enerzijds	draagt	bestraffing	en	preventie	bij	aan	het	
maatschappelijk	 belang,	 anderzijds	 is	 het	 strafrecht	 met	 waarborgen	 omkleed	 ter	
rechtsbescherming	 van	 de	 burger.136	Veel	 van	 deze	 strafrechtelijke	 grondslagen	 zijn	
terug	te	vinden	in	het	hedendaagse	strafrecht,	zoals	het	legaliteitsbeginsel.137		
	
In	dit	kader	verdient	voorts	nog	opmerking	dat	het	strafrecht	an	sich	niet	ter	discussie	
werd	 gesteld.	 Nu	 het	 strafrecht	 wel	 werd	 gezien	 als	 opzettelijke	 leedtoevoeging,	 wat	
moreel	gezien	als	problematisch	is	aan	te	merken,	lag	een	reflectie	van	de	straftheorieën	
in	 de	 rede.	 Dit	 leidde	 tot	 een	 herleving	 van	 onderscheidenlijk	 twee	 paradoxale	
straftheorieën.	 De	 al	 eerder	 besproken	 retributivisten	 als	 Kant	 en	 Hegel	 vonden	 de	
rechtvaardiging	 van	 straffen	 in	 de	 vergelding	 van	 het	 strafbare	 feit.	 Daar	 lijnrecht	
tegenover	 staat	 de	 utilistische	 straftheorie,	 welke	 theorie	 onder	 meer	 door	 Verlichte	
denkers	 als	 Bentham	 en	 Beccaria	 werd	 vertegenwoordigd.	 De	 rechtvaardiging	 van	
straffen	 is	 volgens	 hen	 onder	 andere	 gelegen	 in	 het	 veronderstelde	 nut	 daarvan.	
Laatstgenoemde	 straftheorie	 zal	 aanstonds	 worden	 besproken.	 Beide	 straftheorieën	
hebben	 desondanks	 iets	 gemeen,	 zij	 verzetten	 zich	 immers	 allebei	 tegen	 de	 al	
eerdergenoemde	 inhumane	 en	 strenge	 strafrechtspraktijk	 van	 het	 Ancien	 Régime.	 Dit	
resulteerde	zowel	bij	de	retributieve	straftheorie	als	bij	de	utilistische	straftheorie	in	de	
roep	 naar	 proportionele	 straffen,	 het	 strafrecht	 uitsluitend	 in	 te	 zetten	 als	 ultimum	
remedium	 en	 strafbare	 gedragingen	 duidelijk	 strafbaar	 te	 stellen	 in	 daaraan	
voorafgaande	wetgeving	 (het	 vigerende	 legaliteitsbeginsel).138	Terecht	 zou	dan	ook	de	
vraag	 kunnen	 worden	 gesteld,	 hoe	 dit	 heeft	 kunnen	 leiden	 tot	 twee	 separate	 en	
paradoxale	straftheorieën.		
	
De	verklaring	hiervoor	kan	worden	gevonden	in	het	verschil	in	uitleg	van	het	Verlichte	
mensbeeld.	 Het	 Verlichte	 mensbeeld	 kan	 worden	 omschreven	 als	 optimistisch.	 Men	
geloofde	dat	ieder	mens	over	de	rede	beschikte	en	het	kwaad	werd	doorgaans	buiten	de	
mens	 geplaatst.139	In	 de	Verlichting	 stond	de	 redelijke	mens,	 die	 als	 vrij	 en	 autonoom	
wezen	 dient	 te	 worden	 beschouwd,	 centraal.	 Men	 hoefde	 zich	 niet	 langer	 te	
conformeren	 aan	 de	 wereld.	 Het	 was	 de	 wereld	 die	 zich	 aan	 de	 mens	 diende	 te	
conformeren.	 Deze	 ‘vrijheid’	 is	 voor	 verschillende	 interpretaties	 vatbaar.	 Enerzijds	 is	
eenieder	vrij	 in	het	bepalen	van	zijn	wil,	 anderzijds	zagen	aanhangers	van	een	 (meer)	
gedetermineerd	mensbeeld	deze	vrijheid	als	gedeeltelijke	vrijheid	van	de	menselijke	wil.	
Hierin	schuilt	een	paradox,	zodat	eigenlijk	niet	kan	worden	gesproken	van	één	Verlicht	
mensbeeld.	 Het	 feit	 dat	 verschillende	 Verlichtingdenkers	 ook	 verschillende	
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mensbeelden	 hebben	 aangehangen,	 heeft	 dus	 onder	 andere	 in	 twee	 (tegenstrijdige)	
straftheorieën	 geresulteerd.140	In	 paragraaf	 3.2.1	 hebben	we	 kunnen	 zien	 dat	Kant	 als	
retributivist,	uitgaat	van	de	volledige	wilsvrijheid	van	een	individu	die	verantwoordelijk	
is	 voor	 zijn	 eigen	daden.	Utilisten	 gaan	daarentegen	uit	 van	 een	meer	deterministisch	
mensbeeld.	 De	 mens	 is	 derhalve	 niet	 volledig	 vrij	 in	 het	 bepalen	 van	 zijn	 wil.	 In	 de	
hierop	 volgende	paragraaf	 zal	 het	 utilisme	 en	het	 daarmee	 samenhangend	mensbeeld	
nader	worden	besproken.		
	
Ten	slotte	verdient	de	rangschikking	van	dit	hoofdstuk	enige	uitleg,	nu	zoals	we	hebben	
gezien	de	retributieve	straftheorie	ook	in	de	Verlichting	een	eminente	rol	heeft	gespeeld.	
Het	 moge	 duidelijk	 zijn	 dat	 de	 utilistische	 straftheorie	 zich	 bij	 uitstek	 verder	 heeft	
kunnen	 ontwikkelen	 ten	 tijde	 van	 de	 Verlichting	 in	 verband	 met	 het	 nieuwe	
wetenschapsideaal.	Het	doel	van	een	straf	kan	immers	empirisch	worden	onderzocht	en	
mogelijk	 worden	 aangetoond.	 Wetenschappers	 kunnen	 derhalve	 onderzoeken	 of	 de	
straf	een	bepaald	effect	heeft	gehad.	Dit	beïnvloedt	vervolgens	het	denken	over	straf,	het	
mensbeeld,	de	zwaarte	van	de	straf	en	of	straffen	wel	geschikt	zijn	om	een	bepaald	doel	
te	bereiken.141				
	
3.3.2	Beknopte	schets	van	de	utilistische	straftheorie	
	
Utilistische	straftheorieën	of	relatieve	straftheorieën	zoeken	de	rechtvaardiging	van	de	
opzettelijke	leedtoevoeging	in	het	veronderstelde	nut	dat	een	straf	dient	te	hebben.	Het	
opleggen	 en	 in	 het	 verlengde	 daarvan	 de	 tenuitvoerlegging	 van	 een	 straf	 hebben	 een	
bepaald	doel	voor	ogen.	Volgens	de	utilistische	straftheorie	kunnen	twee	(hoofd)doelen	
van	 elkaar	 worden	 onderscheiden,	 te	 weten	 de	 generale	 preventie	 en	 de	 speciale	
preventie.	Generale	preventie	richt	zich	tot	de	maatschappij,	de	oplegging	van	een	straf	
wordt	verondersteld	een	afschrikkende	werking	te	hebben.	Bovendien	heeft	de	straf	een	
normstellende	en	normbevestigende	functie.	In	de	volgende	paragraaf	zal	hier	uitvoerig	
bij	 worden	 stilgestaan.	 Het	 strafdoel	 speciale	 preventie	 richt	 zich	 –	 zoals	 al	 doet	
vermoeden	 –	 op	 de	 dader.	 Speciale	 preventie	 kan	 worden	 onderverdeeld	 in	
onderscheidenlijk	 drie	 functies,	 te	 weten	 individuele	 afschrikking,	 rehabilitatie	 of	
resocialisatie	en	onschadelijkmaking.142	Paragraaf	3.5	gaat	uitgebreid	in	op	dit	strafdoel.	
Anders	dan	de	retributieve	straftheorie	is	de	rechtvaardiging	derhalve	niet	gelegen	in	de	
vergelding	van	het	aangedane	onrecht	of	leed.	Dat	neemt	overigens	niet	weg	dat	de	straf	
wel	vergeldend	werkt,	dit	wordt	door	de	utilistische	straftheorie	ook	erkend,	maar	dit	
gevolg	wordt	uitdrukkelijk	niet	beoogd.143		
	
Als	gezegd,	werd	in	de	Verlichting	de	utilistische	straftheorie	nieuw	leven	ingeblazen.	De	
utilistische	straftheorie	voert	 immers	rechtstreeks	terug	tot	de	Klassieke	oudheid.	Ook	
toen	zag	men	een	relatie	tussen	het	aangedane	onrecht	en	de	straf	in	het	na	te	streven	
doel:	
	

																																																								
140	Claessen	2010,	p.	170-172.	
141	Ten	Voorde	2015,	p.	71.	
142	Ten	Voorde	2015,	p.	72	en	73.		
143	Remmelink	1996,	p.	900.	
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‘Een	redelijk	mens	straft	niet	omdat	misdaan	is,	maar	opdat	niet	misdaan	worde.	Het	gedane	valt	
immers	niet	ongedaan	te	maken’144	
	
Deze	 uitspraak	 van	 de	 Griekse	 filosoof	 Protagoras	 werd	 via	 Seneca	 de	 leus	 van	 de	
Verlichting,	waarbij	 de	 straf	werd	 gezien	 als	middel	 om	 toekomstig	 gedrag	 positief	 te	
beïnvloeden	door	het	afschrikken	van	de	dader	en	van	derden.145	Binnen	de	utilistische	
straftheorie	 kunnen	 twee	 verschillende	 mensbeelden	 centraal	 staan.	 Het	 eerste	
utilistische	 mensbeeld	 is	 in	 algemene	 zin	 vergelijkbaar	 met	 het	 indeterministische	
mensbeeld	van	de	retributieve	straftheorie,	waarbij	uitgegaan	wordt	van	de	wilsvrijheid	
van	de	mens.	De	straf	staat	dan	ook	met	name	in	het	teken	van	generale	afschrikking	of	
individuele	afschrikking,	nu	de	mens	in	staat	wordt	geacht	vrijwillig	een	keuze	te	maken	
om	zich	op	een	bepaalde	manier	te	gedragen.	Ook	kan	in	dit	verband	de	dader	fysiek	de	
mogelijkheid	worden	ontnomen	om	nogmaals	een	strafbaar	 feit	 te	begaan.	Voorts	kan	
resocialisatie	of	 rehabilitatie	bijdragen	aan	het	maken	van	de	 juiste	keuze.146	Wanneer	
bij	 de	 utilistische	 straftheorie	 wordt	 uitgegaan	 van	 een	 meer	 indeterministisch	
mensbeeld,	kunnen	de	strafdoelen	derhalve	veelledig	zijn.		

Het	 tweede	 utilistische	 mensbeeld	 is	 daarentegen	 deterministisch	 en	 ontkent	
algehele	wilsvrijheid	van	de	mens.	Vanaf	de	negentiende	eeuw	ontstond	belangstelling	
voor	 de	 oorzaken	 van	 het	 menselijk	 gedrag,	 waaronder	 strafbaar	 gedrag.	 Gevolg	 van	
deze	groeiende	belangstelling	was	dat	hier	steeds	meer	empirisch	onderzoek	naar	werd	
gedaan.	 Uit	 recentelijk	 onderzoek	 kwam	 aan	 het	 eind	 van	 de	 negentiende	 eeuw	 naar	
voren	 dat	 de	 mens	 niet	 beschikte	 over	 een	 vrije	 wil,	 maar	 gedetermineerd	 was.	 Het	
onderzoek	van	Lombroso	kende	grote	populariteit.	Lombroso	concludeerde	op	basis	van	
onderzoek	onder	gedetineerden	dat	aan	de	hand	van	uiterlijke	kenmerken	kon	worden	
bepaald	 of	 iemand	 een	 misdadiger	 was	 of	 niet.147 	Sociologen	 zochten	 een	 andere	
verklaring	voor	misdadig	gedrag,	dit	zou	namelijk	onder	andere	worden	bepaald	door	
de	omgeving	waarbinnen	iemand	opgroeit	en	functioneert.	Hieruit	volgt	dat	de	hiervoor	
besproken	 verklaringen	 voor	 strafbaar	 gedrag	 uitgaan	 van	 hetzelfde	 mensbeeld:	 de	
mens	die	niet	in	staat	is	in	vrijheid	zijn	keuzes	te	maken.	Het	strafdoel	dat	volgens	hen	
dient	te	worden	nagestreefd	is	dan	ook	de	rehabilitatie	van	de	dader.148	
	
Ook	 onder	 juristen	 groeide	 de	 aandacht	 voor	 onderzoeken	 naar	 de	 oorzaken	 van	
strafbaar	 gedrag.149	Er	 ontstond	 een	 nieuw	 denken	 in	 het	 strafrecht,	 de	 zogenaamde	
Moderne	 Richting	waarbinnen	 in	 1891	 de	 Internationale	 Kriminalistische	 Vereiniging	
werd	 opgericht	 door	 onder	 andere	 de	Nederlander	Van	Hamel.	 Binnen	deze	Moderne	
Richting	 ging	 men	 uit	 van	 het	 standpunt	 dat	 misdaad	 kon	 worden	 voorkomen	 door	
verbetering	 van	 de	 gestrafte	 (speciale	 preventie),	 zodat	 deze	 zich	 in	 de	 toekomst	 zou	
onthouden	 van	 delinquent	 gedrag.	 Enerzijds	 stond	 hierbij	 de	 beveiliging	 van	 de	
maatschappij	 hoog	 in	 het	 vaandel,	 de	 gevaarlijke	 dader	 moest	 uit	 de	 samenleving	
worden	 verwijderd,	 anderzijds	 diende	 de	 tenuitvoerlegging	 van	 de	 straf	 bij	 te	 dragen	
aan	 het	 verminderen	 van	 de	 gevaarlijkheid	 van	 de	 dader.	 Wanneer	 behandeling	 ter	
vermindering	van	 recidive	niet	mogelijk	was,	diende	permanente	opsluiting	 te	volgen.	
																																																								
144	Vertaald	uit	het	Latijn:	nemo	prudens	punit,	quia	peccatum,	sed	ne	peccetur.		
145	Polak:	in	Buruma	1999,	p.	129.	
146	Ten	Voorde	2015,	p.	75	en	76.		
147	Opmerking	verdient	dat	zijn	bevindingen	snel	nutteloos	werden	bevonden,	desondanks	is	dit	
onderzoek	heden	ten	dage	van	grote	betekenis	en	liggen	ze	aan	de	basis	van	de	biologische	criminologie.		
148	Ten	Voorde	2015,	p.	Ten	Voorde	2015,	p.	96	en	97.		
149	Ten	Voorde	2015,	p.	95	en	96.		
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De	 straf	 kreeg	 derhalve	 doorgaans	 het	 karakter	 van	 een	 maatregel. 150 	Uit	 het	
vorenstaande	volgt	dat	de	utilistische	straftheorie	die	bij	dit	deterministische	mensbeeld	
hoort	speciale	preventie	in	de	zin	van	resocialisatie	of	rehabilitatie	is.		
	
3.4	Generale	preventie	als	strafdoel	
	
3.4.1	Generale	afschrikking	
	
De	gedachte	achter	generale	afschrikking	is	dat	de	dreiging	met	een	(gevangenis)straf	de	
burger	 zal	 onthouden	 van	 het	 plegen	 van	 strafbare	 feiten.	 Dit	 was	 eeuwenlang	 het	
heersende	gedachtegoed	in	het	strafrecht	en	het	verklaart	ook	de	wrede	en	de	inhumane	
strafpraktijk	–	van	onder	andere	–	 ten	 tijde	van	het	Ancien	Régime.	Daar	komt	bij	dat	
straffen	 in	 de	 openbaarheid	 werden	 voltrokken,	 teneinde	 de	 burgers	 te	 doen	
afschrikken.	 Juist	 tegen	 deze	 wrede	 straffen,	 die	 tevens	 een	 uiting	 vormden	 van	 de	
macht	van	de	vorst,	heeft	Beccaria	zich	in	de	achttiende	eeuw	verzet.151	Dat	neemt	niet	
weg	 dat	 Beccaria	 in	 afschrikking	 ook	 een	 belangrijk	 nut	 van	 straffen	 zag.	 In	 deze	
paragraaf	zal	uitgebreid	worden	stilgestaan	bij	deze	vorm	van	generale	preventie,	ook	
wel	 de	 zogenaamde	 negatieve	 generale	 preventie.	 In	 chronologische	 volgorde	 zullen	
achtereenvolgend	 verschillende	 utilisten	 die	 met	 straf	 (tevens)	 generale	 afschrikking	
beogen,	 de	 revue	 passeren.	 Voorts	 zullen	 enkele	 kanttekeningen	worden	 geplaatst	 bij	
generale	afschrikking	als	doel	van	straffen.		
	
Beccaria’s	 werk	 Dei	 delitti	 e	 delle	 pene,	 dat	 in	 1764	 verscheen	 was	 ‘één	 vlammend	
protest	tegen	de	in	zijn	tijd	bestaande	wetgeving,	in	het	bijzonder	tegen	het	heersende	
strafrecht	 en	 strafprocesrecht.’152	Het	 verzet	 van	 Beccaria	 tegen	 de	 lijfstraffen	 en	 de	
doodstraf	was	 in	die	 tijd	opmerkelijk.	Toch	was	Beccaria	ook	een	kind	van	zijn	 tijd	en	
zag	 hij	 geen	 heil	 in	 rehabilitatie	 als	 doel	 van	 straf,	 ondanks	 dat	 hij	 misdadigers	
beschouwde	 als	 ongelukkigen.153	Vergelding	 als	 rechtvaardiging	 van	 straf	was	 volgens	
Beccaria	 ook	 niet	 de	 oplossing,	 nu	 dit	 nog	 meer	 leedtoevoeging	 zou	 betekenen.	
Bovendien	kan	het	aangedane	onrecht	niet	meer	ongedaan	worden	gemaakt,	het	leed	is	
immers	al	geschied.	Volgens	Beccaria	is	het	doel	van	straffen	derhalve	enkel	gelegen	in	
de	delinquent	 te	beletten	de	maatschappij	 opnieuw	 te	benadelen	door	het	plegen	van	
een	 strafbaar	 feit	 en	om	andere	mensen	af	 te	 schrikken	hetzelfde	 te	doen.154		Over	de	
wijze	waarop	dient	te	worden	bestraft	en	de	zwaarte	van	de	straf	schrijft	Beccaria:	

	
‘Logischerwijze	dient	men	de	voorkeur	te	geven	aan	die	soort	bestraffing	en	aan	die	wijze	van	
uitvoering,	 die,	 met	 inachtneming	 van	 hun	 verhouding	 tot	 de	 gepleegde	 feiten,	 de	 meest	
efficiënte	en	duurzame	indruk	nalaten	op	het	volk	en	die	de	delinquent	toch	als	de	minst	wrede	
aan	den	lijve	ondervindt’.		

	
Met	andere	woorden,	het	 leed	dat	de	straf	met	zich	brengt	dient	groter	te	zijn	dan	het	
voordeel	dat	het	plegen	van	het	strafbare	feit	oplevert.	Tegelijkertijd	mag	de	straf	nooit	

																																																								
150	Claessen	2010,	p.	228.	
151	Remmelink	1996,	p.	900.		
152	Zie	het	voorwoord	van	Van	Bemmelen	in	Beccaria	(1764)	1982,	p.	7.			
153	Zie	het	voorwoord	van	Van	Bemmelen	in	Beccaria	(1764)	1982,	p.	14	en	15.	
154	Beccaria	(1764)	2016,	p.	79.		
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zwaarder	zijn	dan	noodzakelijk	 is	om	het	beoogde	nut,	de	afschrikking,	 te	bereiken.155	
Voorts	 betoogt	 Beccaria	 dat	 ‘een	 van	 de	 belangrijkste	 remmen	 op	 het	 plegen	 van	
misdaden	 niet	 de	 wreedheid	 is	 van	 de	 straffen,	 maar	 hun	 onontkoombaarheid’.	 Hoe	
wreder	de	straffen	worden,	des	te	ongevoeliger	het	menselijk	gemoed	wordt.	Zo	bestaat	
tussen	 de	 afschrikkende	 werking	 van	 radbraken	 en	 gevangenzetting	 geen	 verschil.	
Bovendien	heeft	de	overdreven	wreedheid	van	de	straf	juist	een	tegengestelde	werking,	
de	 delinquent	 zal	 immers	 een	 groter	 risico	 nemen	 om	 zijn	 straf	 te	 ontlopen	 met	 als	
resultaat	dat	mogelijk	 verschillende	 strafbare	 feiten	worden	gepleegd.	De	volkeren	en	
tijden,	die	de	wreedste	straffen	kenden,	zijn	ook	de	volkeren	en	tijden	die	door	de	meest	
bloeddorstige	 en	 onmenselijke	 wandaden	 werden	 geteisterd. 156 	Wanneer	 men	 de	
redenering	van	Beccaria	–	dat	zwaardere	straffen	kunnen	leiden	tot	ernstige	misdrijven	
–	volgt,	dan	kunnen	in	het	verlengde	daarvan	ook	vraagtekens	worden	geplaatst	bij	de	
huidige	 ontwikkelingen	 betreffende	 de	 verhogingen	 van	 de	 strafmaat.	 Het	 is	maar	 de	
vraag	in	hoeverre	dit	een	positieve	bijdrage	levert	aan	de	generale	afschrikking.	
	
Zo’n	 vijfentwintig	 jaar	 na	 het	 verschijnen	 van	 het	 hiervoor	 besproken	 werk	 van	
Beccaria,	 verscheen	 An	 introduction	 to	 the	 principles	 of	 morals	 and	 legislation	waarin	
Bentham	 eveneens	 afschrikking	 als	 het	 voornaamste	 doel	 van	 straffen	 bepleit.	
Opmerking	 verdient	 dat	 Bentham,	 anders	 dan	 Beccaria,	 uitsluitend	 generale	
afschrikking	als	doel	van	straffen	beoogd	en	niet	ook	de	individuele	afschrikking	tot	doel	
stelt.	Volgens	Bentham	is	all	punishment	in	itself	evil.157	Derhalve	is	straf	alleen	toegelaten	
wanneer	 het	 een	 groter	 kwaad	 uitsluit.	 In	 bepaalde	 omstandigheden	 kan	 het	 volgens	
utilisten,	 zoals	 Bentham,	 er	 dus	 toe	 leiden	 dat	 geen	 straf	 wordt	 opgelegd.158	Dit	 in	
tegenstelling	tot	retributivisten	die	menen	dat	ieder	onrecht	vergolden	dient	te	worden.	
Bentham	streeft	als	utilist	naar	het	maximale	geluk	voor	het	grootst	aantal	mensen.	De	
mens	 dient	 zijn	 gedrag	 af	 te	 stemmen	 op	 het	 realiseren	 van	 dit	 maximale	 geluk	 en	
minimale	pijn.159	Misdaad	heeft	een	negatieve	invloed	op	dit	streven	naar	het	maximale	
geluk,	 nu	 door	 misdaad	 de	 geluksgevoelens	 dalen	 of	 het	 leed	 toeneemt.	 Door	
straf(bedreiging)	 bevordert	 de	 overheid	 het	 geluk	 in	 de	 samenleving.	 160 	Evenals	
Beccaria	stelt	Bentham	met	betrekking	tot	de	verhouding	tussen	het	gepleegde	strafbare	
feit	en	de	straf	het	volgende:		
	
‘The	value	of	the	punishment	must	not	be	less	in	any	case	than	what	is	sufficient	to	outweigh	that	of	the	
profit	of	the	offence.’161	
	
Dit	vormt	de	maatstaf	voor	het	bepalen	van	de	hoogte	van	de	straf.	Hoe	meer	een	dader	
heeft	 geprofiteerd	 van	 het	 gepleegde	 misdrijf,	 des	 te	 zwaarder	 hij	 dient	 te	 worden	
bestraft.	Dit	berust	op	de	veronderstelling	dat	wanneer	de	 straf	meer	gevreesd	 is	dan	
																																																								
155	Beccaria	(1764)	2016,	p.		79	en	80.	Citaat	afkomstig	uit	Beccaria	(1764)	1982,	p.	101-103.	Zie	ook:	De	
Keijser	in:	Van	Stokkom	2004,	p.	54.		
156	Beccaria	(1764)	2016	p.	107	en	108.	
157	Bentham	(1789)	2007,	p.	170.	
158	Bentham	(1789)	2007,	p.	171.	In	de	gevallen	waarin	de	oplegging	van	een	straf	groundless,	
inefficacious,	unprofitable	of	needless	is,	dient	volgens	Bentham	de	oplegging	van	een	straf	achterwege	te	
blijven.	Bentham	noemt	het	geval	waarin	het	kwaad	noodzakelijk	was	om	een	groter	voordeel	te	bereiken	
(bijvoorbeeld	wanneer	sprake	is	van	zelfverdediging).	
159	Bentham	(1789)	2007,	p.	2,	Ten	Voorde	2015,	p.	75.	De	mens	kan	in	dit	verband	worden	aangeduid	als	
een	homo	economicus.		
160	Bentham	(1789)	2007,	p.	70.	
161	Bentham	(1789)	2007,	p.	179;	Bentham	1830,	p.	32.	
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het	 voordeel	 dat	 uit	 het	 misdrijf	 wordt	 behaald,	 dit	 men	 in	 de	 toekomst	 ervan	 zal	
weerhouden	 om	 strafbare	 feiten	 te	 plegen.	 Het	 gaat	 hierbij	 niet	 alleen	 om	 geldelijk	
voordeel,	maar	om	ieder	motief	voor	het	plegen	van	een	strafbaar	feit.162	‘Misdaad	loont	
niet’	 luidt	het	credo.	Bentham	 is	geen	voorstander	van	vaste	maximumstraffen,	gezien	
de	 grote	 verscheidenheid	 aan	 strafbare	 feiten.	 Bovendien	 heeft	 niet	 iedere	 straf	
eenzelfde	effect,	dit	is	afhankelijk	van	de	persoonlijke	omstandigheden	van	een	persoon.	
Zo	 kan	 een	 gevangenisstraf	 van	 een	 aantal	 jaar	 voor	 een	 oudere	 man	 zijn	 dood	
betekenen,	 terwijl	 dit	 misschien	 voor	 een	 ander	 veel	 minder	 vergaande	 gevolgen	
heeft.163	Bentham	 bepleit	 dan	 ook	 voor	 het	 vaststellen	 van	 minimumstraffen,	 nu	 het	
eenvoudiger	 is	 om	vast	 te	 stellen	welke	 straf	 te	 laag	 is	dan	welke	 straf	 te	hoog	 is.	Dit	
neemt	 niet	 weg	 dat	 zorgvuldigheid	 dient	 te	 worden	 betracht	 bij	 het	 bepalen	 van	 het	
strafmaximum,	de	kans	 is	 immers	prominent	aanwezig	dat	aan	 individuen	die	men	als	
gevaarlijk	en	verachtelijk	beschouwt,	onnodig	zware	straffen	worden	opgelegd,	hetgeen	
niet	 ten	 goede	 komt	 aan	 het	 utiliteitsprincipe.164	In	 dit	 geval	 kan	 bovendien	 worden	
gesproken	van	nodeloze	leedtoevoeging.165		
	
Uit	 het	 vorenstaande	blijkt	 dat	Beccaria	 en	Bentham	de	 veronderstelde	 afschrikkende	
werking	van	straffen	tot	het	doel	van	straffen	verheven.	Vandaag	de	dag	zijn	we	al	veel	
discussies	over	de	effectiviteit	van	generale	afschrikking	als	doel	van	straf	rijker.	Zo	stelt	
Van	 Veen	 in	 zijn	 proefschrift	 dat	 de	 afschrikkende	 werking	 van	 het	 wettelijk	
strafmaximum	niet	groot	wordt	geacht,	nu	maar	weinig	mensen	veel	kennis	hebben	over	
de	 inhoud	 van	 de	 wet.166	Bovendien	 wordt	 ieder	 individu	 anders	 beïnvloedt	 in	 zijn	
gedrag	 door	 strafbedreiging.	 Op	 sommigen	 zal	 een	 strafbedreiging	 een	 grote	 indruk	
maken	en	hen	 in	die	 zin	 afschrikken	een	 strafbaar	 feit	 te	plegen,	 bij	 anderen	 zal	 deze	
invloed	middels	een	strafbedreiging	nihil	zijn.167	Van	bepaalde	“categorieën	mensen”	is	
gebleken	dat	 zij	 voor	beïnvloeding	door	 strafbedreiging	 in	meer	of	mindere	mate	dan	
normaal	 vatbaar	 zijn.	 Zo	 zijn	 recidivisten,	 de	 zogenaamde	draaideurcriminelen,	weinig	
vatbaar	voor	de	afschrikkende	werking	van	straf.	Bij	hen	ontbreekt	vaak	het	gevoel	om	
verplicht	te	zijn	niet	de	wet	te	overtreden.	Ook	bij	politieke	delinquenten,	zij	die	gedreven	
door	idealen	een	strafbaar	feit	plegen,	is	de	generaal	afschrikkende	werking	in	mindere	
mate	 dan	 normaal	 aanwezig.	 Voornoemde	 “categorieën	 mensen”	 hebben	 met	 elkaar	
gemeen,	 dat	 zij	 hun	 delicten	 met	 voorbedachte	 raad	 begaan.	 Voor	 delicten	 die	 met	
voorbedachte	 raad	 zijn	 begaan,	 geldt	 over	 het	 algemeen	 dat	 zij	 zich	 niet	 gemakkelijk	
laten	weerhouden	van	het	plegen	van	het	feit.	Ook	niet	door	de	generaal	afschrikkende	
werking	 van	 een	 straf.168	Laat	 het	 nu	 juist	 onder	 andere	 die	 delicten	 zijn	 waarbij	 de	
afgelopen	twintig	jaar	een	verhoging	van	de	strafmaat	heeft	plaatsgevonden.		

																																																								
162	Bentham	1830,	p.	34.	
163	Beccaria	erkent	eveneens	dat	straf	op	ieder	individu	een	andere	impact	heeft.	Dit	wordt	mede	
beïnvloed	door	de	snelle	opeenvolging	van	gedachten,	hartstochten	en	omstandigheden	van	ieder	
individu.	Zie:	Beccaria	(1764)	2016,	p.	71.		
164	Bentham	1830,	p.	37	en	38.	Zie	ook:	Ten	Voorde	2015,	p.	80	en	81.		
165		De	Keijser	in:	Van	Stokkom	2004,	p.	53.	
166	Van	Veen	1949,	p.	208.		
167	Zie	ook:	Andenaes	1974,	p.	111.		
168	Van	Veen	1949,	p.	220	en	221.	Bovendien	noemt	Van	Veen	de	zogenaamde	crimes	passionnels,	de	
delinquenten	die	zich	in	hartstocht	of	hevige	gemoedsbeweging	schuldig	maken	aan	een	strafbaar	feit	en	
de	abnormalen	de	delinquenten	die	ontoerekeningsvatbaar	zijn	tijdens	een	delict,	als	categorieën	mensen	
die	in	mindere	mate	dan	normaal	vatbaar	zijn	voor	de	generaal	afschrikkende	werking	van	straf.		Zie	ook	
het	onderzoek	van	Chambliss	aangehaald	in	Andenaes	1974,	p.	84.		
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	 Ook	 Tonry	 erkent	 de	 geringe	 generaal	 afschrikkende	 werking	 van	 straf.	 Veel	
misdrijven	 worden	 in	 een	 impuls	 gepleegd	 onder	 invloed	 van	 drugs,	 alcohol,	
groepsdwang,	 krachtige	 emoties	 of	 de	 druk	 van	 omstandigheden.	 Bovendien	 hebben	
deze	 delinquenten	 vaak	 een	 sterke	 socialisatie	 in	 afwijkende	 normen	 en	 waarden	 en	
levensstijlen.	Dit	brengt	met	zich	dat	er	meer	nodig	 is	dan	het	opleggen	van	strengere	
straffen	 om	 hen	 te	 beïnvloeden. 169 	Kan	 dan	 worden	 geconcludeerd	 dat	 van	
strafbedreiging	 in	 zijn	 geheel	 geen	 generaal	 afschrikkende	 werking	 uitgaat?	 Het	
antwoord	 op	 deze	 vraag	 luidt	 ontkennend.	 Volgens	 Andenaes	 is	 de	 afschrikkende	
werking	 van	 straf	 moeilijk	 te	 onderzoeken	 en	 is	 hier	 maar	 weinig	 betrouwbaar	
onderzoek	 naar	 gedaan.	 Dat	 neemt	 volgens	 Andenaes	 niet	 weg	 dat	 in	 ieder	 geval	 in	
zekere	mate	van	straf	een	generaal	afschrikkende	werking	uit	gaat:	
	
‘(…)	and	not	at	least	criminal	law,	as	one	of	the	fundamental	socializing	influences.	(…)	society	of	Western	
type	 could	 hardly	 function	 without	 criminal	 law,	 police,	 and	 a	 reasonably	 effective	 system	 of	 criminal	
justice.’170	
	
Opmerking	 verdient	 dat	 ook	 andere	 factoren	 een	 belangrijke	 rol	 spelen	 in	 de	
afschrikkende	werking	die	met	een	strafbedreiging	wordt	beoogd.	Bijvoorbeeld	de	risk	
of	detection,	de	zogenaamde	pakkans,	en	het	risico	op	een	veroordeling	zijn	van	eminent	
belang	voor	de	preventieve	werking	van	 straf.171	Ook	de	 zwaarte	 van	de	 straf	 –	 ervan	
uitgaande	 dat	 een	 potentiële	 dader	 de	 strafwet	 kent	 –	 kan	 van	 invloed	 zijn	 op	 de	
generaal	afschrikkende	werking.	Een	potentiële	dader	is	wellicht	bereid	de	gok	te	wagen	
wanneer	hij	een	risico	loopt	op	een	gevangenisstraf	van	één	jaar,	maar	neemt	dit	risico	
niet	 wanneer	 dit	 bijvoorbeeld	 tien	 jaren	 gevangenisstraf	 betreft.	 Toch	 is	 het	 niet	 zo	
simpel	dat	misdaad	eenvoudigweg	kan	worden	verminderd	door	het	verhogen	van	de	
strafmaat.	In	veel	gevallen	vertrouwt	een	dader	‘op	de	goede	afloop’	of	neemt	een	dader	
de	 straf	 ‘op	de	koop	 toe’.172	Ook	kunnen	andere	 factoren,	 zoals	 in	het	 vorenstaande	 is	
besproken,	een	rol	 spelen.	Bovendien	bestaat	het	 risico	–	zoals	critici	 terecht	stellen	–	
dat	wanneer	men	veel	gewicht	toekent	aan	de	afschrikkende	werking	van	straf,	dit	kan	
leiden	tot	buitensporige	straffen.	Voorstanders	van	de	afschrikkende	werking	van	straf	
zouden	niet	de	eis	stellen	dat	de	straf	in	proportionele	verhouding	dient	te	staan	tot	het	
gepleegde	delict.	Ten	Voorde	stelt	dat	in	bepaalde	gevallen	de	proportionaliteit	dermate	
uit	het	oog	kan	worden	geraakt,	dat	dit	 leidt	 tot	 staatsterreur	waarbij	 in	uitzonderlijk	
extreme	omstandigheden	de	mate	van	verwijtbaarheid	ver	te	zoeken	is.173	Enige	nuance	
is	hier	wel	op	zijn	plaats,	aangezien	de	voorstanders	van	generale	afschrikking	niet	per	
definitie	voor	lange	gevangenisstraffen	zijn.	Een	“kortere”	gevangenisstraf	of	misschien	
zelfs	 een	 geheel	 voorwaardelijke	 gevangenisstraf	 kan	 immers	 ook	 afschrikkende	
werking	hebben.	Dit	is	onder	andere	afhankelijk	van	het	type	delict	en	de	persoon	van	
de	(potentiële)	dader.	Dit	neemt	niet	weg,	zoals	Knigge	terecht	stelt	dat	ervoor	dient	te	
worden	gewaakt	dat	dit	doel-denken	niet	leidt	tot	opportunisme:	
	

																																																								
169	Tonry	2008,	p.	99.		
170	Andenaes	1974,	p.	126.	
171	Andenaes	1974,	p.	49.	Opmerking	verdient	dat	de	pakkans	volgens	Bentham	ook	een	belangrijke	rol	
speelde	in	de	generaal	afschrikkende	werking	van	straf.		
172	Andenaes	1974,	p.	55	en	56.		
173	Ten	Voorde	2008,	p.	66.		



	 48	

‘Daarbij	heeft	het	doel	de	neiging	de	middelen	te	heiligen:	aan	een	effectieve	bestrijding	van	de	
criminaliteit	wordt	veel	ondergeschikt	gemaakt.’174	
	
3.4.2	Normbevestigende	en	–stellende	functie	van	straf	
	
De	 tweede	 variant	 van	 generale	 preventie,	wordt	 door	Ten	Voorde	 aangeduid	met	 de	
term	positieve	generale	preventie	en	door	Andenaes	als	de	‘moral	or	socio-pedagogical	
influence	 of	 punishment’.	 De	 messages	 van	 de	 strafwet	 bevat	 niet	 alleen	 feitelijke	
informatie	 over	wat	men	 riskeert	wanneer	men	 zich	niet	 aan	de	wet	 houdt,	maar	het	
draagt	ook	uit	dat	het	wrong	is	om	de	wet	niet	te	gehoorzamen.	Ten	Voorde	spreekt	in	
dit	verband	ook	wel	van	norminprenting.175	Bij	positieve	generale	preventie	wordt	een	
beroep	gedaan	op	het	menselijk	vermogen	om	normen	na	 te	 leven.	Anders	gezegd,	de	
straf	heeft	een	normversterkende	werking	 ten	opzichte	van	potentiële	daders	die	zich	
hierdoor	bewust	zijn	van	de	normovertreding	en	dergelijk	handelen	achterwege	zullen	
laten.	Opmerking	verdient	dat	onder	wetenschappers	onenigheid	bestaat	over	de	vraag	
of	de	moraal	van	oorsprong	in	de	mens	zit	of	dat	de	moraal	buiten	de	mens	staat.	In	dit	
laatste	 geval	 is	 er	 weinig	 verschil	 met	 de	 hiervoor	 besproken	 vorm	 van	 generale	
preventie,	 de	 negatieve	 generale	 preventie.	De	 normoverdracht	 vindt	 in	 dit	 geval	 niet	
plaats	 door	 conditionering,	maar	 door	morele	 opvoeding.	Weer	 andere	 stellen	 dat	 de	
moraal	 van	 nature	 in	 de	 mens	 aanwezig	 is	 en	 dat	 deze	 enkel	 dient	 te	 worden	
aangesproken,	zodat	de	moraal	zich	verder	ontwikkelt.176		
	
In	 de	 jaren	 dertig	 groeide	 de	 aandacht	 voor	 de	 generale	 preventiegedachte.	 De	
overtuiging	 heerste	 dat	 bij	 de	 strafoplegging	 het	 aspect	 van	 generale	 preventie	
doorslaggevend	moest	zijn.	Door	de	Amsterdamse	politierechter	Nico	Muller	is	destijds	
een	gespecialiseerde	vorm	van	generale	preventie	bepleit.	Met	gespecialiseerde	generale	
preventie	wordt	beoogd	om	aan	een	bepaalde	groep	potentiële	daders	met	de	oplegging	
van	 een	 straf	 een	 bepaald	 signaal	 af	 te	 geven.	 Het	 ging	 hierbij	 om	 veelvoorkomende	
strafbare	 feiten	 in	 die	 tijd,	 zoals	 ernstige	 vormen	 van	 baldadigheid	 en	
havendiefstallen.177 	De	 vonnissen	 dienden	 naast	 de	 publicatie	 in	 dagbladen,	 onder	
andere	op	plaatsen	waar	potentiële	daders	zich	bevinden	te	worden	opgehangen,	zodat	
deze	 op	 hen	 een	 normversterkende	 werking	 zou	 hebben.178	Ook	 hier	 werd	 uitgegaan	
van	het	moreel	opvoeden	van	(een	specifieke	groep)	potentiële	daders.			
	
Van	Veen	stelt	 in	zijn	proefschrift	Generale	preventie	dat	de	normhandhavende	 functie	
oftewel	de	normbevestigende	functie,	op	vier	verschillende	manieren	vorm	krijgt.	In	de	
eerste	plaats	kan	worden	gesproken	van	het	opruimen	der	post-criminele	chaos.	Door	het	
strafbare	feit	 is	verwarring	ontstaan	in	het	normbesef	en	dit	dient	te	worden	hersteld;	
straf	 is	 daarvoor	 het	 geëigende	 middel.	 Bovendien	 bestaat	 de	 opvatting	 dat	 met	
normhandhaving	 wordt	 beoogd	 om	 anderen	 die	 niet	 de	 geldende	 norm	 hebben	
overtreden	het	gevoel	te	geven	dat	zij	zich	goed	hebben	gedragen.	Dit	wordt	door	Van	
Veen	aangeduid	als	het	herstel	van	het	gevoel	gelijk	te	hebben	gehad.179	Deze	opvatting	
van	normhandhaving	doet	mij	nogal	ongerijmd	voorkomen,	het	versterkt	immers	alleen	
																																																								
174	Knigge	1988,	p.	22.		
175	Ten	Voorde	2015,	p.	73,	Andenaes	1974,	p.	35.	
176	Claessen	2010,	p.	215	en	216.		
177	Remmelink	1996,	p.	901	en	902.		
178	Jonkers	1946,	p.	214.	
179	Van	Veen	1949,	p.	202.	Zie	ook:	Van	Veen	1949,	p.	122	voor	de	tweede	vorm	van	normhandhaving.		
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maar	het	‘wij’	en	‘zij’	gevoel	en	neigt	daarmee	de	nadruk	te	leggen	op	de	afschrikkende	
werking	 van	 straf.	 Iets	wat	 volgens	Duff	 voorkomen	 dient	 te	worden,	 nu	 in	 dat	 geval	
ieder	moreel	appel	op	de	burger	ontbreekt.		
	
“Such	justifications	of	punishment	as	deterrence	are	often	cast	in	the	language	of	‘us’	and	‘them’:	
‘we’	must	use	such	threats	to	defend	‘us’,	the	law-abiding,	against	‘them’,	the	potential	criminals	
whom	we	 fear.	 (…)	We	 should	 treat	 those	who	 commit,	 or	who	might	 be	 tempted	 to	 commit,	
even	 serious	 crimes	 as	 fellow	members	 of	 the	moral	 community;	we	 should	 not	 abandon	 the	
moral	 language	 in	which	 the	 law	 should	 speak	 to	 its	 citizens	 in	 favor	 of	 the	 brutally	 coercive	
language	of	deterrent	threats.”180	
	
In	de	derde	plaats	kan	het	accent	van	de	normbevestigende	werking	van	straf	worden	
gezocht	 in	 het	 feit	 dat	 men	 den	 veroordeelde	 uit	 de	 gemeenschap	 stoot.	 Zodat	 voor	
eenieder	 in	 de	 samenleving	 duidelijk	 is,	 dat	 het	 gepleegde	 strafbare	 feit	 onacceptabel	
was.	 Deze	 primitieve	 vorm	 van	 normhandhaving	 doet	 zich	 voor	 in	 het	 geval	 van	 een	
vrijheidsstraf.	Daarenboven	kan	de	normhandhavende	 functie	van	straf	zijn	gelegen	 in	
de	bevestiging	van	de	verontwaardiging	in	de	samenleving	over	het	gepleegde	misdrijf.	
Met	andere	woorden,	de	 straf	komt	tegemoet	aan	de	verontwaardiging	van	het	publiek.	
Hier	doet	zich	mogelijk	een	probleem	voor.	In	sommige	gevallen	zal	de	waardering	van	
het	 delict	 door	 het	 publiek	 een	 hogere	 (of	 een	 lagere)	 straf	 eisen.181	Ik	 zet	 hier	 ‘een	
lagere’	bewust	tussen	haakjes,	nu	dit	doorgaans	niet	het	geval	zal	zijn.	Vandaag	de	dag,	
met	 name	 bij	 ernstige	 (levens)delicten,	 klinkt	 de	 roep	 vanuit	 de	 maatschappij	 om	
zwaardere	 straffen	 heel	 luid	 door.	 Vraag	 die	 zich	 dientengevolge	 voordoet	 is	 of	 hier	
vanuit	de	normbevestigende	functie	van	straf	gehoor	aan	dient	te	worden	gegeven.	Als	
gezegd,	 wordt	 met	 een	 wettelijke	 strafbaarstelling	 in	 de	 eerste	 plaats	 een	 geldende	
norm	 tot	 uitdrukking	 gebracht.	 De	 wetgever	 kan	 (en	 mag)	 derhalve	 ook	 alleen	 die	
normovertredingen	 strafbaar	 stellen	 die	 ook	 afkeurenswaardig	 zijn.	 De	 sanctie	 die	 in	
een	 strafbepaling	 is	 opgenomen	 bekrachtigt	 in	 het	 verlengde	 daarvan	 de	 norm.	 In	
bepaalde	gevallen	kan	een	normschending	zo	afkeurenswaardig	worden	geacht,	dat	de	
wetgever	 dit	 in	 de	 zwaarte	 van	 de	 straf	 tot	 uitdrukking	 brengt.	 Denk	 hierbij	 onder	
andere	 aan	 geweldsdelicten,	 delicten	 tegen	 het	 leven	 en	 de	 lichamelijke	 integriteit.182	
Het	kan	ook	zo	zijn	dat	aan	bepaalde	normen	naar	verloop	van	tijd	meer	waarde	wordt	
gehecht	en	als	gevolg	daarvan	de	strafmaat	wordt	verhoogd.183	Maar	ook	hier	dient	men	
ervoor	 te	 waken	 dat	 de	 straf	 niet	 haar	 proportionaliteit	 verliest.	 Wanneer	 in	 de	
procedure	 ruimte	 bestaat	 voor	 communicatie,	 dan	 zal	 dit	 de	 strafrechtspleging	 ten	
goede	 komen.	 Deze	 communicatie	 dient	 dan	 niet	 alleen	 te	 bestaan	 uit	 de	 boodschap	
inhoudende	dat	de	norm	is	overtreden,	maar	dient	tweezijdig	te	zijn.	Dit	betekent	dat	in	
het	 strafproces	ook	voor	het	verhaal	van	de	dader	 ruimte	moet	bestaan.184	Alleen	dan	
kan	 de	 normbevestigende	 functie	 van	 straf	 optimaal	 fungeren.	 Men	 dient	 niet	 te	
vergeten	dat	degene	die	 zich	door	de	norm	niet	 laat	weerhouden	een	 strafbaar	 feit	 te	
plegen,	ook	voor	de	strafbedreiging	weinig	gevoelig	zal	zijn.	Een	verzwaring	van	de	straf,	
zo	blijkt	uit	onderzoek,	brengt	daarin	nauwelijks	verandering,	aldus	Knigge.185		
	
																																																								
180	Duff	2001,	p.	18.	
181	Van	Veen	1949,	p.	203.		
182	Jonkers	in:	Buruma	1999,	p.	170.		
183	Zie	bijvoorbeeld	hoofdstuk	2,	onder	andere	p.	22	van	voorliggende	scriptie.		
184	Ten	Voorde	2008,	p.	67.	
185	Knigge	1988,	p.	20.	
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Tot	slot	heeft	straf	ook	een	normstellende	of	normvormende	functie.	Van	Veen	verstaat	
onder	 het	 ‘normenvormen’	 het	 stempelen	 van	 bepaalde	 gedragingen	 tot	 zedelijk	
ongeoorloofd.	 In	 twee	 onderscheidenlijke	 gevallen	 kan	 de	 normvormende	 functie	 van	
straffen	 zich	 voordoen.	 In	 de	 eerste	 plaats	 kunnen	 nieuwe	 normen	 ontstaan	 die	
strafbaar	dienen	te	worden	gesteld.	Denk	hierbij	aan	de	komst	van	cybercrime	of	andere	
typen	delicten	die	voortvloeien	uit	bepaalde	ontwikkelingen	in	de	samenleving.	Ook	kan	
het	gaan	om	bepaalde	normen	die	wel	al	strafbaar	zijn	gesteld	in	de	wet,	maar	waarvan	
de	strafmaat	niet	meer	recht	doet	aan	de	moraal.	Van	Veen	noemt	in	dit	kader	het	fiscale	
strafrecht	 als	 voorbeeld. 186 	Maar	 hoe	 ver	 mag	 en	 kan	 de	 overheid	 in	 deze	
normvormende	 functie	 gaan?	 A.J.	 Marx	 wijst	 in	 dit	 verband	 in	 de	 eerste	 plaats	 op	
normvorming	door	rechters.	De	rechter	bepaalt	onder	andere	rekening	houdend	met	de	
maat	van	de	gemeenschap	de	op	te	leggen	straf.	Het	rechtsbewustzijn	van	de	rechter	zal	
echter	 door	 onder	 andere	 zijn	 ervaring	 en	 scholing	 meer	 genuanceerd	 zijn	 dan	 het	
rechtsbewustzijn	 van	 de	 gemeenschap.	 Daarenboven	 is	 het	 rechtsbewustzijn	 van	 de	
gemeenschap	 niet	 als	 objectief	 aan	 te	 merken.	 Dit	 brengt	 met	 zich	 dat	 de	 rechter	 in	
bepaalde	 gevallen	 normvormend	 optreedt,	 in	 die	 zin	 dat	 de	 rechter	 door	 een	
zorgvuldige	 afweging	 te	 maken	 de	maat	 zoekt.	 Het	 is	 mogelijk	 dat	 de	 rechter	 hierbij	
afwijkt	van	de	heersende	maat	in	de	gemeenschap.	Volgens	Marx	is	deze	normvorming	
geoorloofd,	het	betreft	 immers	niet	de	eigen	opvatting	van	de	rechter,	maar	het	 is	een	
zorgvuldige	 en	 objectieve	 afweging.187	Van	Veen	 laat	 voor	 dit	 normvormend	 optreden	
door	de	overheid	meer	ruimte	toe.	Tussen	het	normvormend	optreden	door	de	overheid	
en	het	 rechtsbewustzijn	 in	de	maatschappij	dient	een	bepaalde	verbinding	 te	bestaan.	
Het	normvormend	optreden	dient	derhalve	aan	te	sluiten	bij	de	heersende	opvattingen	
in	 de	 maatschappij.	 Mitsdien	 zou	 ook	 niet	 voor	 elk	 delict	 een	 bepaalde	 straf	 moeten	
worden	geëist.	Men	wordt	pas	bij	de	overschrijding	van	de	norm	bewust	van	de	grenzen.	
De	 samenleving	 zal	 een	bepaalde	 straf	dan	als	 onrechtvaardig	hoog	of	 onrechtvaardig	
laag	 afwijzen.	 Binnen	 deze	 grenzen	 bestaat	 ruimte	 voor	 normvorming	 door	 de	
rechter.188		
	
3.5	Speciale	preventie	als	strafdoel	
	
3.5.1	Individuele	afschrikking	
	
In	 de	 voorgaande	 paragraaf	 werd	 gewezen	 op	 de	 generaal	 preventieve	 werking	 van	
straf.	 De	 straf	 richt	 zich	 in	 het	 geval	 van	 generale	 preventie,	 zoals	 het	 begrip	 al	 deed	
vermoeden,	tot	derden.	Daarentegen	heeft	speciale	preventie	betrekking	op	de	dader	en	
het	 door	 hem	 gepleegde	 strafbare	 feit.	 De	 eerste	 vorm	 van	 speciale	 preventie	 die	 zal	
worden	 besproken	 betreft	 de	 individuele	 afschrikking	 die	 met	 de	 oplegging	 van	 een	
straf	 wordt	 verondersteld	 aanwezig	 te	 zijn.	 Met	 andere	 woorden,	 door	 de	 negatieve	
gevolgen	van	de	vervolging,	de	berechting	en	(de	tenuitvoerlegging	van)	de	veroordeling	
zal	een	delinquent	zich	in	de	toekomst	onthouden	van	het	plegen	van	een	strafbaar	feit.	
Molleman	en	Van	Den	Hurk	spreken	in	dit	verband	van	het	niet	durven	herhalen.189	
	

																																																								
186	Van	Veen	1949,	p.	205.	
187	Aangehaald	in	Van	Veen	1949,	p.	205	en	206.	Zie:	Marx	1939,	p.	143-151.	
188	Van	Veen	1949,	p	206.	
189	Molleman	en	Van	Den	Hurk	2012,	p.	57.	
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In	de	tweede	helft	van	de	negentiende	eeuw	was	men	teleurgesteld	in	het	falen	van	het	
sanctiestelsel	 van	 de	 Klassieke	 richting.	 Men	 was	 onder	 andere	 ontevreden	 over	 de	
gevolgen	 van	 de	 cellulaire	 opsluiting,	 waarbij	 men	 totaal	 was	 afgesloten	 van	 de	
buitenwereld:	 opgeborgen	 als	 een	 voorwerp	 in	 een	 doosje,	 zoals	 Kelk	 treffend	
omschrijft.190	De	 cellulaire	 opsluiting	 van	 delinquenten	 leidde	 niet	 tot	 inkeer	 van	 de	
delinquent,	zoals	men	verwacht	had,	maar	bracht	ernstige	psychische	gevolgen	met	zich	
(zogenaamde	 ‘celneuroses’).	De	Moderne	Richting	deed	zijn	 intreden	 in	het	 strafrecht,	
waarbij	 niet	 de	 daad,	 maar	 de	 dader	 centraal	 kwam	 te	 staan.	 Uitgangspunt	 van	 deze	
Moderne	Richting	is	dat	men	ervan	moest	worden	weerhouden	in	de	toekomst	opnieuw	
strafbare	feiten	te	plegen.	Rehabilitatie	werd	hiertoe	als	meest	geëigend	middel	gezien.	
Deze	vorm	van	speciale	preventie	zal	 in	de	volgende	paragraaf	uitgebreid	aan	de	orde	
komen.		
	
Wanneer	 met	 het	 opleggen	 van	 een	 straf	 individuele	 afschrikking	 wordt	 beoogd,	
betekent	 dit	 niet	 per	 definitie	 dat	 het	 opleggen	 van	 een	 zware	 straf,	 zoals	 een	 lange	
gevangenisstraf,	daartoe	is	aangewezen.	Zoals	al	eerder	aan	de	orde	is	gekomen,	wordt	
het	gedrag	van	ieder	individu	op	een	andere	wijze	beïnvloed	door	een	strafbedreiging.	
Dit	geldt	mutatis	mutandis	ook	voor	de	oplegging	van	een	straf.	In	sommige	gevallen	zal	
een	geheel	voorwaardelijke	gevangenisstraf	of	zelfs	een	geldboete	al	voldoende	zijn	om	
een	delinquent	ervan	 te	weerhouden	om	 in	de	 toekomst	opnieuw	een	strafbaar	 feit	 te	
plegen.	In	andere	gevallen	is	een	(langere)	onvoorwaardelijke	gevangenisstraf	geboden.	
Hoekendijk	 en	 Kommer	 concluderen	 in	 2011	 dat	 individuele	 afschrikking	 lijkt	 te	
werken,	 nu	 de	 meeste	 (70%)	 daders	 die	 voor	 de	 eerste	 keer	 zijn	 veroordeeld,	 de	
zogenaamde	 first	offenders,	niet	 recidiveren.191	Indien	wel	 sprake	 is	van	recidive,	heeft	
onder	 andere	 de	 veronderstelde	 individuele	 afschrikking	 van	 straf	 geen	 effect	 gehad.	
Met	 de	 inwerkingtreding	 van	 de	 eerder	 besproken	Wet	 herijking	 strafmaxima	 is	 een	
algemene	recidiveregeling	in	de	wet	opgenomen.	Deze	recidiveregeling	houdt	in	dat	met	
betrekking	 tot	 vrijheidsbenemende	 straffen	 de	 straf	 met	 een	 derde	 wordt	 verhoogd	
indien	binnen	vijf	jaar	opnieuw	een	misdrijf	wordt	gepleegd,	met	dien	verstande	dat	de	
gevangenisstraf	 de	 duur	 van	dertig	 jaren	niet	mag	 overschrijden.	Opmerking	 verdient	
dat	deze	strafverhoging	facultatief	is;	de	rechter	is	daartoe	derhalve	niet	verplicht.192		
	
Ten	 slotte	 kunnen	 ook	 enkele	 kanttekeningen	 worden	 geplaatst	 bij	 de	 individuele	
afschrikkende	 werking	 van	 straf.	 Voor	 afschrikking	 door	 strafbedreiging	 of	 straf	 kan	
immers	 in	 zijn	 algemeenheid	 worden	 opgemerkt,	 dat	 de	 afschrikkende	 werking	
afhankelijk	is	van	de	persoon	(van	de	dader).	Niet	kan	worden	gezegd	dat	voor	eenieder	
een	bepaalde	straf	afschrikkend	werkt.	Voor	de	een	zal	dit	bij	een	gevangenisstraf	zijn	
voor	 de	 ander	 misschien	 al	 bij	 een	 geldboete.	 Bij	 weer	 een	 ander	 ontbreekt	 de	
afschrikkende	werking	van	een	straf(bedreiging)	in	zijn	geheel.	Bovendien	blijkt	uit	een	
onderzoek	van	Wermink	e.a.	naar	de	recidive	na	werkstraffen	en	na	gevangenisstraffen:	
‘(…)	dat	op	het	punt	van	speciale	preventie	afschrikking	geen	grote	rol	speelt,	of	althans	
wordt	overschaduwd	door	andere	gevolgen	van	de	gevangenisstraf’.193	Deze	negatieve	
gevolgen	van	detentie	kunnen	onder	meer	bestaan	uit	het	 leren	van	elkaars	 criminele	
gedrag	 of	 een	 aantasting	 van	 het	 sociale	 vangnet	 van	 de	 delinquent.	 Ook	 kan	 een	
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192	Schuyt	2010	(Tekst	&	Commentaar	bij	art.	43a	Sr),	p.	1-3.		
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(langdurige)	 detentie	 leiden	 tot	 economische	 en	 sociale	 stigmatisering,	 waardoor	 het	
waarschijnlijker	 is	 dat	 een	 veroordeelde	 zal	 recidiveren.	 Dit	 resultaat	 was	 enigszins	
opmerkelijk	 nu	 vanuit	 de	 afschrikkingstheorie	 werd	 verwacht	 dat	 de	 recidive	 na	
werkstraffen	hoger	zouden	zijn	dan	na	gevangenisstraffen.	Hoe	zwaarder	een	straf,	des	
te	meer	een	delinquent	zal	trachten	te	voorkomen	opnieuw	te	worden	bestraft,	en	hoe	
groter	 de	 afschrikkende	 werking	 is,	 zo	 was	 de	 verwachting.194	Er	 zijn	 dus	 enkele	
vraagtekens	te	plaatsen	bij	de	individueel	afschrikkende	werking	van	straf,	met	name	nu	
dit	mogelijk	wordt	overschaduwd	door	andere	gevolgen	van	straf.		
	
3.5.2	Rehabilitatie	
	
Kenmerkend	 voor	 speciale	 preventie	 is	 niet	 alleen	 dat	 het	 zich	 specifiek	 richt	 op	 de	
dader,	maar	ook	dat	het	 in	beginsel	pas	 in	beeld	komt	wanneer	het	 strafbare	 feit	al	 is	
gepleegd.	 Dit	 geldt	 zo	 ook	 voor	 rehabilitatie	 of	 resocialisatie,	 welke	 termen	 in	 de	
literatuur	 doorgaans	 uitwisselbaar	 worden	 gebruikt.	 De	 rehabilitatie	 richt	 zich	 met	
name	op	de	tenuitvoerleggingsfase	van	de	straf.	Door	verschillende	 interventies	wordt	
getracht	 de	 persoonlijkheid	 van	 de	 dader	 te	 beïnvloeden	 ter	 voorbereiding	 op	 een	
veilige	terugkeer	in	de	maatschappij.	Derhalve	wordt	in	dit	verband	gesproken	van	het	
niet	willen	herhalen	van	een	strafbaar	feit.195		
	
Morris	maakt	een	vergelijking	tussen	de	opvoeding	van	een	kind	door	zijn	ouders	en	de	
oplegging	 van	 straf	 door	 de	 overheid.	 In	 beide	 gevallen	 is	 volgens	Morris	 sprake	 van	
moral	education.	In	dit	kader	dient	niet	vergeten	te	worden	dat	Morris	in	zekere	zin	ook	
aanhanger	 is	 van	 het	 retributivisme	 en	 that	 the	 deprivation	 is	 imposed	 because	 of	 the	
wrongdoing.196 	De	 straf	 dient	 volgens	 Morris	 wel	 dienstig	 te	 worden	 gemaakt	 ter	
verbetering	van	de	delinquent	door	hem	morele	waarden	bij	 te	brengen.	Morris	duidt	
dit	 aan	 als	 de	 ‘paternalistic	 theory	 of	 punishment’.	 De	 straf	 moet	 bijdragen	 aan	 de	
morele	bewustwording.	Dit	vormt	een	belangrijke	rechtvaardiging	voor	het	bestaan	van	
straffen.197	Volgens	Duff	is	deze	optiek	in	de	eerste	plaats	problematisch,	omdat	het	niet	
duidelijk	 is	 hoe	 daders	 dan	 worden	 behandeld	 als	 verantwoordelijke	 burgers.	
Bovendien	 is	 het	 niet	 duidelijk	 dat	 zij	 education	 nodig	 hebben.	 Duff	 is	 derhalve	 van	
mening	dat	in	dit	verband	beter	kan	worden	gesproken	van	moral	rehabilitation	dan	van	
moral	education.	Het	gegeven	dat	een	individu	een	strafbaar	feit	heeft	gepleegd	betekent	
niet	dat	hij	zijn	capaciteiten	en	morele	vaardigheden	is	kwijtgeraakt,	maar	houdt	slechts	
een	 ontkenning	 in	 van	 de	 geldende	 waarden	 in	 de	 samenleving.	 Duff	 maakt	 een	
onderscheid	 tussen	 therapeutic	 rehabilitation	en	moral	 rehabilitation.	 Met	 therapeutic	
rehabilitation	 doelt	 hij	 op	 het	 herstel	 van	 de	 sociale	 positie	 en	 de	 relaties	 van	 een	
persoon.	 Op	 soortgelijke	 wijze	 heeft	 moral	 rehabilitation	 het	 herstel	 van	 de	 morele	
relaties	 van	 de	 delinquent	 met	 onder	 andere	 de	 samenleving	 tot	 doel.	 Deze	 morele	
relatie	is	immers	door	het	plegen	van	het	strafbare	feit	door	de	delinquent	aangetast.	De	
moral	 rehabilitation	begint	met	 het	maken	 van	 excuses.	 In	 veel	 gevallen	 zal	 enkel	 het	
letterlijk	aanbieden	van	excuses	niet	genoeg	zijn,	met	name	wanneer	een	delinquent	zijn	
slachtoffers	of	daders	niet	kent	of	de	feiten	heel	ernstig	zijn.	Bovendien	dient	de	oorzaak	
van	het	 laakbare	gedrag	te	worden	achterhaald	en	moet	wellicht	hulp	worden	gezocht	
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om	 dergelijk	 gedrag	 in	 de	 toekomst	 te	 voorkomen.198	Resumerend	 gaat	 het	 bij	moral	
rehabilitation	om	het	verbeteren	van	de	vaardigheden,	de	capaciteiten	en	de	kansen	van	
delinquenten.	Dit	kan	geschieden	door	trainingen	waardoor	een	delinquent	makkelijker	
in	 aanmerking	 komt	 voor	 een	 baan	 of	 bijvoorbeeld	 door	 het	 aanbieden	 van	
programma’s	 die	 kunnen	 helpen	 bij	 een	 mogelijke	 drugsverslaving	 of	 andere	
problematiek.	Hetgeen	uiteindelijk	dient	bij	te	dragen	aan	het	verminderen	van	de	kans	
op	 toekomstige	 recidive	 en	 misschien	 zelfs	 een	 verbetering	 van	 het	 leven	
bewerkstelligt.199	
	
De	 verbetering	 van	 de	 misdadiger	 als	 doel	 van	 straf	 kent	 in	 het	 Nederlandse	
strafrechtssysteem	 een	 lange	 voorgeschiedenis.	 Zo	 diende	 in	 de	 zestiende	 eeuw	 het	
Rasp-	 en	 Spinhuis	 in	 het	 centrum	 van	 Amsterdam	 als	 zogenaamd	 ‘Verbeterhuis’	 voor	
misdadigers.	 In	1823	werd	het	 ‘Nederlands	Genootschap	 ter	zedelijke	verbetering	van	
gevangenen’	opgericht,	die	de	zedelijke	verbetering	van	de	gevangenen	tot	doel	hadden	
gesteld.	Dit	genootschap	is	uiteindelijk	uitgegroeid	tot	de	Reclassering	Nederland,	zoals	
wij	die	nu	kennen.	In	de	loop	der	tijd	werd	aan	resocialisatie	als	strafdoel	steeds	meer	
betekenis	 toegekend.200	Zoals	 in	 het	 tweede	 hoofdstuk	 al	 ter	 sprake	 kwam,	 nam	 de	
resocialisatie	van	de	dader	met	name	in	de	periode	vlak	na	de	Tweede	Wereldoorlog	een	
prominente	plaats	in.	Dit	hing	nauw	samen	met	het	universalistisch	mensbeeld	vlak	na	
de	Tweede	Wereldoorlog.	Ieder	mens	werd	gezien	als	vrij	en	gelijk	in	waardigheid	van	
rechten.	Dit	universalistisch	mensbeeld	droeg	onder	andere	bij	aan	de	humanisering	van	
het	 gevangeniswezen.	 Bovendien	 werd	 de	 delinquent	 gezien	 als	 zwakkere	 en	
hulpbehoevende	mens	die	met	hulp	en	steun	weer	op	het	rechte	pad	geholpen	diende	te	
worden.	Kempe	duidde	dit	destijds	 aan	als	een	in	versukkeling	gelopen	jonger	broertje.	
Van	het	ideaal	om	dit	in	versukkeling	gelopen	jonger	broertje	met	hulp	en	steun	weer	op	
het	 rechte	 pad	 te	 helpen	 lijkt	 vandaag	 de	 dag	 nog	 weinig	 over.	 De	 delinquent	 wordt	
steeds	meer	gezien	als	harde	en	gevaarlijke	crimineel,	de	vijand	van	de	samenleving.201		
	
Het	strafrechtelijk	systeem	is	verworden	tot	een	‘risicojustitie’,	waarbij	de	misdaad	–	net	
als	 ieder	 ander	 risico	 –	 kan	worden	 ‘gemanaged’.	 Een	 lange	 gevangenisstraf	wordt	bij	
uitstek	 als	 middel	 gezien	 om	 risicovolle	 daders	 te	 weerhouden	 van	 het	 plegen	 van	
toekomstige	delicten.202	Ook	uit	de	ministeriële	beleidsnota’s	over	het	gevangeniswezen	
blijkt	dat	 resocialisatie	van	de	delinquent	 steeds	minder	vanzelfsprekend	werd	geacht	
en	 afhankelijk	 is	 geworden	 van	 de	 motivatie	 van	 de	 delinquent.	 Het	 systeem	 van	
‘promoveren	en	degraderen’	laat	deze	tendens	bij	uitstek	zien.	Het	resocialisatiebeginsel	
is	gaandeweg	‘afgebrokkeld’,	aldus	Schuyt,	en	is	in	de	huidige	tijd	waarin	sprake	is	van	
een	meer	dan	eens	punitiever	strafrecht,	geen	populair	onderwerp.203	Bovendien	is	door	
een	 belangrijke	 wijziging	 in	 artikel	 2	 van	 de	 Penitentiaire	 Beginselenwet	 wettelijk	
neergelegd	dat	de	resocialisatie	mede	afhankelijk	is	van	het	gedrag	van	de	dader.204	Kelk	
en	 Schuyt	 zien	 dit	 als	 een	 ongelukkige	 ontwikkeling,	 nu	 de	 gemotiveerdheid	 en	 de	
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verantwoordelijkheid	 niet	 zelden	 ontbreekt. 205 	Wat	 op	 zichzelf	 genomen	 ook	 niet	
opmerkelijk	 is,	wanneer	men	beseft	dat	motivatie,	verantwoordelijkheid	en	normbesef	
doorgaans	ver	te	zoeken	zijn	bij	een	pleger	van	een	strafbaar	feit.		
	 Wanneer	 men	 daarbij	 ook	 de	 ontwikkeling	 van	 het	 steeds	 punitiever	 wordend	
strafrecht	 in	 aanmerking	 neemt,	 kan	 geconcludeerd	 worden	 dat	 dit	 de	 resocialisatie	
zeker	 niet	 ten	 goede	 komt.	 Het	 moge	 immers	 duidelijk	 zijn	 dat	 een	 langere	
gevangenisstraf	 de	 resocialisatie	 van	 een	 delinquent	 doorgaans	 niet	 bevordert	 of	
daartoe	motiveert,	zoals	nu	het	geval	moet	zijn.	Al	bij	de	totstandkoming	van	het	huidige	
wetboek	van	strafrecht	werd	immers	geconstateerd	dat	een	gevangenisstraf	van	langer	
dan	 twintig	 jaren,	 de	 resocialisatie	 van	 de	 dader	 belemmerd	 en	 de	 kans	 op	 een	
succesvolle	terugkeer	in	de	maatschappij	tot	nihil	maakt.206		
	
3.5.3	Incapacitatie	
	
De	 laatste	 vorm	 van	 speciale	 preventie	 wordt	 door	 Molleman	 en	 Van	 Den	 Hurk	
aangeduid	als	het	niet	kunnen	herhalen	van	een	strafbaar	 feit.	Anders	gezegd,	door	de	
vrijheidsberoving	is	het	eenvoudigweg	onmogelijk	om	buiten	de	penitentiaire	inrichting	
te	 recidiveren. 207 	In	 de	 literatuur	 wordt	 ook	 wel	 gesproken	 van	 incapacitatie,	
onschadelijkmaking	of	het	insluitingseffect.208		
	 Door	 het	 opleggen	 van	 een	 straf	 kan	 incapacitatie	 van	 (potentiële)	 daders	
plaatsvinden.	Deze	straf	kan	in	ons	huidige	strafrechtssysteem	een	vrijheidsstraf	zijn	of	
een	andere	vrijheidsbeperkende	maatregel	en	weerhoudt	de	veroordeelde	om	bepaalde	
delicten	tegen	bepaalde	slachtoffers	te	plegen.	Voor	de	gedetineerden	in	de	gevangenis	
geldt	 bijvoorbeeld	 dat	 zij	 nog	 wel	 strafbare	 feiten	 kunnen	 plegen	 jegens	 de	
medegedetineerden	of	jegens	de	medewerkers	in	de	penitentiaire	inrichting.	Bovendien	
is	 deze	 incapacitatie	 tijdelijk,	 tenzij	 een	 levenslange	 gevangenisstraf	 is	 opgelegd.	 Duff	
wijst	er	m.i.	terecht	op	dat	het	er	uiteindelijk	om	gaat	om	de	criminaliteit	in	zijn	geheel	
terug	 te	 dringen	 en	 dat	 incapacitatie	 daartoe	 niet	 het	 meest	 geëigend	 middel	 is.	
Criminaliteit	 wordt	 niet	 effectief	 voorkomen	 of	 teruggedrongen	 door	 bijvoorbeeld	
inbrekers	of	drugsdealers	op	 te	sluiten,	daar	komen	 immers	weer	andere	 inbrekers	of	
drugsdealers	voor	 in	de	plaats.209	Garland	wijst	ook	op	het	gegeven	dat	de	gevangenis	
criminaliteit	 juist	versterkt	en	misschien	wel	 in	de	hand	zou	werken.210	De	gevangenis	
wordt	 ook	 wel	 aangeduid	 als	 criminele	 leerschool,	 waar	 een	 gedetineerde	 van	 zijn	
medegedetineerden	de	kneepjes	van	het	vak	leert.	
	
Morris	 wijst	 nog	 op	 een	 ander	 probleem	 met	 betrekking	 tot	 incapacitatie.	 Voor	
incapacitatie	 is	 het	 in	 beginsel	 niet	 van	 belang	welke	 strafbare	 feiten	 een	 dader	 heeft	
gepleegd.	Het	criterium	voor	 incapacitatie	vormt	de	gevaarlijkheid	van	een	dader.	Met	
andere	woorden,	hoe	groot	is	het	risico	op	recidive.	Het	is	in	de	eerste	plaats	van	belang	
dat	we	beslissingen	over	toekomstige	delictgevaarlijkheid	baseren	op	onderbouwde	en	
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betrouwbare	 kennis	 en	 niet	 op	 vooroordelen.	 Morris	 stelt	 derhalve	 voor	 om	 de	
toekomstige	recidive	te	bepalen	aan	de	hand	van	de	huidige	delictgevaarlijkheid	van	een	
dader	en	niet	op	basis	van	voorspellingen	over	 toekomstig	gedrag.	Dit	 is	volgens	hem	
niet	betrouwbaar.211	Een	ander	probleem	dat	zich	voordoet	wanneer	het	criterium	voor	
incapacitatie	de	delictgevaarlijkheid	is,	dat	dit	ook	kan	betekenen	dat	potentiële	daders	
preventief	worden	bestraft.	Dit	is	m.i.	een	erg	primitieve	vorm	van	het	voorkomen	van	
criminaliteit	en	is	bovendien	in	strijd	met	het	vigerende	nulla	poena	sine	crimine	(geen	
straf	zonder	strafbaar	feit)	en	in	het	verlengde	daarvan	het	legaliteitsbeginsel.		
	
Resumerend	 is	 incapacitatie	 als	 vorm	 van	 speciale	 preventie	 maar	 van	 beperkte	
betekenis.	Alleen	gedurende	de	tenuitvoerlegging	van	een	vrijheidsstraf	brengt	dit	met	
zich	dat	de	delinquent	geen	 strafbare	 feiten	kan	plegen	 in	de	vrije	 samenleving.	Dit	 is	
slechts	van	beperkte	duur,	nu	de	delinquent	na	verloop	van	tijd	weer	zal	terugkeren	in	
de	maatschappij.	Tenzij	het	gaat	om	een	levenslanggestraften,	maar	ook	dan	zal	men	–	
gelet	 op	 de	 huidige	 ontwikkelingen	 –	 eraan	 moeten	 geloven	 dat	 zij	 op	 enig	 moment	
zullen	 terugkeren	 in	de	samenleving.	Het	getuigt	m.i.	ook	niet	van	een	ontwikkelde	en	
humane	 samenleving	 om	 (potentiële)	 daders	 uitsluitend	 uit	 het	 oogpunt	 van	
incapacitatie	op	te	sluiten.	 Incapacitatie	 is	wat	mij	betreft	een	bijkomend	gevolg,	maar	
geen	op	zichzelf	staand	doel.	
	
3.6	Toonaangevende	straftheorie	in	Nederland	
	
In	 de	 twee	 voorgaande	 paragrafen	 zijn	 de	 retributieve	 straftheorie	 en	 de	 utilistische	
straftheorie	 separaat	 uitvoerig	 besproken.	 Volgens	 de	 retributieve	 straftheorie	 is	 de	
rechtvaardiging	van	straffen	expliciet	gelegen	in	de	vergelding	van	het	strafbare	feit.	De	
utilistische	 straftheorie	 staat	 hier	 lijnrecht	 tegenover	 en	 zoekt	 de	 rechtvaardiging	 van	
straf	 in	 het	 veronderstelde	 doel	 dat	 met	 de	 straf	 wordt	 beoogd.	 In	 het	 huidige	
strafrechtssysteem	 is	 noch	 sprake	 van	 een	 zuivere	 retributieve	 straftheorie,	 noch	 van	
een	zuivere	utilistische	straftheorie.	Nu	zowel	van	het	retributivisme	als	van	het	utilisme	
elementen	 zijn	 gecombineerd	 en	 geïntegreerd,	 wordt	 ook	 wel	 gesproken	 van	 de	
zogenaamde	 verenigingstheorieën.	 Er	 zijn	 twee	 soorten	 verenigingstheorieën	 te	
onderscheiden.	De	eerste	vorm	van	de	verenigingstheorie	stelt	de	utiliteit	als	algemene	
rechtvaardiging	voor	het	straffen,	maar	aanvaardt	daarbij	ook	het	negatief	retributieve	
principe.	 De	 straf	 dient	 derhalve	 in	 de	 eerste	 plaats	 een	 bepaald	 doel,	 waarbij	 het	
bevorderen	van	het	algemeen	welzijn	centraal	staat.	 In	de	tweede	plaats	mogen	alleen	
diegenen	worden	bestraft	die	ook	schuldig	zijn,	waarbij	de	straf	niet	zwaarder	mag	zijn	
dan	evenredig	aan	de	schuld	en	de	ernst	van	het	delict.	Daarbij	verdient	opmerking	dat	
volgens	 deze	 opvatting	 onschuldigen	 niet	 mogen	 worden	 bestraft,	 ook	 niet	 om	
potentiële	daders	af	te	schrikken.	De	tweede	vorm	van	de	verenigingstheorie	 is	tevens	
de	 toonaangevende	 straftheorie	 in	 Nederland,	 waarbij	 de	 redenering	 het	
tegenovergestelde	 is.	 Volgens	 deze	 verengingstheorie212	wordt	 de	 straf	 in	 de	 eerste	
plaats	 ingegeven	 door	 vergelding	 (retributivisme).	 Voor	 wat	 betreft	 de	 keuze	 van	 de	
straf	en	de	zwaarte	van	de	straf	spelen	hoofdzakelijk	utilistische	overwegingen	een	rol.	
Dit	 kan	 betekenen	 dat	 in	 bepaalde	 gevallen	 lichter	 wordt	 gestraft	 dan	 de	 mate	 van	
schuld	of	zelfs	helemaal	wordt	afgezien	van	de	oplegging	van	een	straf	of	maatregel	(vgl.	

																																																								
211	Morris	in:	Duff	&	Garland	1994,	p.	258.	
212	Wanneer	in	het	vervolg	zal	worden	gesproken	van	‘verengingstheorie’	wordt	daar	de	tweede	vorm,	
waarbij	retributie	als	de	algemene	rechtvaardiging	voor	straf	wordt	aanvaard,	mee	bedoeld.		
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artikel	 9a	 Sr).	 Vergelding	 vormt	 mitsdien	 slechts	 de	 ondergrens	 van	 de	 op	 te	 leggen	
straf,	alleen	diegenen	kunnen	worden	bestraft	die	ook	daadwerkelijk	schuld	hebben.213		
	 	
Wanneer	men	 de	 retributieve	 en	 de	 utilistische	 straftheorie	 verenigd,	 ontstaat	 er	 een	
zekere	spanning	voor	wat	betreft	het	heersende	mensbeeld.	De	retributieve	straftheorie	
gaat,	zoals	besproken,	ervan	uit	dat	de	mens	autonoom	is	en	derhalve	volledig	vrij	is	in	
het	bepalen	van	zijn	wil.	Binnen	de	utilistische	straftheorie	kan	een	onderscheid	worden	
gemaakt	 tussen	 twee	 verschillende	 mensbeelden.	 Zo	 kan	 worden	 uitgegaan	 van	 een	
meer	indeterministisch	mensbeeld,	hetgeen	enigszins	aansluit	bij	het	mensbeeld	van	de	
retributieve	straftheorie,	maar	kan	ook	worden	uitgegaan	van	een	meer	deterministisch	
mensbeeld,	waarbij	de	algehele	wilsvrijheid	van	de	mens	wordt	ontkend.	Voorstanders	
van	de	verenigingstheorie	lossen	op	verschillende	wijze	deze	spanning	in	het	heersende	
mensbeeld	op.	Een	belangrijke	representant	van	de	verenigingstheorie	 in	Nederland	is	
wijlen	Pompe,	tevens	één	van	de	grondleggers	van	de	al	eerder	aangehaalde	Utrechtse	
School.	 De	 mens	 is	 in	 een	 samenleving	 onderworpen	 aan	 wetten.	 Pompe	 duidt	 deze	
wetten	 aan	 als	 zedelijke	 wetten.	 De	 mens	 heeft	 het	 in	 zijn	 feitelijke	 macht	 om	 deze	
wetten	na	 te	 leven	of	 juist	 te	overtreden.	Deze	wetten	gelden	voor	 redelijke,	dus	vrije	
wezens	 en	 geven	 aan	 wat	 passend	 en	 behoorlijk	 gedrag	 is.	 Pompe	 voegt	 hier	
tegelijkertijd	 aan	 toe	dat	niet	 ieder	mens	beschikt	over	de	 rede,	 zoals	 ‘krankzinnigen’.	
Zedelijke	 wetten	 hebben	 voor	 hen	 derhalve	 geen	 betekenis.214	Het	 mensbeeld	 waar	
Pompe	vanuit	gaat	binnen	de	verenigingstheorie	wordt	ook	wel	aangeduid	als	ethisch-
humanistisch.215	Hoewel	 Pompe	 in	 beginsel	 de	 wilsvrijheid	 van	 een	 individu	 centraal	
stelt,	 kan	 toch	 niet	 worden	 gesproken	 van	 een	 zuiver	 indeterministisch	 mensbeeld.	
Pompe	zoekt	een	middenweg	 tussen	het	determinisme	en	 indeterminisme.	Los	van	de	
wilsvrijheid	wordt	ook	zelfstandige	betekenis	toegekend	aan	de	motieven	die	leiden	tot	
een	bepaald	handelen.	De	mate	van	wilsvrijheid	hangt	af	van	de	verhouding	tussen	de	
wil	en	de	motieven,	hetgeen	mede	wordt	bepaald	door	de	individuele	gesteldheid	en	het	
milieu	waarin	iemand	verkeerd.	Wanneer	de	motieven	om	een	bepaald	strafbaar	feit	te	
plegen	groter	zijn	dan	de	motieven	om	dit	niet	te	doen,	dan	is	er	in	mindere	mate	ruimte	
voor	het	bepalen	van	de	wil	in	alle	vrijheid.216	Een	motief	om	een	bepaald	strafbaar	feit	
niet	 te	 plegen	 kan	 bijvoorbeeld	 bestaan	 uit	 de	 afschrikkende	 werking	 die	 van	 een	
strafbedreiging	uitgaat.		
	
Voor	een	goed	begrip	van	het	gedachtegoed	van	Pompe	is	het	onderscheid	dat	hij	maakt	
in	de	werking,	het	doel	en	het	wezen	van	de	straf	tevens	van	belang.	De	werking	van	de	
straf	 is	 voor	 de	 buitenwereld	 zichtbaar.	 Pompe	 noemt	 hier	 onschadelijkmaking,	
verbetering,	 opvoeding,	 generale	 en	 speciale	 afschrikking.	 Maar	 ook	 de	 repressieve	
werking	 van	 straf,	 zoals	 boete,	 inkeer,	 afkeuring	 van	 de	 misdaad	 en	 herstel	 van	 het	
geschokte	 vertrouwen	 in	 de	 rechtsorde	 zijn	 van	 belang.	 Het	 doel	 van	 de	 straf	 kan	 op	
verschillende	manieren	worden	 geformuleerd,	maar	 de	 behartiging	 van	 het	 algemeen	
welzijn	oftewel	het	welzijn	van	de	gemeenschap	omschrijft	dit	het	beste.	Beveiliging	van	
de	maatschappij	 legt	volgens	Pompe	 te	veel	de	nadruk	op	de	onschadelijkmaking.	Het	
wezen	van	de	straf	oftewel	de	rechtsgrond,	betreft	de	vergelding	van	schuld.	De	mens	is	
																																																								
213	De	Keijser	in:	Van	Stokkom	2004,	p.	55.	In	dit	kader	verdient	opmerking	dat	in	het	wetboek	van	
strafrecht	niet	expliciet	wordt	gesproken	van	een	bepaalde	heersende	straftheorie	of	de	doelen	van	straf.	
Van	de	tweede	type	verenigingstheorie	wordt	over	het	algemeen	gesteld	de	heersende	straftheorie	is.		
214	Pompe	1943,	p.	17	en	18.		
215	Ten	Voorde	2015,	p.	124.		
216	Pompe	1921,	p.	8	en	9.		
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immers	(al	dan	niet	gedeeltelijk)	vrij	in	het	bepalen	van	zijn	wil.	Stelt	men	de	vergelding	
niet	tot	rechtsgrond	van	de	straf,	dan	verliest	de	straf	haar	werking	ten	behoeve	van	het	
doel.217	Uit	 het	 vorenstaande	 volgt	 duidelijk	 dat	 Pompe’s	 theorie	 zowel	 retributieve	
trekken	als	utilistische	trekken	kent.	De	rechtsgrond	van	de	straf	is	de	vergelding,	maar	
met	 de	 tenuitvoerlegging	 van	 de	 straf	 wordt	 een	 bepaald	 doel	 beoogd.	 Derhalve	 kan	
worden	gesproken	van	een	zogenaamde	verenigingstheorie.	Daarbij	verdient	opmerking	
dat	 Pompe	 de	 voorkeur	 geeft	 aan	 de	 definiëring	 ‘herenigingstheorie’,	 nu	 niet	 twee	
soorten	 straftheorieën	 aan	 elkaar	 zijn	 geplakt,	maar	 sprake	 is	 van	 een	 herontdekking	
van	twee	straftheorieën	en	de	theorie	is	herenigd	voor	zover	deze	onterecht	gescheiden	
was.218		
	
De	verenigingstheorie	heeft	in	de	loop	der	jaren	steeds	een	andere	invulling	gekregen	in	
ons	 strafrechtsysteem.	 Daar	 waar	 in	 de	 negentiende	 eeuw	met	 name	 de	 generale	 en	
speciale	 afschrikking	 van	 de	 vrijheidsstraf	 centraal	 stond,	 maakte	 deze	 gaandeweg	
plaats	 voor	 resocialisatie	 en	 verbetering	 van	 de	 dader.	 De	 overtuiging	 dat	 de	
vrijheidsstraf	 met	 name	moest	 bijdragen	 aan	 de	 resocialisatie	 en	 verbetering	 van	 de	
dader	 bereikte	 vlak	 na	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	 haar	 hoogtepunt. 219 	Met	 het	
verschijnen	van	de	nota	Taak	en	toekomst	van	het	Nederlands	gevangeniswezen	in	1982	
blijkt	al	dat	een	andere	lijn	is	ingezet.	Aan	de	resocialisatie	werd	‘een	minder	ambitieuze	
invulling	gegeven’	dan	voorheen,	wel	kon	de	detentie	worden	benut	om	de	terugkeer	in	
de	samenleving	voor	te	bereiden.220	De	verschuiving	in	de	strafdoelen	zet	zich	vandaag	
de	dag	steeds	verder	door.	De	Raad	voor	de	Strafrechtstoepassing	en	Jeugdbescherming	
(RSJ)	 constateert	 een	 accentverschuiving	 van	 een	 reactieve	 naar	 een	 preventieve	
sanctietoepassing	gericht	op	het	afwenden	van	 toekomstige	 risico’s.	Deze	risicojustitie	
wordt	 mede	 beïnvloed	 door	 de	 druk	 vanuit	 de	 maatschappij	 op	 het	 strafrecht.	 Het	
strafrecht	 schept	 verwachtingen,	 maar	 de	 verschillende	 strafdoelen	 zoals	 vergelding,	
preventie	 en	 resocialisatie	 kunnen	 om	 verschillende	 redenen	 niet	 altijd	 worden	
waargemaakt.	Hierdoor	komt	volgens	sommigen	zelfs	de	rechtstaat	onder	druk	te	staan.	
De	RSJ	ziet	in	de	toenemende	aandacht	voor	een	relatief	nieuw	doel,	het	herstelrecht	als	
vorm	 van	 bemiddeling,	 wellicht	 een	 positieve	 rol	 weggelegd	 in	 onder	 andere	 het	
bevorderen	van	het	 voorkomen	van	 recidive.221	Hierbij	wordt	door	de	RSJ	m.i.	 terecht	
notie	gemaakt	van	het	volgende:	
	
De	‘klassieke’	strafdoelen	in	ons	strafrecht	zijn	vooral	dadergericht.	Andere	partijen	(slachtoffer,	
samenleving)	lijken	deels	buiten	spel	te	staan.	Herstel	als	doelstelling	van	de	sanctie-uitvoering	
kan	 hieraan	 tegemoetkomen.	 Daar	 hoort	 ook	 bij	 dat	 de	 samenleving	 zich	 bereid	 toont	 de	 re-
integratie	van	de	justitiabele	in	de	maatschappij	mogelijk	te	maken.222	
	

																																																								
217	Pompe	1943,	p.	13	en	14.	
218	Pompe	1943,	p.	16.	Pompe	noemt	hierbij	het	werk	van	Rossi	als	voorbeeld.		
219	Hoekendijk	en	Kommer	2011,	p.	214.	
220	Kamerstukken	II,	1981-1982,	17539,	nr.	2,	p.	19-21.	
221	Visie	op	strafrechtelijke	sanctietoepassing:	Versterken	van	samenhang,	betrokkenheid	en	vertrouwen,	RSJ	
advies	van	12	oktober	2016,	p.	11	en	12.	Voor	wat	betreft	de	voordelen	van	herstelrecht	in	de	vorm	van	
bemiddeling	verwijst	de	RSJ	naar	de	positieve	resultaten	van	de	bemiddelingspraktijk	in	het	
arrondissementsparket	Maastricht.		
222	Visie	op	strafrechtelijke	sanctietoepassing:	Versterken	van	samenhang,	betrokkenheid	en	vertrouwen,	RSJ	
advies	van	12	oktober	2016,	p.	25.		
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Wellicht	kan	aan	de	maatschappelijke	druk	enigszins	 tegemoet	worden	gekomen	door	
het	herstelrecht	ook	een	plaats	toe	te	kennen.	In	dat	geval	dient	de	roep	om	vergelding	
wel	een	pas	op	de	plaats	te	maken,	zodat	ruimte	bestaat	voor	herstel.	Dit	gaat	 immers	
niet	hand	 in	hand.	Zoals	de	RSJ	 terecht	 stelt,	dient	de	maatschappij	 zich	dan	bereid	 te	
tonen	voor	de	re-integratie	van	de	gedetineerden.		
		
3.7	Tussenconclusie	
	
In	het	bovenstaande	is	getracht	een	kijkje	te	geven	in	de	verschillende	theorieën	over	de	
zin	van	 straffen.	Voorzichtig	kan	een	antwoord	worden	geformuleerd	op	de	deelvraag	
die	 in	 dit	 hoofdstuk	 centraal	 stond:	Wat	 zijn	 de	 uitgangspunten	 van	 de	 verschillende	
straftheorieën	 en	 hoe	wordt	 vandaag	de	 dag	 over	 de	 zin	 van	 straffen	 gedacht?	 In	 grote	
lijnen	 zijn	 er	 twee	 straftheorieën	 te	 onderscheiden,	 respectievelijk	 de	 retributieve	
straftheorie	 en	 de	 utilistische	 straftheorie.	 Ook	 is	 een	 derde	 straftheorie	 aan	 de	 orde	
gekomen,	 de	 zogenaamde	 verenigingstheorie,	 een	 combinatie	 van	 twee	 voornoemde	
straftheorieën.		
	
De	 retributieve	 straftheorie	 rechtvaardigt	 de	 straf	 uitsluitend	door	 vergelding	 van	het	
gepleegde	 strafbare	 feit.	 De	 daad	 dient	 vergolden	 te	 worden	 en	 daarmee	 is	 de	 zaak	
vereffend.	Deze	drang	naar	vergelding	zit,	zoals	Knigge	stelt,	in	de	aard	van	het	beestje	
en	 is	 derhalve	 irrationeel.	 Vergelding	 is	 gebaseerd	 op	 de	 emotie.	 Bij	 de	 tweede	 stap	
wordt	 de	 retributieve	 straftheorie	wellicht	 problematisch,	 hoe	 zwaar	 dient	 te	worden	
gestraft?	 Verschillende	 opvattingen	 passeerden	 de	 revue,	 van	 het	 eeuwenoude	 lex	
talionis	tot	het	huidige	proportionaliteitsbeginsel.	Vandaag	de	dag	wordt	 gestraft	naar	
mate	van	schuld.	Bovendien	dient	de	straf	in	evenredigheid	te	staan	tot	de	ernst	van	het	
delict.	 Nu	 vergelding	 irrationeel	 is	 bestaat	 echter	 het	 risico	 dat	 de	 straf	 haar	
proportionaliteit	 verliest.	 Kelk	 constateert	 dat	 de	 groeiende	 identificatie	 met	 het	
slachtoffer	 de	 afgelopen	 jaren	 het	 vergeldingsgevoel	 en	 in	 het	 verlengde	 daarvan	 de	
verharding	van	het	strafklimaat	heeft	bevorderd.	Dit	versterkte	vergeldingsgevoel	blijkt	
ook	 uit	 het	 feit	 dat	 in	 1886	 bij	 de	 totstandkoming	 van	 ons	 huidige	 wetboek	 van	
strafrecht	 een	 gevangenisstraf	 van	 vijftien	 jaren	 voldoende	 werd	 geacht	 voor	 de	
vergelding	van	de	zwaarste	misdrijven.	Tegenwoordig	is	dit	strafmaximum	verdubbeld,	
bovendien	 bestaan	 er	 voornemens	 om	 deze	 verder	 te	 verhogen	 naar	 veertig	 jaren.	
Wordt	 in	de	toekomst	veertig	 jaar	dan	vijftig	 jaar	etc.	etc.?	Zodat	uiteindelijk	sprake	 is	
van	 een	 verkapte	 levenslange	 gevangenisstraf.223	Met	 een	 beroep	 op	 de	 (irrationele)	
vergelding	kan	de	strafmaat	derhalve	tot	in	het	disproportionele	worden	verhoogd.	Duff	
introduceert	 het	 communicatieve	 vergeldingsdenken,	waarbij	 de	 straf	 uiteindelijk	 zou	
leiden	tot	berouw,	 inkeer	en	verbetering	van	de	dader.	Het	 is	m.i.	eerder	uitzondering	
dan	regel	dat	een	delinquent	uit	zichzelf	tot	inkeer	en	verbetering	komt.	Dit	brengt	mij	
bij	de	utilistische	straftheorie.	
Utilistische	 straftheorieën	 hebben	 zich	 bij	 uitstek	 kunnen	 ontwikkelen	 gedurende	 de	
Verlichting.	Het	adagium	was	immers:	‘Een	redelijk	mens	straft	niet	omdat	misdaan	is,	maar	
opdat	 niet	misdaan	worde.	 Het	 gedane	 valt	 immers	 niet	 ongedaan	 te	maken’.	 De	 straf	 dient	
derhalve	 een	 bepaald	 nut	 te	 hebben.	 In	 de	 eerste	 plaats	 kan	 worden	 gedacht	 aan	
generale	 preventie,	 de	 straf	 heeft	 een	 afschrikkende	 werking	 richting	 derden	 en	 een	
normbevestigende	 en	 –stellende	 functie.	 Bij	 de	 afschrikkende	werking	 kunnen	 echter	

																																																								
223	In	feite	is	dit	bij	de	levenslange	gevangenisstraf	nu	het	geval.	De	praktijk	zal	immers	moeten	uitwijzen	
of	het	beleid	zoals	in	het	Besluit	Adviescollege	is	vastgelegd,	zijn	vruchten	afwerpt.		



	 59	

vraagtekens	worden	geplaatst	volgens	onder	andere	Van	Veen.	 Indien	er	al	vanuit	kan	
worden	gegaan	dat	een	potentiële	dader	de	strafbedreiging	kent,	wat	doorgaans	niet	het	
geval	 is,	 dan	 nog	worden	 veel	misdrijven	 in	 een	 impuls,	 onder	 invloed	 van	 alcohol	 of	
drugs	of	groepsdruk	gepleegd.	Met	name	bij	delicten	waarbij	sprake	is	van	voorbedachte	
raad,	 zoals	 moord,	 is	 de	 afschrikkende	 werking	 nihil.	 Bovendien	 vinden	 dergelijke	
delicten	vaak	plaats	 in	de	privésfeer,	de	afschrikkende	werking	 is	dan	 in	beginsel	ook	
ver	 te	 zoeken.	 Dit	 betekent	 echter	 niet	 dat	 van	 straf	 helemaal	 geen	 afschrikkende	
werking	uitgaat,	maar	enige	nuance	in	de	verwachting	is	hier	wel	op	zijn	plaats.	Ook	dit	
kan	 immers	 leiden	 tot	disproportionele	straffen.	Daarenboven	wordt	verondersteld	de	
pakkans	 veel	meer	 effect	 te	 hebben	 op	 de	 afschrikkende	werking	 van	 straf.	 Voor	wat	
betreft	de	normbevestigende	 functie	van	straf	verdient	opmerking	dat	degene	die	zich	
door	 de	 norm	 niet	 laat	 weerhouden	 een	 strafbaar	 feit	 te	 plegen,	 ook	 voor	 de	
strafbedreiging	weinig	gevoelig	zal	zijn.	Volgens	Knigge	brengt	ook	een	verzwaring	van	
de	straf	daar	weinig	verandering	in.		
	
Bewust	 sprak	 ik	 in	 het	 voorgaande	 van	 afschrikkende	 werking,	 nu	 ik	 hiermee	 ook	
doelde	op	de	individueel	afschrikkende	werking	van	straf	als	onderdeel	van	de	speciale	
preventie.	 In	 dit	 kader	 verdient	 voorts	 nog	 opmerking	 dat	 ieder	 individu	 door	
straf(bedreiging)	 op	 een	 andere	 manier	 wordt	 beïnvloed.	 Dit	 betekent	 dat	 in	 het	
algemeen	geen	uitspraken	kunnen	worden	gedaan	over	de	gewenste	duur	van	een	straf	
wil	 deze	 afschrikkende	 werking	 hebben,	 wellicht	 blijft	 deze	 afschrikkende	 werking	
ongeacht	de	duur	van	de	straf	immers	geheel	achterwege.	Een	andere	vorm	van	speciale	
preventie	 is	 rehabilitatie	 oftewel	 de	 resocialisatie	 van	 de	 delinquent.	 De	 straf	 wordt	
dienstig	gemaakt	aan	een	succesvolle	terugkeer	in	de	maatschappij.	Heden	ten	dage	lijkt	
dit	resocialisatie	doel	te	zijn	‘afgebrokkeld’	zoals	onder	meer	Schuyt	stelt.	Dit	blijkt	niet	
alleen	 uit	 de	 beleidsnota’s,	 maar	 ook	 uit	 de	 steeds	 punitiever	 wordende	
strafrechtspraktijk,	 hetgeen	wordt	 gevoed	 door	 de	maatschappij.	 Resocialisatie	wordt	
niet	 langer	 als	 recht	 beschouwd,	 maar	 als	 gunst.	 De	 resocialisatie	 is	 daarmee	 onder	
andere	afhankelijk	geworden	van	het	gedrag	van	de	delinquent	gedurende	zijn	detentie.	
De	 roep	 om	 langere	 gevangenisstraffen	 vanuit	 de	 maatschappij	 en	 het	 hieraan	
tegemoetkomen	 door	 de	 wetgever,	 bevordert	 evenmin	 de	 resocialisatie	 van	 de	
delinquent,	 maar	 frustreert	 deze	 eerder.	 Ik	 verwijs	 nu	 nog	 eenmaal	 naar	 de	
totstandkoming	 van	 het	 huidige	wetboek	 van	 strafrecht,	 waarbij	 weloverwogen	werd	
opgemerkt	dat	een	gevangenisstraf	die	 langer	duurt	dan	 twintig	 jaren,	de	kans	op	een	
succesvolle	 terugkeer	 in	 de	maatschappij	 tot	 nihil	maakt.	 Een	 derde	 en	 tevens	 laatste	
vorm	van	speciale	preventie	 is	de	 incapacitatie	van	de	dader	die	de	vrijheidsstraf	met	
zich	brengt.	Incapacitatie	is	echter	van	beperkte	betekenis,	nu	dit	maar	tijdelijk	is	en	de	
delinquent	 uiteindelijk	 weer	 terugkeert	 in	 de	 maatschappij.	 Mitsdien	 is	 incapacitatie	
slechts	een	bijkomend	gevolg,	die	dient	te	worden	benut	om	een	succesvolle	terugkeer	
in	de	maatschappij	mogelijk	te	maken.		
	
In	 onze	 huidige	 strafrechtspraktijk	 is	 van	 zowel	 een	 zuiver	 retributieve	 als	 van	 een	
zuiver	 utilistische	 straftheorie	 geen	 sprake.	De	 toonaangevende	 straftheorie	 betreft	 in	
de	 woorden	 van	 Pompe	 een	 herontdekking	 van	 voornoemde	 straftheorieën	 die	 zijn	
herenigd	 voor	 zover	 deze	 ten	 onrechte	 van	 elkaar	 gescheiden	 waren.	 Met	 andere	
woorden,	uit	beide	straftheorieën	is	het	beste	gehaald	en	verenigd	tot	één	straftheorie.	
De	 vergelding	 vormt	 binnen	 deze	 verenigingstheorie	 de	 grondslag	 van	 de	 straf,	maar	
met	de	oplegging	en	de	tenuitvoerlegging	van	de	straf	worden	uitdrukkelijk	ook	doelen	
nagestreefd	 als	 afschrikking	 en	 rehabilitatie.	 Het	 gewicht	 dat	 vergelding	 en	 de	
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strafdoelen	in	de	schaal	van	deze	verenigingstheorie	leggen,	verandert	naar	verloop	van	
tijd	 door	de	 veranderende	heersende	opvattingen	 in	de	 samenleving.	Hier	 schuilt	 dan	
ook	direct	 een	gevaar	 in.	 Een	goede	balans	 is	noodzakelijk	 voor	het	bereiken	van	een	
positief	resultaat.	Zo	lijkt	heden	ten	dage	vergelding	een	comeback	te	maken.	Dit	uit	zich	
onder	 andere	 in	 de	 roep	 vanuit	 de	 samenleving	 om	 zwaardere	 straffen	 mogelijk	 te	
maken,	 ten	koste	van	de	resocialisatie	van	een	delinquent.	Het	 is	de	vraag	of	hierin	de	
oplossing	 ligt	 voor	 het	 terugdringen	 van	 de	 criminaliteit.	 Wat	 mij	 betreft	 niet,	 een	
beroep	op	barmhartigheid	is	hier	meer	van	betekenis.	Ik	sluit	af	met	het	volgende:	
	
Gevangenen	zullen	op	een	dag	terugkeren	in	de	samenleving	en	een	van	hen	kan	je	buurman	zijn.	
De	 vraag	 is:	 hoe	 wil	 je	 hem	 hebben?	 De	 vraag	 is	 dus	 niet	 of	 je	 deze	 persoon	 als	 buurman	 wilt	
hebben,	maar	hoe	je	hem	wilt	hebben:	behandeld	en	in	positieve	zin	veranderd…	Of	onveranderd	en	
wellicht	zelfs	slechter	geworden	door	een	inhumaan	detentieregime.	
	

4.	Straftoemeting	in	de	praktijk	
	
4.1	Inleiding	
	
In	 het	 wetboek	 van	 strafrecht	 is	 een	 algemeen	 minimum	 voor	 de	 duur	 van	 de	
vrijheidsstraf	 opgenomen,	 te	 weten	 één	 dag.	 Voorts	 zijn	 er	 per	 delict	 verschillende	
bijzondere	strafmaxima	opgenomen,	zoals	deze	onder	andere	 in	het	 tweede	hoofdstuk	
aan	 de	 orde	 zijn	 gekomen.	 Het	 strafstelsel	 kent	 daarenboven	 een	 algemeen	
strafmaximum.	Dit	 betekent	 dat	 bij	 de	meest	 ernstige	 feiten	 de	 vrijheidsstraf	 de	 duur	
van	dertig	jaren	niet	te	boven	kan	gaan	of	een	levenslange	gevangenisstraf	kan	worden	
opgelegd.	 Over	 de	 duur	 van	 de	 laatstgenoemde	 straf	 zijn	 de	meningen	 –	 ondanks	 de	
eisen	vanuit	Europees	mensenrechtelijk	perspectief	–	vandaag	de	dag	sterk	verdeeld.224	
De	 rechter	 is	 bij	 de	 oplegging	 van	 een	 straf	 aan	 het	 algemene	 strafminima	 en	 het	
bijzondere	 strafmaxima	 gebonden,	 maar	 is	 binnen	 dit	 geschetste	 kader	 vrij	 in	 zijn	
straftoemetingsbeleid.	225		Deze	straftoemetingsvrijheid	van	de	rechter	mag	echter	niet	
leiden	tot	willekeur	of	détournement	de	pouvoir.	De	straf	dient	dan	ook	in	een	redelijke	
verhouding	te	staan	tot	het	gepleegde	strafbare	feit.226	Voorts	eist	de	wet	dat	de	rechter	
de	strafoplegging	motiveert.227	In	de	strafmotivering	verschaffen	rechters	 inzicht	 in	de	
redenen	die	hebben	meegespeeld	bij	het	bepalen	van	de	straf	in	een	concreet	geval.	De	
strafmotivering	vormt	de	verantwoording	van	de	genomen	beslissing	en	heeft	derhalve	
een	controlefunctie	voor	de	hoger	beroep-	of	cassatierechter.	Ook	is	door	te	motiveren	
sprake	 van	 zelfcontrole,	 dit	 wordt	 ook	 wel	 aangeduid	 als	 de	 reflectiefunctie	 van	 de	
strafmotivering.	 Een	 andere	 functie	 betreft	 de	 explicatiefunctie,	 de	 strafmotivering	
maakt	externe	controle	door	bijvoorbeeld	de	veroordeelde,	het	eventuele	slachtoffer	en	

																																																								
224	Dat	dit	actueel	is	volgt	o.a.	uit	een	onlangs	verschenen	nieuwsbericht	waarin	door	het	Burgercomité	
tegen	onrecht	een	voorstel	doet	om	een	levenslange	gevangenisstraf	in	te	voeren	zonder	enig	perspectief.	
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/levenslang-moet-weer-echt-levenslang-worden/			
225	Met	dien	verstande	dat	de	rechter	ook	artikel	9a	Sr	kan	toepassen,	in	welk	geval	een	verdachte	wel	
schuldig	wordt	verklaard	aan	het	plegen	van	het	strafbare	feit,	maar	om	moverende	reden	wordt	afgezien	
van	een	oplegging	van	een	straf	of	maatregel.		
226	Remmelink	1996,	p.	822.	
227	Zie:	artikel	359	Sv,	met	name	leden	5,	6	en	7.		
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de	 samenleving	 mogelijk. 228 	Hoewel	 de	 strafmotivering	 verschillende	 belangrijke	
functies	vervult,	schrijft	de	wet	niet	expliciet	voor	aan	welke	eisen	een	strafmotivering	
dient	te	voldoen,	met	uitzondering	van	onder	andere	het	geval	waarin	sprake	is	van	een	
uitdrukkelijk	onderbouwd	standpunt	door	het	OM	of	de	verdediging	 (artikel	359	 lid	2	
Sv).	 Zo	 constateerden	De	 Lange	 en	Mevis	 in	 2007	 dat	 de	 strafdoelen	maar	 zelden	 als	
onderdeel	 van	de	 strafmotivering	worden	 genoemd	en	moedigen	 zij	 uitdrukkelijk	 aan	
om	dit	 in	de	 toekomst	vaker	 te	doen.229	In	voorliggend	hoofdstuk	zal	dan	ook	worden	
onderzocht	 op	welke	wijze	 de	 verschillende	 strafdoelen,	 zoals	 in	 het	 derde	 hoofdstuk	
aan	de	orde	zijn	gekomen,	een	rol	spelen	bij	de	straftoemeting	in	de	praktijk.	Hierbij	zal	
niet	worden	onderzocht	of	–	 in	overeenstemming	met	de	verharding	en	het	punitiever	
wordend	strafklimaat	–	ook	de	opgelegde	straffen	daadwerkelijker	hoger	zijn	geworden.	
Dit	is	immers	uit	diverse	onderzoeken	al	gebleken.230		
	
4.2	Straftoemetingsvrijheid	van	de	rechter	
	
Al	 bij	 de	 totstandkoming	 van	 het	 huidige	 wetboek	 van	 strafrecht	 werd	 veel	 waarde	
gehecht	aan	de	vrijheid	van	de	rechter	bij	de	straftoemeting.	De	straftoemetingsvrijheid	
van	de	rechter	is	een	gevolg	van	een	afweging	die	is	gemaakt	op	het	niveau	van	de	Trias	
Politica.231	Ratio	van	deze	grote	mate	van	vrijheid	die	aan	de	rechter	wordt	gelaten,	 is	
dat	 hij	 als	 geen	 ander	 het	 gehele	 strafdossier	 kent.	 Anders	 gezegd,	 tijdens	 de	
behandeling	van	een	strafzaak	komen	alle	aspecten	rondom	het	strafbare	feit,	maar	ook	
de	persoon	van	de	dader	grondig	aan	de	orde,	zodat	de	rechter	een	volledig	beeld	kan	
vormen.	Een	rechter	kan	derhalve	bij	uitstek	een	oordeel	geven	over	de	meest	passende	
straf	 in	een	concreet	geval.232	De	rechter	is	niet	alleen	autonoom	in	het	vaststellen	van	
de	strafmaat	binnen	het	daartoe	gestelde	wettelijke	strafmaximum,	maar	is	ook	vrij	ten	
aanzien	van	de	strafsoort	en	de	strafmodaliteit.	Het	Nederlandse	sanctiearsenaal	bestaat	
al	 lang	niet	meer	uit	 alleen	de	 traditionele	 geldboete	 en	de	 vrijheidsstraf.	 Vandaag	de	
dag	 bestaat	 een	 groot	 aantal	 soorten	 straffen	 en	maatregelen,	 die	 soms	 ook	 geheel	 of	
gedeeltelijk	 voorwaardelijk	 kunnen	 worden	 opgelegd.	 Bovendien	 kunnen	 in	
voorkomende	 gevallen	 ook	 verschillende	 sancties	 worden	 gecombineerd.	 Dit	 alles	
draagt	eraan	bij	dat	de	rechter	‘maatwerk’	kan	leveren.233	
	
De	vrijheid	van	de	rechter	bij	de	straftoemeting	is	niet	onbegrensd.	Schoep	duidt	dit	aan	
als	vrijheid	in	gebondenheid.234	Als	gezegd,	wordt	in	de	eerste	plaats	de	autonomie	van	
de	rechter	begrensd	door	het	in	de	wet	neergelegde	bijzondere	strafmaximum	dat	in	een	
specifiek	 geval	 van	 toepassing	 is.	 Bovendien	weerspiegelt	 het	 strafmaximum	de	 ernst	
van	het	feit	in	het	algemeen.	Het	strafmaximum	fungeert	derhalve	daarnaast	ook	als	een	
belangrijk	 ijkpunt.	 Enige	 nuance	 is	 hier	 wel	 op	 zijn	 plaats,	 nu	 het	 strafmaximum	 de	
meest	ernstige	vorm	van	een	bepaald	delict	weerspiegelt	en	er	binnen	een	delict	vaak	
verschillende	 gradaties	 mogelijk	 zijn.	 Een	 tweede	 wijze	 waarop	 de	

																																																								
228	Schuyt	2009,	p.	68-73.	Voorts	verdient	opmerking	dat	sommigen	kanttekeningen	plaatsen	bij	de	
explicatiefunctie.	Zie	o.a.:	Buruma	2005,	p.	71-87.			
229	De	Lange	en	Mevis	2007,	p.	14.		
230	Zie	o.a.	Van	Tulder	en	Kroon	2012,	p.	2	en	Van	Wingerden	en	Nieuwbeerta	2010.		
231	Schoep	2009,	p.	796	en	797.		
232	Schuyt	2009,	p.	10.		
233	Borgers	2006,	p.	341.	
234	Schoep	2009,	p.	797.	
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straftoemetingsvrijheid	wordt	begrensd	is	door	individualisering.	Dat	wil	zeggen	dat	de	
op	 te	 leggen	 straf	 voldoende	 rekening	 moet	 houden	 met	 de	 persoon	 en	 de	
persoonlijkheid	 van	 de	 dader.	 Iedere	 zaak	 is	 maatwerk,	 met	 name	 bij	 de	 ernstigere	
delicten	 is	niet	 ieder	gepleegd	strafbaar	 feit	hetzelfde.	Anderzijds	dient	de	rechter	ook	
consistent	te	straffen.	Wanneer	niet	consistent	wordt	gestraft,	ontstaat	immers	het	risico	
dat	sprake	is	van	willekeur.	Door	het	opstellen	van	zogenaamde	oriëntatiepunten	door	
de	rechterlijke	macht	 is	getracht	om	een	consistente	straftoemeting	te	verwezenlijken.	
Consistentie,	 in	 die	 zin	 dat	 ‘gelijke	 gevallen	 gelijk	 worden	 behandeld	 en	 ongelijke	
gevallen	ongelijk,	naar	de	mate	van	ongelijkheid.’235	Het	spreekt	wellicht	voor	zich	dat	in	
bepaalde	gevallen	de	eisen	van	individualisering	en	consistentie	op	gespannen	voet	met	
elkaar	kunnen	staan.	Zo	kan	door	rekening	te	houden	met	de	persoon	van	de	dader,	in	
sommige	gevallen	de	consistentie	in	het	geding	komen.		
	
De	 vrijheid	 die	 aan	 de	 rechter	 wordt	 gelaten	 bij	 de	 straftoemeting,	 veronderstelt	
vertrouwen	van	de	wetgever	in	de	rechterlijke	macht.	‘Hoe	meer	vertrouwen,	hoe	meer	
vrijheid	en	andersom,	hoe	minder	vertrouwen,	hoe	meer	voorschriften’,	zo	stelt	Schuyt.	
Schoep	 voegt	 hier	 nog	 aan	 toe	 dat	 dit	 vertrouwen	 gerelateerd	 is	 aan	 de	 heersende	
verwachtingen	ten	aanzien	van	de	toepassing	van	het	recht.	In	de	maatschappelijke	en	
politieke	debatten	voert	 tegenwoordig	de	perceptie	dat	de	 rechter	 te	 licht	 straft	nogal	
eens	 de	 boventoon.	 Dit	 heeft	 gevolgen	 voor	 het	 vertrouwen	 in	 de	 strafrechter.	 De	
straftoemetingsvrijheid	 is	 vandaag	 de	 dag	 lang	 niet	 zo	 vanzelfsprekend	 meer	 als	 in	
1886.236	Hoewel	gesteld	zou	kunnen	worden	dat	door	de	verhoging	van	de	strafmaxima	
de	straftoemetingsvrijheid	alleen	maar	groter	wordt,	is	enige	nuance	hier	op	zijn	plaats.	
Het	 strafmaximum	 vormt	 immers	 een	 belangrijk	 ijkpunt,	 wanneer	 dit	 ijkpunt	 steeds	
verder	wordt	verlegd	zullen	de	opgelegde	straffen	uiteindelijk	ook	hoger	worden.		
	
Voorts	 kan	 de	 straftoemetingsvrijheid	 van	 de	 rechter	 niet	 los	 worden	 gezien	 van	 de	
strafdoelen.	 Zoals	 in	 het	 derde	 hoofdstuk	 aan	 de	 orde	 is	 gekomen,	 kenmerkt	 het	
strafrechtelijk	sanctiestelsel	zich	door	de	zogenaamde	verenigingstheorie.	De	straf	dient	
niet	 een	 specifiek	 doel,	 maar	 met	 de	 straf	 worden	 meerdere	 verschillende	 doelen	
nagestreefd.	De	rechter	is	dan	ook	vrij	voor	wat	betreft	het	doel	van	de	straf,	maar	juist	
dit	 punt	 is	 normatief	 van	 aard.	 Dit	 kan	 problemen	 opleveren	 in	 het	 geval	 waarin	 de	
rechter	een	ander	strafdoel	nastreeft	met	de	oplegging	van	een	straf	dan	de	samenleving	
wenst.	Bovendien	kan	een	bepaald	strafdoel	in	voorkomende	gevallen	op	verschillende	
manieren	 worden	 bereikt.	 Zo	 staat	 tegenwoordig	 de	 beveiliging	 van	 de	 samenleving	
hoog	in	het	vaandel.	Dit	doel	kan	worden	bereikt	door	een	dader	voor	een	(lange)	tijd	te	
verwijderen	uit	de	samenleving	 (incapacitatie),	maar	kan	wellicht	ook	worden	bereikt	
door	 het	 behandelen	 van	 onder	 andere	 de	 oorzaken	 van	 het	 crimineel	 gedrag	
(resocialisatie).	Dit	betekent	dat	het	nastreven	van	eenzelfde	doel,	de	beveiliging	van	de	
samenleving,	niet	per	definitie	hoeft	te	 leiden	tot	tevredenheid	over	de	straftoemeting.	
Ten	slotte	verdient	opmerking	dat	de	wetgever	niet	expliciet	de	 strafdoelen	 in	de	wet	
heeft	opgenomen	die	met	een	bepaalde	sanctie	dienen	te	worden	nagestreefd.	Dit	brengt	
met	zich	dat	het	uiteindelijk	van	de	persoon	van	de	rechter	zal	afhangen	tot	welke	straf	
hij	uiteindelijk	komt.237		
																																																								
235	Schuyt	2009,	p.	11,	45	en	46.	Zie	ook:	Duker	2003,	p.	69-71.	
236	Schuyt	2009a,	p.	14	en	15.	Zie	ook:	Schoep	2009,	p.	798.	Denk	aan	het	wetsvoorstel	dat	in	2012	is	
ingediend	betreffende	de	invoering	van	minimumstraffen.	Dit	wetsvoorstel	is	later	weer	ingetrokken,	
maar	in	2017	is	een	nieuw	wetsvoorstel	inhoudende	de	invoering	van	minimumstraffen	ingediend.		
237	Schuyt	2009,	p.	53-55.	
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4.3	Invloed	van	vergelding	
	
4.3.1	Enkele	inleidende	opmerkingen	en	de	gehanteerde	methode	
	
Binnen	de	 in	Nederland	geldende	verenigingstheorie	wordt	de	op	te	 leggen	straf	 in	de	
eerste	plaats	 ingegeven	door	vergelding.	In	het	derde	hoofdstuk	is	dit	uitvoerig	aan	de	
orde	gekomen.	Het	strafbare	feit	dient	vergolden	te	worden,	ter	genoegdoening	van	het	
slachtoffer	en	de	samenleving.	Het	vergeldende	deel	van	de	straf	wordt	mede	bepaald	
door	de	ernst	van	het	strafbare	feit	dat	in	het	verleden	heeft	plaats	gevonden	en	de	mate	
van	verwijtbaarheid	van	de	dader.238	De	mate	van	verwijtbaarheid	van	de	dader	bepaalt	
de	ondergrens	voor	de	vergelding,	de	ernst	van	het	strafbare	feit	bepaalt	de	bovengrens	
van	 de	 vergelding.	 Als	 gezegd,	 wordt	 de	 ernst	 van	 het	 strafbare	 feit	 tot	 uitdrukking	
gebracht	in	het	toepasselijk	wettelijk	strafmaximum.	De	wettelijke	strafmaxima	zijn	de	
afgelopen	 jaren	steeds	verder	verhoogd,	waardoor	uiteindelijk	ook	de	bovengrens	van	
vergelding	steeds	verder	is	verlegd.		

In	deze	paragraaf	zal	worden	onderzocht	wat	de	invloed	is	van	vergelding	op	de	op	
te	 leggen	 straf.	 Hiervoor	 is	 van	 belang	 om	 te	 inventariseren	 in	 hoeverre	 vergelding	
impliciet	 of	 expliciet	 tot	 uitdrukking	 wordt	 gebracht	 in	 de	 strafmotivering	 van	 de	
rechter.	Hierbij	zal	–	omwille	van	de	omvang	–	uitsluitend	worden	gekeken	naar	recente	
uitspraken	van	de	gerechtshoven,	nu	dit	de	hoogste	feitelijke	rechter	betreft.	Vonnissen	
van	 rechtbanken	 zullen	 hier	 derhalve	 buiten	 beschouwing	 worden	 gelaten.	 Waar	
expliciet	in	de	strafmotivering	wordt	afgeweken	van	de	opgelegde	straf	in	eerste	aanleg	
uit	 oogpunt	 van	 vergelding,	 zal	 dit	 –	 vanzelfsprekend	 –	 worden	 vermeld.	 Het	
jurisprudentieonderzoek	betreft	 een	 analyse	 van	de	uitspraken	die	op	de	website	 van	
‘de	Rechtspraak’	gepubliceerd	zijn.	Met	behulp	van	uitgebreid	zoeken	 is	gezocht	op	de	
term	‘vergelding’	in	alle	velden.	Verder	is	een	selectie	gemaakt	binnen	de	‘gepubliceerde	
uitspraken’	van	alle	‘gerechtshoven’	op	het	gebied	van	het	‘strafrecht’	in	de	periode	van	
de	afgelopen	tien	jaar.	239		
	
4.3.2	Bevindingen	
	
In	 zijn	 algemeenheid	 kan	worden	 geconcludeerd	 dat	 in	 vrijwel	 iedere	 strafmotivering	
vergelding	 wordt	 meegewogen	 in	 de	 op	 te	 leggen	 straf.	 Dit	 geldt	 voor	 zowel	 de	
strafsoort	als	voor	de	strafmaat.	Dat	vergelding	een	component	is	in	de	strafmotivering	
ligt	 ook	 voor	 de	 hand,	 nu	 vergelding	 de	 grondslag	 van	 straffen	 vormt.	 In	 veel	
overwegingen	worden	vergelding	en	normbevestiging	of	normhandhaving	in	een	adem	
genoemd.	De	overweging	luidt	dan	als	volgt	of	is	van	een	soortgelijke	strekking:	‘Gelet	op	
het	bovenstaande	acht	het	hof	uit	 een	oogpunt	van	normhandhaving	en	 ter	vergelding	van	de	
door	de	verdachte	begane	strafbare	 feiten	een	gevangenisstraf	voor	de	duur	van	(duur	van	de	
vrijheidsstraf)	passend	en	geboden’.240	Uit	een	dergelijke	overweging	volgt	echter	niet	wat	
precies	de	invloed	van	vergelding	is	op	de	duur	van	de	vrijheidsstraf.	Dit	is	kenmerkend	
voor	een	groot	aantal	uitspraken.		
	

																																																								
238	Schuyt	2017,	p.	1.		
239	Deze	uitspraken	zijn	geraadpleegd	op	15	mei	2018.		
240	Gerechtshof	Arnhem	17	juni	2009,	ECLI:NL:GHARN:2009:BI8620.	Zie	ook:	Gerechtshof	Leeuwarden	1	
juni	2011,	ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ6907;	Gerechtshof	Arnhem-Leeuwarden	28	februari	2013,	
ECLI:NL:GHARL:2013:BZ2454;	Gerechtshof	’s-Hertogenbosch	23	april	2018,	ECLI:NL:GHSHE:2018:1682.		
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Voorts	 kan	worden	 geconcludeerd	 dat	 vergelding	 in	 sommige	 gevallen	 in	 beslissende	
mate	van	invloed	is	op	de	keuze	van	de	strafsoort.	Zo	overweegt	het	Hof	Leeuwarden	ten	
aanzien	van	een	verdenking	van	ontucht:	 ‘Anders	dan	de	advocaat-generaal,	 is	het	hof	van	
oordeel	dat	-	gelet	op	de	aard	en	de	ernst	van	de	feiten	-	niet	kan	worden	volstaan	met	oplegging	
van	een	(nagenoeg)	volledig	voorwaardelijke	gevangenisstraf	en	een	werkstraf	van	de	wettelijk	
toegestane	 maximale	 duur.	 Bij	 dergelijke	 feiten	 past	 uit	 het	 oogpunt	 van	 vergelding	 en	
normhandhaving	 slechts	 een	 gevangenisstraf,	 waarvan	 het	 onvoorwaardelijk	 deel	 van	
substantiële	 duur	 dient	 te	 zijn.’241	De	 ernst	 van	 het	 strafbare	 feit	 in	 het	 concrete	 geval	
brengt	 derhalve	met	 zich,	 dat	 een	werkstraf	 of	 een	 nagenoeg	 geheel	 voorwaardelijke	
gevangenisstraf	 uit	 het	 oogpunt	 van	 vergelding	niet	 passend	wordt	 geacht.	 Een	 ander	
geval	waarin	eveneens	vanwege	de	vergelding	de	oplegging	van	een	onvoorwaardelijke	
gevangenisstraf	 opportuun	 wordt	 geacht	 betreft	 niet	 een	 misdrijf	 uit	 het	 commune	
strafrecht,	maar	een	overtreding	van	artikel	6	WVW.	Verdachte	had	onder	invloed	van	
alcohol	 een	 ongeval	 veroorzaakt,	 waarbij	 het	 slachtoffer	 zwaar	 lichamelijk	 letsel	 had	
opgelopen.	Voorts	werd	hem	verweten	na	het	ongeval	te	zijn	doorgereden.	Anders	dan	
de	rechtbank,	die	volstond	met	de	oplegging	van	een	taakstraf,	was	het	Hof	Amsterdam	
het	 niet	 eens	 met	 de	 redenering	 dat	 oplegging	 van	 een	 gevangenisstraf	 geen	 enkel	
redelijk	doel	dient.	Met	name	vergelding	en	generale	afschrikking	brengen	met	zich	dat	
niet	 anders	kan	worden	gereageerd	dan	met	de	oplegging	van	 een	onvoorwaardelijke	
vrijheidsstraf.242	In	beide	voornoemde	gevallen	geldt	overigens,	dat	de	opgelegde	straf	
ruim	 onder	 het	 wettelijk	 strafmaximum	 ligt.	 Derhalve	 zou	 kunnen	 worden	
geconcludeerd	dat	aansluiting	werd	gezocht	bij	de	ondergrens	van	vergelding,	de	mate	
van	verwijtbaarheid.	
	
Vergelding	van	het	gepleegde	strafbare	feit	neemt	bovendien	een	prominente	plaats	in	
wanneer	 sprake	 is	van	een	ontkennende	verdachte	of	de	verdachte	pas	bekent	op	het	
moment	dat	het	bewijs	volledig	rond	de	verdachte	is	gesloten,	de	verdachte	niet	volledig	
zijn	verantwoordelijkheid	neemt	en	maar	mondjesmaat	over	het	delict	wil	verklaren.	In	
een	zaak	van	het	Hof	Amsterdam	was	dit	aan	de	orde.	Bovendien	had	de	verdachte	een	
waslijst	 aan	 eerdere	 vermogensdelicten	 op	 zijn	 Uittreksel	 Justitiële	 Documentatie	
vermeld	staan	en	was	het	voorliggende	 feit	gepleegd	gedurende	zijn	proeftijd	van	een	
eerder	 aan	 hem	 opgelegde	 voorwaardelijke	 gevangenisstraf.	 ‘Bij	 deze	 stand	 van	 zaken	
prevaleren	 de	 strafdoelen	 van	 vergelding	 en	 generale	 preventie	 boven	 de	 persoonlijke	
omstandigheden	 van	 de	 verdachte’,	 zo	 overweegt	 het	 Hof,	 ‘Om	 deze	 redenen	 acht	 het	 hof	
oplegging	van	een	onvoorwaardelijke	gevangenisstraf	aangewezen.’243	Ook	ten	aanzien	van	de	
medeverdachte	 overweegt	 het	 Hof	 dat	 vergelding	 prevaleert	 boven	 de	 persoonlijke	
omstandigheden,	 nu	 de	 verdachte	 tegen	 beter	 weten	 in	 blijft	 ontkennen	 en	 uit	 niets	
blijkt	dat	hij	daadwerkelijk	 ‘schoon	schip’	wil	maken	en	 ‘het	 licht’	heeft	gezien.244	Deze	
redenering	van	het	Hof	Amsterdam	is	enigszins	vergelijkbaar	met	Duff’s	communicative	
theory	of	 punishment.	Nu	geen	 enkele	 verantwoordelijkheid	wordt	 genomen	voor	het	
plegen	van	het	delict,	 is	boetedoening	op	zijn	plaats	waarbij	wordt	nagestreefd	dat	de	
daders	 zich	 bekeren	 tot	 de	 geldende	 normen.	 Bovendien	 brengt	 de	 oplegging	 van	 de	
straf	tot	uitdrukking	dat	de	normschending	serieus	wordt	genomen.	Hoewel	het	Hof	niet	

																																																								
241	Gerechtshof	Leeuwarden	4	februari	2011,	ECLI:NL:GHLEE:2011:BP3452.	Zie	ook:	Gerechtshof	’s-
Hertogenbosch	18	december	2015,	ECLI:NL:GHSHE:2015:5267	en	Gerechtshof	Arnhem-Leeuwarden	6	
november	2017,	ECLI:NL:GHARL:2017:9606.		
242	Gerechtshof	Amsterdam	22	juli	2015,	ECLI:NL:GHAMS:2015:3010.	
243	Gerechtshof	Amsterdam	10	oktober	2017,	ECLI:NL:GHAMS:2017:3952.		
244	Gerechtshof	Amsterdam	10	oktober	2017,	ECLI:NL:GHAMS:2017:3951.	
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expliciet	spreekt	van	normhandhaving	of	normbevestiging,	maar	van	generale	preventie	
in	het	algemeen,	is	het	goed	denkbaar	dat	hier	ook	normhandhaving	mee	wordt	beoogd.		
	
De	vierde	en	tevens	laatste	bevinding	die	ik	hier	wil	bespreken	heeft	betrekking	op	een	
categorie	ernstige	delicten,	met	name	bij	levensdelicten	is	de	component	van	vergelding	
evident	 aanwezig.	 Zo	 overweegt	 het	 Hof	 Arnhem-Leeuwarden	 in	 de	 zaak	 tegen	 twee	
medeverdachten	die	worden	veroordeeld	voor	het	plegen	van	een	drietal	moorden:	‘Een	
tijdelijke	gevangenisstraf	doet	onvoldoende	recht	aan	de	ernst	en	de	veelheid	van	de	feiten.	Al	
het	 voorgaande	 voert	 het	 hof	 tot	 de	 slotsom	 dat	 het	 hof	 geen	 ruimte	 aanwezig	 acht	 voor	 de	
oplegging	van	een	andere	gevangenisstraf	dan	de	 levenslange.	Alleen	deze	straf	kan	 leiden	 tot	
adequate	 vergelding	 van	 het	 leed	 dat	 verdachte	 zijn	 slachtoffers	 en	 hun	 nabestaanden	 heeft	
aangedaan	en	tot	vereffening	van	de	schade	die	verdachte	door	de	bewezenverklaarde	feiten	de	
rechtsorde	 heeft	 toegebracht.’245	De	 redenering	 van	 het	 hof	 lijkt	 raakvlakken	 te	 hebben	
met	de	 retributieve	 straftheorie	van	Hegel.	De	vergelding	dient	 ter	vereffening	van	de	
schade,	die	de	samenleving	is	toegebracht	ten	gevolge	van	het	strafbare	feit.	Voorts	dient	
het	 leed	 dat	 de	 slachtoffers	 en	 nabestaanden	 is	 aangedaan	 vergolden	 te	 worden.	 Het	
gepleegde	onrecht	wordt	door	de	vergelding	als	het	ware	opgeheven,	zoals	Hegel	stelt.		
	
Ook	bij	het	delict	doodslag	is	de	vergeldingscomponent	prominent	aanwezig	bij	de	op	te	
leggen	straf.	Het	Hof	Arnhem	neemt	 in	haar	uitspraak	een	uitgebreide	strafmotivering	
op	 ten	 aan	 zien	 van	 de	 vergelding.	 Zo	 overweegt	 het	 hof:	 ‘Het	 strafdoel	 waar	 het	 bij	
doodslag	om	draait,	betreft	de	vergelding.	Door	oplegging	van	straf	wordt	uiting	gegeven	aan	de	
maatschappelijke	verontwaardiging	die	volgt	op	het	opzettelijk	doden	van	een	persoon	en	wordt	
het	 leed	 erkend	dat	door	de	nabestaanden	wordt	 gevoeld.’	Mitsdien	 is	 volgens	het	 hof	 een	
langdurige	 gevangenisstraf	 aangewezen.	 Het	 hof	 overweegt	 verder:	 ‘Met	 het	 leed	 dat	
verdachte	door	middel	van	de	langdurige	gevangenisstraf	wordt	toegevoegd,	dient	het	leed	dat	
hij	 het	 slachtoffer	 en	 de	 nabestaanden	 heeft	 toegebracht	 te	 worden	 vergolden.	 Hierbij	 dient	
opgemerkt	 te	 worden	 dat	 met	 de	 straf	 niet	 meer	 bereikt	 kan	 worden	 dan	vergelding;	 de	
gevolgen	 van	 het	 delict	 waaronder	 het	 verdriet	 bij	 de	 nabestaanden,	 kan	 door	 de	 straf	
(vanzelfsprekend)	niet	 ongedaan	gemaakt	worden. Bij	 de	vergelding	dient	niet	 alleen	 gekeken	
te	worden	naar	de	gevolgen	voor	het	slachtoffer	en	de	nabestaanden	en	de	verontwaardiging	die	
het	 feit	 oproept,	maar	 ook	 naar	 de	 persoon	 van	de	 verdachte	 en	 het	 verwijt	 dat	 hem	van	het	
strafbare	 feit	 kan	worden	 gemaakt.’246	In	 de	 eerste	 zinsnede	 van	 deze	 overweging	 klinkt	
een	soort	lex	talionis	door.	Er	wordt	jegens	de	dader	opzettelijk	leed	toegevoegd	door	de	
oplegging	 van	 een	 lange	 gevangenisstraf,	 omdat	 de	 dader	 het	 slachtoffer	 en	 de	
nabestaanden	ook	leed	heeft	toegebracht.	Tegelijkertijd	wordt	dit	gerelativeerd,	het	leed	
kan	 immers	 niet	 ongedaan	 worden	 gemaakt,	 ook	 niet	 met	 een	 langdurige	 straf.	 Dit	
brengt	 met	 zich	 dat	 sprake	 dient	 te	 zijn	 van	 proportionele	 vergelding	 en	 ook	 moet	
worden	 gekeken	 naar	 de	 persoon	 van	 de	 dader	 en	 het	 verwijt	 dat	 hem	 kan	 worden	
gemaakt.	Het	voert	te	ver	door	om	uitgebreid	stil	te	staan	bij	de	gehele	strafmotivering,	

																																																								
245	Gerechtshof	Arnhem-Leeuwarden	15	maart	2018,	ECLI:NL:GHARL:2018:2456	en	
ECLI:NL:GHARL:2018:2457.	Opmerking	verdient	dat	het	hof	ook	notie	maakt	van	de	strafdoelen	
incapacitatie	en	generale	afschrikking	die	met	de	oplegging	van	de	levenslange	gevangenisstraf	in	dit	
geval	worden	beoogd.	In	eerste	aanleg	werd	door	de	rechtbank	geen	levenslang	opgelegd	wegens	
mogelijke	strijdigheid	met	het	EVRM.	Volgens	het	hof	bestaat	sinds	19	december	2017	wel	een	zodanig	
stelsel	dat	verkorting	mogelijk	maakt	(Besluit	Adviescollege	levenslanggestraften).		
246	Gerechtshof	Arnhem	2	maart	2012,	ECLI:NL:GHARN:2012:BV7558.	Zie	voor	minder	uitgebreide	
strafmotivering	ook:	Gerechtshof	Leeuwaarden	27	januari	2011,	ECLI:NL:GHLEE:2011:BP2250;	
Gerechtshof	Den	Haag	22	mei	2013,	ECLI:NL:GHDHA:2013:CA0588;	Gerechtshof	Arnhem-Leeuwarden	8	
juli	2015,	ECLI:NL:GHARL:2015:5097.		
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maar	de	 invloed	van	vergelding	op	de	op	 te	 leggen	straf	komt	hier	overzichtelijk	naar	
voren.		
	
4.4	Invloed	van	generale	en	speciale	preventie	
	
4.4.1	Enkele	inleidende	opmerkingen	en	de	gehanteerde	methode	
	
Met	 een	 straf	 wordt	 naast	 vergelding,	 dat	 het	 wezen	 van	 de	 straf	 vormt,	 voorts	 nog	
enkele	andere	doelen	nagestreefd.	Het	nastreven	van	doelen	met	het	opleggen	van	een	
straf	 is	 kenmerkend	 voor	de	utilistische	 straftheorie,	 zoals	we	 in	 het	 derde	hoofdstuk	
hebben	gezien.	In	hoofdlijnen	kunnen	twee	soorten	strafdoelen	worden	onderscheiden,	
respectievelijk	 generale	 preventie	 (generale	 afschrikking	 en	 normhandhaving)	 en	
speciale	preventie	(individuele	afschrikking,	resocialisatie	en	incapacitatie).		
	 Met	 een	 analyse	 van	 de	 rechtspraak	 zal	 in	 deze	 paragraaf	 worden	 getracht	 om	
inzicht	 te	 krijgen	 in	 de	 invloed	 van	 respectievelijk	 generale	 preventie	 en	 speciale	
preventie	 op	 de	 op	 te	 leggen	 straf.	 Hierbij	 is	 in	 de	 eerste	 plaats	 van	 belang	 of	 in	 de	
strafmotivering	een	te	dienen	strafdoel	expliciet	naar	voren	komt.	Voorts	is	de	vraag	of	
hier	 een	 bepaalde	 lijn	 in	 te	 ontdekken	 valt,	 bijvoorbeeld	 wanneer	 aan	 een	 bepaald	
strafdoel	meer	gewicht	wordt	toegekend.	Zodoende	tracht	ik	een	antwoord	te	geven	op	
de	vraag	wat	de	invloed	is	van	generale	en	speciale	preventie	op	de	op	te	 leggen	straf.	
Ook	 hier	 zullen	 –	 omwille	 van	 de	 omvang	 –	 uitsluitend	 recente	 uitspraken	 van	
gerechtshoven	 worden	 onderzocht.	 Eveneens	 zal	 een	 analyse	 plaatsvinden	 van	 de	
uitspraken	 die	 op	 de	 website	 van	 ‘de	 Rechtspraak’	 zijn	 gepubliceerd.	 Daarbij	 is	 met	
behulp	 van	 uitgebreid	 zoeken	 de	 volgende	 selectie	 gemaakt.	 Gezocht	 is	 binnen	 de	
‘gepubliceerde	uitspraken’	van	alle	‘gerechtshoven’	binnen	het	rechtsgebied	‘strafrecht’	
in	de	periode	van	de	afgelopen	tien	jaar.	Voor	generale	preventie	is	gezocht	op	termen	
als	‘generale	preventie’	en	‘normbevestiging’	en	‘afschrikking’.	Voor	speciale	preventie	is	
gezocht	 op	 termen	 als	 ‘speciale	 preventie’,	 ‘incapacitatie’,	 ‘individuele	 afschrikking’	 en	
‘resocialisatie’.247		
	
4.4.2	Bevindingen	inzake	generale	preventie	
	
In	veel	van	de	geraadpleegde	uitspraken	wordt	generale	preventie	in	de	strafmotivering	
genoemd	als	een	van	de	na	 te	 streven	doelen.	 	De	overweging	 luidt	dan	als	volgt:	 ‘(…)	
mede	met	het	oog	op	de	generale	preventie,	kan	niet	worden	volstaan	met	een	andere	of	lichtere	
sanctie	dan	een	straf	welke	onvoorwaardelijke	vrijheidsbeneming	voor	de	hierna	te	vermelden	
duur	met	 zich	 brengt.’248	Of:	 ‘(…)	 ook	 vanuit	 het	 oogpunt	 van	generale	 preventie	 -	 een	 forse	
vrijheidsbenemende	straf	opgelegd	dient	te	worden.’249	In	het	merendeel	van	de	uitspraken	
wordt	 in	de	strafmotivering	op	soortgelijke	wijze	gewezen	op	het	belang	van	generale	
preventie.	Nu	generale	preventie	hierbij	niet	nader	is	gespecificeerd,	kan	terecht	worden	
opgemerkt	 dat	 uit	 een	 dergelijke	 overweging	 niet	 duidelijk	 blijkt	 welke	 variant	 van	
generale	preventie	wordt	beoogd	of	waar	de	nadruk	op	 ligt.	Dit	 is	 typerend	voor	veel	
uitspraken	waarin	met	de	op	te	leggen	straf	tevens	generale	preventie	wordt	beoogd.250		
	

																																																								
247	De	uitspraken	zijn	geraadpleegd	op	16	mei	2018.		
248	Gerechtshof	’s-Hertogenbosch	8	april	2008,	ECLI:NL:GHSHE:2008:BC8843.	
249	Gerechtshof	Arnhem-Leeuwarden	6	maart	2018,	ECLI:NL:GHARL:2018:2764.		
250	Ten	Voorde	2008,	p.	63.		
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Voor	generale	preventie	geldt	dat	het	onder	andere	de	strafwaardigheid	van	een	delict	
benadrukt.	Wanneer	in	de	strafmotivering	hoofdzakelijk	wordt	ingegaan	op	de	aard	van	
het	delict	en	het	gevolg	dat	daaraan	over	het	algemeen	is	verbonden,	dan	zal	doorgaans	
de	gebruikelijke	straf	worden	opgelegd.251	Zo	legt	het	Hof	Leeuwarden	een	straf	op	die	
in	 overeenstemming	 is	met	de	oriëntatiepunten	 aan	 een	dader	die	 zich	 schuldig	heeft	
gemaakt	 aan	 hennepteelt.	 Hiertoe	 overweegt	 het	Hof	 Leeuwarden	 ten	 aanzien	 van	 de	
strafwaardigheid	van	het	delict:	‘De	verdachte	heeft	zich	schuldig	gemaakt	aan	het	telen	van	
hennep.	 Hij	 heeft	 -	 puur	 voor	 het	 geldelijk	 gewin	 -	 een	 stof	 geproduceerd	 en	 in	 het	 verkeer	
gebracht	die	schadelijk	kan	zijn	voor	de	gebruikers	van	die	stof.	Het	gebruik	van	de	op	lijst	II	van	
de	 Opiumwet	 voorkomende	 middelen	 -	 de	 hennepproducten	 -	 brengt	 risico's	 mee	 voor	 de	
gezondheid	 van	 gebruikers	 en	 veroorzaakt	 schade	 van	 velerlei	 aard	 in	 de	 samenleving.	 De	
verdachte	heeft	daaraan	door	zijn	handelen	bijgedragen.’	Deze	overweging	betreft	niets	meer	
dan	een	bespreking	van	de	algemeenheden	over	de	aard	van	dit	delict.	Vervolgens	wordt	
aan	dit	 element	uitdrukkelijk	het	 te	 bereiken	 strafdoel	 gekoppeld:	 vanuit	 het	 oogpunt	
van	 normhandhaving	 acht	 het	 Hof	 Leeuwarden	 een	 dergelijke	 straf	 passend	 en	
geboden.252	In	de	hiervoor	besproken	uitspraak	komt	helder	naar	voren	wat	de	invloed	
is	 van	 normhandhaving	 op	 de	 op	 te	 leggen	 straf.	 Dit	 is	 echter	 niet	 in	 alle	
strafmotiveringen	 het	 geval.	 Veelal	 wordt	 volstaan	 met	 een	 combinatie	 van	
normhandhaving	 en	 vergelding,	 zoals	 in	 paragraaf	 4.3.2	 al	 aan	 de	 orde	 kwam.	 Het	 is	
lastig	om	dan	een	uitspraak	te	doen	over	de	 invloed	van	normhandhaving	op	de	op	te	
leggen	 straf.	 De	 samenhang	 tussen	 vergelding	 en	 generale	 preventie	 is	 ook	 terug	 te	
vinden	 in	 de	 strafmotivering	 van	 het	 Hof	 Amsterdam	 inzake	 een	 moeder	 die	 haar	
zevenjarige	dochtertje	om	het	leven	heeft	gebracht:	‘Het	strafdoel	in	het	onderhavige	geval	
is	ook	daarin	gelegen	dat	de	samenleving	vergelding	vraagt	voor	misdrijven	als	de	onderhavige,	
ook	ter	afschrikking	van	anderen.’253		
	
Voorts	kan	worden	geconcludeerd	dat	in	sommige	gevallen	de	generale	preventie	lijkt	te	
worden	 verengd	 tot	 gespecialiseerde	 generale	 preventie,	 zoals	 door	 Muller	 werd	
verdedigd.	Zo	overwoog	het	Hof	Arnhem-Leeuwarden	 in	een	zaak	waarbij	 sprake	was	
van	 afdreiging	 via	 het	 internet	 dat	 ‘bij	 de	 bepaling	 van	 de	 op	 te	 leggen	 straf	 niet	 alleen	
vergelding	maar	ook	de	generale	preventie	voor	ogen	heeft	gehad:	het	voorkomen	van	deze	en	
vergelijkbare	feiten.	Het	lijkt	er	op	dat	seksuele	chantage	via	het	internet	toeneemt’.254	Met	de	
oplegging	van	de	straf	wordt	derhalve	beoogd	om	een	signaal	af	te	geven	aan	deze	groep	
potentiële	daders.	Een	gespecialiseerde	vorm	van	generale	preventie	is	eveneens	terug	
te	vinden	in	verschillende	zaken	waarin	het	ging	om	een	verdenking	van	mensenhandel	
ten	behoeve	van	de	prostitutie.	Het	Hof	Arnhem-Leeuwarden	overweegt	ten	aanzien	van	
de	generale	preventie	 ‘dat	een	kwetsbare	(minderjarige)	vrouw	als	 [benadeelde]	beschermd	
dient	te	worden	tegen	mensen	(zoals	verdachte)	die	dergelijke	vrouwen	zien	als	object	om	aan	
te	 verdienen	 en	 (dus)	 uit	 te	 buiten.’255	Vanuit	 generaal	 preventief	 oogpunt	 acht	 het	 Hof	
derhalve	een	 langdurige	gevangenisstraf	aangewezen,	 zodoende	potentiële	daders	van	
soortgelijke	delicten	af	te	schrikken.	Ook	wanneer	het	gaat	om	het	voorhanden	hebben	
van	 een	 wapen	 is	 in	 de	 strafmotivering	 een	 gespecialiseerde	 vorm	 van	 generale	
preventie	te	herkennen:	 ‘Het	voorhanden	hebben	van	een	wapen	als	het	werpster	bevordert	
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het	gebruik	ervan	en	veroorzaakt	gevoelens	van	onveiligheid	in	de	samenleving	en	daarom	dient	
uit	oogpunt	van	generale	preventie	streng	 te	worden	opgetreden.’	Dit	 geldt	volgens	het	Hof	
Amsterdam	ook	voor	het	voorhanden	hebben	van	nepwapens.256		
	
De	 laatste	 en	 enigszins	 opmerkelijke	 bevinding	 betreft	 een	 enkel	 geval	 waarbij	 in	 de	
strafmotivering	is	opgenomen	dat	generale	preventie	uitdrukkelijk	geen	rol	speelt	bij	de	
op	 te	 leggen	 straf.	 Dit	 deed	 zich	 voor	 in	 een	 zaak	 van	 het	 Hof	 Arnhem-Leeuwarden	
waarbij	het	ging	om	een	verdenking	van	ontucht.	Het	Hof	Arnhem-Leeuwarden	achtte	
de	 oplegging	 van	 een	 onvoorwaardelijke	 gevangenisstraf	 met	 het	 oog	 op	 generale	
preventie	niet	nodig	nu	thans	‘door	de	recente	publiciteit	rond	de	Valkenburgse	zedenzaak	en	
de	Schiedamse	kelderboxzaak	wel	duidelijk	 is	 geworden	dat	 voor	klanten	van	prostituees	een	
zekere	onderzoekplicht	naar	 leeftijd	en	omstandigheden	geldt.’257	Met	andere	woorden,	van	
de	Valkenburgse	zedenzaak	en	de	Schiedamse	kelderboxzaak	 is	al	voldoende	generaal	
preventieve	 werking	 uitgegaan.	 Hoewel	 deze	 redenering	 op	 zichzelf	 genomen	
begrijpelijk	is,	doet	het	zich	ook	wel	enigszins	ongerijmd	voor.	Het	getuigt	immers	niet	
van	 consistentie	 in	 straffen	 als	 in	 soortgelijke	 zaken	 in	 het	 ene	 geval	 wel	 een	
gevangenisstraf	 wordt	 opgelegd	 vanwege	 de	 generaal	 preventieve	 werking	 daarvan,	
terwijl	in	een	tweede	geval	geen	gevangenisstraf	wordt	opgelegd	omdat	van	die	eerdere	
strafzaak	al	een	voldoende	preventieve	werking	is	uitgegaan.	Een	zaak	waarin	evenmin	
generale	preventie	een	rol	speelde,	betreft	de	Bokito-zaak.	Hier	ging	het	echter	niet	om	
de	 vraag	welke	 straf	 diende	 te	worden	 opgelegd,	maar	 om	 de	 vraag	 of	 de	 dierentuin	
diende	te	worden	vervolgd	voor	het	uitbreken	van	de	gorilla.	Het	Hof	’s-Gravenhage	zag	
af	van	verdere	vervolging,	nu	onder	andere	de	norm	al	voldoende	zou	zijn	ingeprent.258	
Je	kunt	 je	hierbij	terecht	afvragen	in	hoeverre	ook	zonder	dit	 incident	bij	dierentuinen	
de	 norm	 al	 voldoende	 is	 ingeprent.	 Het	 lijkt	 mij	 meer	 dan	 vanzelfsprekend	 dat	 de	
dierenverblijven	 veilig	 dienen	 te	 zijn	 voor	 de	 bezoekers.	 Bovendien	 kan	 de	 vraag	
worden	gesteld	waaruit	dan	blijkt	dat	de	norm	al	voldoende	is	ingeprent.		
	
4.4.3	Bevindingen	inzake	speciale	preventie	
	
Speciale	preventie	heeft	betrekking	op	de	persoon	van	de	dader.	 In	de	strafmotivering	
kunnen	omstandigheden	 rondom	de	persoon	van	de	dader	 ten	voordele	of	 ten	nadele	
worden	meewogen	in	de	op	te	leggen	straf.	Schuyt	maakt	hierbij	een	onderscheid	tussen	
de	objectieve	en	de	subjectieve	persoonlijke	omstandigheden.	De	objectieve	persoonlijke	
omstandigheden	 zijn	 de	 objectief	 vast	 te	 stellen	 gegevens	 over	 de	 verdachte.	 Schuyt	
noemt	 hier	 de	 leeftijd	 van	 de	 dader,	 leefomstandigheden	 (woon-	 en	 werksituatie),	
eventuele	 verslavingen	 en/of	 psychische	 problemen	 en	 recidive.	 De	 subjectieve	
persoonlijke	 omstandigheden	 hebben	 –	 anders	 dan	 de	 objectieve	 persoonlijke	
omstandigheden	–	betrekking	op	de	persoon	van	de	verdachte	als	 ‘onderdeel’	 van	het	
strafbare	 feit.	 Hierbij	 gaat	 het	 om	 schuld	 of	 opzet	 en	 mogelijke	 motieven	 die	 tot	 het	
plegen	 van	 het	 strafbare	 feit	 hebben	 geleid.259	Zoals	 in	 het	 navolgende	 zal	 worden	

																																																								
256	Gerechtshof	Amsterdam	2	oktober	2017,	ECLI:NL:GHAMS:2017:3955.	Zie	voor	gespecialiseerde	
generale	preventie	ook:	Gerechtshof	Leeuwarden	17	november	2011,	ECLI:NL:GHLEE:2011:BU5466;	
Gerechtshof	Arnhem-Leeuwarden	24	juli	2017,	ECLI:NL:GHARL:2017:6424.		
257	Gerechtshof	Arnhem-Leeuwarden	20	mei	2016,	ECLI:NL:GHARL:2016:3906	en	Gerechtshof	Arnhem-
Leeuwarden	20	mei	2016,	ECLI:NL:GHARL:2016:3909.	Zie	ook:	Gerechtshof	Arnhem-Leeuwarden	14	
maart	2013,	ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4908.	
258	Gerechtshof	’s-Gravenhage	4	maart	2008,	ECLI:NL:GHSGR:2008:BC5641.		
259	Schuyt	2009,	p.	141	en	142.		
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besproken,	kunnen	zowel	de	objectieve	als	de	subjectieve	persoonlijke	omstandigheden	
ten	voordele	of	ten	nadele	meewegen	in	de	strafmotivering.	
	
Net	 zoals	 bij	 generale	 preventie,	 geldt	 ook	 hier	 dat	 het	 te	 dienen	 strafdoel	 niet	 altijd	
nader	 wordt	 gespecificeerd.	 Het	 Hof	 Amsterdam	 wijdt	 in	 een	 zaak	 waarin	 de	 dader	
wordt	veroordeeld	voor	afpersing	een	uitgebreide	strafmotivering	aan	de	persoon	van	
de	 dader.	 Zo	wijst	 het	 hof	 op	 het	 Uittreksel	 Justitiële	 Documentatie	waaruit	 volgt	 dat	
verdachte	 al	 eerder	 voor	 soortgelijke	 zaken	 is	 veroordeeld.	Voorts	weegt	 het	 hof	mee	
dat	 het	 strafbare	 feit	 is	 gepleegd	 in	 de	 proefperiode	 van	 een	 voorwaardelijke	
invrijheidsstelling	 en	 blijkt	 uit	 het	 reclasseringsrapport	 dat	 het	 recidivegevaar	 wordt	
ingeschat	als	hoog.	Het	moge	duidelijk	zijn,	dat	voornoemde	objectieve	omstandigheden	
ten	 nadele	 van	 de	 verdachte	 meewegen.	 Het	 hof	 legt	 uiteindelijk	 een	 langere	
gevangenisstraf	op	dan	de	rechtbank,	nu	een	langere	straf	onder	meer	bijdraagt	aan	het	
strafdoel	 van	 speciale	 preventie.260	Het	 blijft	 echter	 in	 het	 ongewis	 of	 hier	 individuele	
afschrikking,	 incapacitatie	 of	 rehabilitatie	wordt	 beoogd	 of	waar	 de	 nadruk	 op	 ligt	 bij	
speciale	 preventie.	 Dit	 is	 ook	 terug	 te	 zien	 in	 een	 zaak	 waarin	 sprake	 is	 van	 een	
subjectieve	 persoonlijke	 omstandigheid.	 Het	 Hof	 Arnhem-Leeuwarden	 weegt	 in	 een	
zaak	 over	 mensenhandel	 de	 subjectieve	 omstandigheid	 dat	 de	 verdachte	 door	 zijn	
grotendeels	ontkennende	houding	geen	inzicht	heeft	getoond	in	zijn	kwalijke	gedrag,	ten	
nadele	van	de	speciale	preventie	mee.261	Ook	hier	wordt	niet	nader	gespecificeerd	waar	
de	nadruk	op	ligt.		
	
Als	 gezegd	 kunnen	 objectieve	 persoonlijke	 omstandigheden	 ook	 ten	 voordele	worden	
meegewogen.	 Zo	 overweegt	 het	 Hof	 Amsterdam	 dat	 in	 het	 leven	 van	 verdachte	 een	
‘positieve	 kentering’	 is	 opgetreden.	 Dit	 wordt	 bevestigd	 in	 zijn	 Uittreksel	 Justitiële	
Documentatie	waaruit	volgt	dat	verdachte	sinds	het	plegen	van	de	gewapende	overval,	
geen	 strafbare	 feiten	meer	heeft	 begaan.	Bovendien	wordt	 rekening	 gehouden	met	de	
nog	 jeugdige	 leeftijd	 van	 verdachte.	 Volgens	 het	 hof	 is	 de	 oplegging	 van	 een	
gevangenisstraf	derhalve	niet	in	het	belang	van	de	verdachte	en	de	samenleving.	Het	hof	
legt	derhalve	een	gevangenisstraf	op	waarbij	het	onvoorwaardelijk	deel	gelijk	is	aan	de	
voorlopige	 hechtenis.	 Nu	 onvoldoende	 boete	 is	 gedaan,	 wordt	 daarnaast	 een	 forse	
taakstraf	opgelegd.	‘Op	die	manier	wordt	naar	het	oordeel	van	het	hof	een	evenwichtige	balans	
gevonden	 tussen	 de	 noodzakelijk	 geachte	 vergelding	 en	 normbevestiging	 enerzijds	 en	 de	
speciale	 preventie	 anderzijds.’262	Een	 andere	 zaak	 waarin	 de	 afwezigheid	 van	 een	 hoog	
recidiverisico	 een	 belangrijke	 rol	 speelde,	 betreft	 een	 veroordeling	 voor	 een	 dubbele	
moord	 en	 een	 mishandeling.	 Het	 Hof	 ’s-Gravenhage	 ziet	 af	 van	 oplegging	 van	 de	
levenslange	gevangenisstraf	nu	dit	een	uiterst	middel	betreft.	Het	hof	overweegt:	‘(…)	dat	
het	 opleggen	 van	 een	 levenslange	 gevangenisstraf	 naar	 zijn	 oordeel	 slechts	 passend	 kan	 zijn	
indien	 de	 kans	 dat	 verdachte	 eenmaal	 vrij	 zich	 wederom	 aan	 soortgelijke	 levensdelicten	 zal	
schuldig	 maken	 -	 als	 waarin	 in	 dezen	 sprake	 is	 -	 dat	 terugkeer	 van	 de	 verdachte	 in	 de	
maatschappij	 niet	 meer	 verantwoord	 is.’	 Het	 hof	 ziet	 geen	 aanknopingspunten	 voor	 de	
aanwezigheid	van	een	hoog	recidiverisico	en	legt	een	gevangenisstraf	van	twintig	jaren	
op,	nu	het	wel	van	belang	is	dat	de	samenleving	geruime	tijd	tegen	de	verdachte	wordt	

																																																								
260	Gerechtshof	Amsterdam	4	mei	2016,	ECLI:NL:GHAMS:2016:1776.	Een	andere	zaak	waarin	subjectieve	
persoonlijke	omstandigheden	ten	nadele	van	de	speciale	preventie	worden	meegewogen	is	Gerechtshof	
Arnhem-Leeuwarden	19	september	2013,	ECLI:NL:GHARL:2013:6863.		
261	Gerechtshof	Arnhem-Leeuwarden	13	oktober	2016,	ECLI:NL:GHARL:2016:8124.		
262	Gerechtshof	Amsterdam	26	april	2017,	ECLI:NL:GHAMS:2017:1927.		
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beschermd	en	uit	het	oogpunt	van	vergelding.263	De	overweging	dat	enerzijds	geen	hoog	
risico	 op	 recidive	 aanwezig	 is,	 maar	 anderzijds	 de	 samenleving	 wel	 voor	 een	 lange	
periode	tegen	verdachte	dient	te	worden	beschermd	is	enigszins	paradoxaal.		
	
Voorts	 kan	worden	 geconcludeerd	 dat	 in	 sommige	 gevallen	waarin	 sprake	 is	 van	 een	
(hoog)	 recidiverisico	 uit	 het	 oogpunt	 van	 resocialisatie	 juist	 wordt	 af	 gezien	 van	 een	
geheel	onvoorwaardelijke	gevangenisstraf,	hoewel	de	ernst	van	de	feiten	dit	wel	kunnen	
rechtvaardigen.	Een	dergelijk	geval	doet	zich	voor	in	een	uitspraak	van	het	Hof	Arnhem	
waarin	 het	 gaat	 om	 een	 verdenking	 van	 ontucht	 met	 een	 minderjarige.	 Vanwege	 de	
psychische	problematiek	van	verdachte,	wordt	met	het	oog	op	de	speciale	preventie	aan	
het	 voorwaardelijk	 deel	 van	 de	 gevangenisstraf	 de	 bijzondere	 voorwaarde	 gekoppeld	
dat	verdachte	een	behandeling	voor	recidivepreventie	zal	ondergaan.264	Een	redenering	
met	 een	 soortgelijke	 strekking	 is	 terug	 te	 vinden	 in	 een	 zaak	 van	het	Hof	Amsterdam	
betreffende	 twee	winkeldiefstallen	waarbij	 ook	 geweld	 is	 gebruikt.	Het	hof	 overweegt	
dat	 ‘(…) ter	 voorkoming	 van	 doorkruising	 van	 het	 behandel-	 en	 begeleidingstraject	 dat	 de	
verdachte	momenteel	doorloopt	een	deel	van	de	straf	in	voorwaardelijke	vorm	zal	opleggen	en	
daaraan	de	voorwaarden	zal	koppelen	die	ook	bij	vonnis	van	13	oktober	2016	zijn	gesteld.	Dit	is	
in	het	belang	van	de	verdachte	en	–	met	het	oog	op	de	speciale	preventie	–	uiteindelijk	ook	in	het	
belang	 van	 de	 maatschappij.’265 	In	 beide	 voornoemde	 gevallen	 wordt	 –	 hoewel	 niet	
expliciet	genoemd	–	aan	de	resocialisatie	van	de	verdachte	veel	gewicht	toegekend	gelet	
op	 het	 risico	 van	 recidive.	 Hetgeen	 uiteindelijk	 in	 het	 voordeel	 zal	 zijn	 van	 de	
maatschappij,	 nu	 dit	 de	 kans	 op	 een	 succesvolle	 terugkeer	 groter	maakt.	 Ook	 uit	 het	
onderzoek	 van	Moerings	 e.a.	 volgt	 dat	 rechters	 bij	 een	 hoog	 recidiverisico	 eerder	 een	
(deels)	 voorwaardelijke	 gevangenisstraf	 opleggen	 in	 combinatie	 met	 bijzondere	
voorwaarden.	Aan	daders	met	een	hoog	recidiverisico	moet	nog	‘gesleuteld’	worden.266		
	
Een	 laatste	 bevinding	 heeft	 betrekking	 op	 de	 individueel	 afschrikkende	 werking	 van	
straf.	 Zo	 wordt	 in	 voorkomende	 gevallen	 naast	 een	 onvoorwaardelijk	 deel	 van	 de	
gevangenisstraf	 ook	 een	 voorwaardelijk	 deel	 opgelegd	 ‘als	 stok	 achter	 de	 deur’.	 Zo	
overweegt	het	Hof	Leeuwarden	in	verschillende	zaken	dat	 ‘Het	voorwaardelijke	strafdeel	
dient	als	stok	achter	de	deur,	 teneinde	te	voorkomen	dat	de	verdachte	zich	nogmaals	schuldig	
maakt	aan	(soortgelijke)	strafbare	feiten.’267	Het	voorwaardelijk	deel	blijft	boven	zijn	hoofd	
hangen	en	dient	de	dader	ervan	te	weerhouden	opnieuw	een	strafbaar	feit	te	plegen.		
	
	
4.5	Tussenconclusie	
	
De	straftoemetingsbeslissing	van	de	rechter	vormt	–	met	name	voor	de	verdachte	–	de	
kwintessens	van	het	hele	 strafproces.	Uit	deze	beslissing	volgt	welke	consequenties	al	
dan	 niet	 worden	 verbonden	 aan	 het	 plegen	 van	 een	 bepaald	 strafbaar	 feit.	 De	
straftoemetingsbeslissing	vormt	hiermee	–	behoudens	hoger	beroep	–	het	sluitstuk	van	
het	strafproces.	De	rechter	heeft	binnen	de	gestelde	kaders	door	de	wetgever	bij	deze	
																																																								
263	Gerechtshof	’s-Gravenhage	15	juli	2008,	ECLI:NL:GHAMS:2008:BD7294.	
264	Gerechtshof	Arnhem	13	juli	2012,	ECLI:NL:GHARN:2012:BX2789.		
265	Gerechtshof	Amsterdam	6	februari	2017,	ECLI:NL:GHAMS:2017:488.	
266	Van	Wingerden,	Moerings	en	Van	Wilsem	2013,	p.	2318.	
267	Gerechtshof	Leeuwarden	14	juni	2011,	ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ8030;	Gerechtshof	Leeuwarden	14	
juni	2011,	ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ8020	en	Gerechtshof	Leeuwarden	29	april	2010,	
ECLI:NL:GHLEE:2010:BM3207.		
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beslissing	 een	 grote	 mate	 van	 straftoemetingsvrijheid.	 Deze	 beslissingsvrijheid	 hangt	
nauw	samen	met	het	vertrouwen	dat	de	wetgever	in	de	rechterlijke	macht	heeft.	Daarbij	
dient	te	worden	opgemerkt,	dat	dit	vertrouwen	lang	niet	meer	zo	vanzelfsprekend	is	als	
dat	van	oorsprong	was.	Het	doel	dat	de	rechter	nastreeft	met	het	opleggen	van	een	straf	
vormt	 een	 belangrijke	 beïnvloedende	 factor	 bij	 het	 vaststellen	 van	 de	 strafsoort	 en	
vervolgens	 de	 strafmaat.	 Nu	 deze	 strafdoelen	 niet	 wettelijk	 zijn	 verankerd,	 komt	 het	
uiteindelijk	neer	op	een	weging	door	de	rechter.	
	
In	dit	hoofdstuk	 is	getracht	een	antwoord	te	 formuleren	op	de	volgende	deelvraag:	Op	
welke	wijze	spelen	de	strafdoelen	vergelding,	speciale	preventie	en	generale	preventie	een	
rol	bij	de	straftoemeting	in	de	praktijk?	Nu	vergelding	in	het	huidige	strafrechtssysteem	
de	 grondslag	 van	 het	 straffen	 vormt,	 wordt	 de	 vergelding	 in	 vrijwel	 iedere	
strafmotivering	 meegewogen	 in	 de	 strafvorming.	 Een	 belangrijk	 element	 dat	 mede	
bepalend	is	voor	de	mate	van	vergelding,	betreft	de	ernst	van	het	gepleegde	feit.	Zo	kan	
de	ernst	van	het	delict	met	zich	brengen	dat	uit	het	oogpunt	van	vergelding	alleen	een	
(deels)	 onvoorwaardelijke	 gevangenisstraf	 geboden	 is.	 Ook	wanneer	 sprake	 is	 van	 de	
meer	 ernstigere	 delicten,	 zoals	 levensdelicten,	 is	 de	 vergeldingscomponent	 evident	
aanwezig	 in	 de	 strafmotivering.	 Hierbij	 speelt	 de	 impact	 dat	 het	 strafbare	 feit	 heeft	
gehad	op	de	slachtoffers,	de	nabestaanden	en	de	samenleving	eveneens	een	belangrijke	
rol.	Vergelding	komt	bovendien	meer	op	de	voorgrond	te	staan	wanneer	de	verdachte	
het	 delict	 ontkent	 en	 geen	 verantwoording	 neemt	 voor	 zijn	 daden.	 Als	 de	 verdachte	
daarbij	 ook	 een	 hele	 waslijst	 heeft	 aan	 eerder	 gepleegde	 misdrijven,	 dan	 wordt	 aan	
vergelding	 meer	 gewicht	 toegekend.	 Dit	 zijn	 enkele	 gevallen	 waarin	 de	
vergeldingscomponent	nader	wordt	toegelicht	in	de	strafmotivering.	
	
Voor	generale	preventie	geldt	dat	het	de	strafwaardigheid	van	een	delict	tot	uitdrukking	
brengt.	 In	 sommige	 gevallen	 richt	 de	 generale	 preventie	 –	 in	 aansluiting	 op	 de	
gespecialiseerde	generale	preventie	van	Muller	–	zich	specifiek	op	een	bepaalde	groep	
potentiële	 daders.	 Als	 voorbeelden	 zijn	 drugsgerelateerde	 delicten	 en	 mensenhandel	
genoemd.	Wanneer	de	norm	al	voldoende	zou	zijn	ingeprent	of	een	bepaald	type	delict	
al	genoeg	afschrikkende	werking	heeft	gehad,	wordt	uitdrukkelijk	afgezien	om	generale	
preventie	mee	te	wegen	in	de	strafmotivering.	Voor	resocialisatie	als	vorm	van	speciale	
preventie	geldt	dat	wanneer	blijkt	dat	het	recidiverisico	laag	is,	de	nadruk	meer	komt	te	
liggen	op	de	vergelding.	Andersom	geredeneerd	kan	wanneer	het	recidiverisico	als	hoog	
wordt	ingeschat	uit	het	oogpunt	van	resocialisatie	juist	worden	afgezien	van	een	geheel	
onvoorwaardelijke	 gevangenisstraf.	 In	 een	 dergelijk	 geval	 kan	 en	 dient	 er	 nog	
‘gesleuteld’	 te	worden	aan	de	dader.	Dit	 is	uiteindelijk	niet	alleen	 in	het	belang	van	de	
dader,	 maar	 ook	 in	 het	 belang	 van	 de	 maatschappij.	 Voor	 wat	 betreft	 de	 individuele	
afschrikkende	werking	 van	 straf	 kan	worden	 opgemerkt	 dat	 in	 bepaalde	 gevallen	 een	
voorwaardelijk	deel	aan	de	straf	wordt	gekoppeld,	als	 ‘stok	achter	de	deur’	 in	de	hoop	
de	dader	ervan	te	weerhouden	in	de	toekomst	strafbare	feiten	te	plegen.		
Ten	slotte	kan	in	zijn	algemeenheid	worden	opgemerkt	dat	in	veel	gevallen	de	rechters	
geen	 specifieke	 strafgronden	of	 strafdoelen	 voor	 ogen	hebben.	Hetgeen	 in	 ieder	 geval	
niet	uitdrukkelijk	naar	voren	komt	in	de	strafmotivering.	Doorgaans	wordt	slechts	heel	
algemeen	op	vergelding	of	preventie	gewezen	om	de	zwaarte	van	de	op	te	leggen	straf	te	
rechtvaardigen.	Het	moge	duidelijk	zijn	dat	het	uiteindelijk	neerkomt	op	een	weging	van	
alle	omstandigheden	van	het	 geval,	 zodat	 een	 rechter	 ‘maatwerk’	 kan	 leveren.	Daarbij	
dient	men	de	ander	op	een	manier	te	behandelen,	die	door	jou	ook	als	rechtvaardig	zou	
worden	 ervaren	 als	 je	 zelf	 voorwerp	 van	 die	 behandeling	 zou	 zijn.	 Dit	 komt	 tot	
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uitdrukking	 in	 de	 volgende	 uitspraak	 van	 John	Bradford	 toen	 hij	 naar	 de	 brandstapel	
werd	gebracht:		
	
There	but	for	the	grace	of	God,	goes	John	Bradford.268	
	

5.	Synthese		
	
In	voorgaande	hoofdstukken	is	uitvoerig	ingegaan	op	de	verhogingen	van	de	strafmaat	
vanaf	de	totstandkoming	van	het	huidige	Wetboek	van	Strafrecht	in	1886	tot	heden	en	is	
een	blik	 geworpen	op	de	 toekomst.	Daarbij	 is	 getracht	de	beweegredenen	 te	 schetsen	
die	ten	grondslag	hebben	gelegen	aan	de	verhogingen	van	de	strafmaat.	Nu	‘uit	den	aard	
der	 zaak	 aan	 elke	 strafbedreiging	 bezwaren	 zijn	 verbonden’,269	behoeft	 de	 praktijk	 van	
straffen	 een	 rechtvaardiging.	 Verschillende	 straftheorieën	 over	 de	 zin	 van	 straffen	
passeerden	 de	 revue.	 Voorts	 is	 de	 betekenis	 van	 de	 strafdoelen	 voor	 de	
strafrechtspraktijk	 geanalyseerd.	 In	 voorliggend	 hoofdstuk	 zullen	 de	 belangrijkste	
bevindingen	 worden	 geïntegreerd	 tot	 een	 geheel,	 zodat	 met	 solide	 argumenten	 een	
onderbouwd	antwoord	kan	worden	geformuleerd	op	de	centrale	vraagstelling.			
	
Bij	 de	 totstandkoming	 van	 het	 Wetboek	 van	 Strafrecht	 werd	 niet	 al	 te	 lichtvaardig	
gedacht	 over	 de	maximale	 duur	 van	 de	 straffen.	 Als	 gevolg	 van	 de	 afschaffing	 van	 de	
doodstraf	 is	door	Minister	Modderman	 in	1886,	 ‘met	een	bloedend	hart,	want	 in	beginsel	
deugt	zij	niet	(…)’,	zo	hield	hij	de	Tweede	Kamer	voor,	de	levenslange	gevangenisstraf	in	
het	Wetboek	van	Strafrecht	behouden.	Men	was	voor	de	afschaffing	van	deze	straf	nog	
niet	 rijp. 270 	Het	 belangrijkste	 bezwaar	 tegen	 het	 behouden	 van	 de	 levenslange	
gevangenisstraf	 was,	 dat	 de	 straf	 indruist	 tegen	 een	 belangrijk	 uitgangspunt	 van	 de	
straf:	 het	 recht	 op	 rehabilitatie.	 Nu	 dit	 recht	 op	 rehabilitatie	 niet	 volledig	 werd	
ontnomen,	 omdat	de	mogelijkheid	 tot	 het	 verlenen	van	 gratie	bleef	 bestaan,	 kon	deze	
straf	 gehandhaafd	 blijven.	 Bovendien	 zou	 de	 afschaffing	 van	 de	 levenslange	
gevangenisstraf	met	zich	brengen	dat	een	 tijdelijke	gevangenisstraf	van	misschien	wel	
dertig	of	veertig	jaren	moest	worden	ingevoerd.	Ook	bij	het	vaststellen	van	de	maximale	
tijdelijke	 gevangenisstraf	 is	 het	 belang	 van	 het	 recht	 op	 rehabilitatie	 niet	 uit	 het	 oog	
verloren.	 Na	 een	 gedegen	 onderzoek	 en	 een	 uitvoerige	 beraadslaging	 is	 de	maximale	
tijdelijke	gevangenisstraf	op	vijftien	jaren	gesteld,	met	dien	verstande	dat	deze	met	een	
derde	kan	worden	verhoogd	wanneer	sprake	is	van	strafverzwarende	omstandigheden.	
Een	 gevangenisstraf	 van	 meer	 dan	 twintig	 jaren	 werd	 uitdrukkelijk	 niet	 wenselijk	
geacht,	 nu	 een	 straf	 van	 zo	 een	 lange	 duur	 de	 veroordeelde	 geheel	 ongeschikt	 en	
onbekwaam	maakt	om	succesvol	terug	te	keren	in	de	maatschappij.271		
	
Vandaag	 de	 dag	 lijken	 deze	 weloverwogen	 standpunten	 –	 soms	 zonder	 nadere	
motivering	–	in	zijn	geheel	te	zijn	verlaten.	De	gedachte	dat	het	onwenselijk	zou	zijn	om	
een	 veroordeelde	 langer	 dan	 twintig	 jaren	 op	 te	 sluiten	 is	 derhalve	 een	 gepasseerd	
station.	In	2006	is	niet	alleen	een	aantal	bijzondere	strafmaxima,	maar	ook	het	algemeen	

																																																								
268	Deze	uitspraak	is	ontleend	aan	een	artikel	over	John	Bradford:	Corstens	2013,	p.	722.		
269	Smidt	1891	(dl.	I),	p.	16.	
270	Na	de	afschaffing	van	de	doodstraf	op	17	september	1870	kwam	toen	nog	de	levenslange	
tuchthuisstraf	voor	in	de	plaats.	Smidt	1891	(dl.	1),	p.	31.		
271	Smidt	1891	(dl.	I),	p.	209	en	210.	
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strafmaximum	 aanzienlijk	 verhoogd.272	De	 maximale	 tijdelijke	 gevangenisstraf	 voor	
moord	 is	 destijds	 bij	 amendement	 gewijzigd	 van	 twintig	 naar	 dertig	 jaren.273 	Het	
gegeven	dat	een	dergelijke	ingrijpende	en	precaire	wijziging	–	zonder	een	memorie	van	
toelichting	of	advies	van	de	Raad	van	State	en	eventuele	derden	–	is	ingevoerd,	is	in	de	
eerste	plaats	zorgwekkend	te	noemen.	De	ratio	van	deze	strafmaatverhoging	was	–	voor	
zover	deze	kenbaar	is	gemaakt	–	gelegen	in	het	verkleinen	van	het	zogenaamde	strafgat	
tussen	 de	 maximale	 tijdelijke	 gevangenisstraf	 en	 de	 levenslange	 gevangenisstraf,	
teneinde	 het	 aantal	 opleggingen	 van	 laatstgenoemde	 straf	 te	 reduceren. 274 	Deze	
strafmaatverhoging	 kan	 echter	 ook	 in	 de	 context	 worden	 gezien	 van	 de	 almaar	
groeiende	 aandacht	 voor	 de	 positie	 van	 het	 slachtoffer.	 Zo	 was	 een	 jaar	 voor	 de	
inwerkingtreding	 van	 de	 maximale	 tijdelijke	 gevangenisstraf	 van	 dertig	 jaren,	 een	
wetsvoorstel	ingediend	dat	strekte	tot	een	uitbreiding	en	wettelijke	verankering	van	de	
rechten	 van	 slachtoffers	 in	 het	 strafproces.275	Dit	 is	 nog	 maar	 de	 beginfase	 van	 een	
ontwikkeling	waarin	de	genoegdoening	van	slachtoffers	 (en	nabestaanden)	een	steeds	
grotere	rol	opeist	in	het	strafproces.		
	
Het	einde	van	het	almaar	verhogen	van	de	wettelijke	strafmaxima	is	echter	nog	(lang)	
niet	in	zicht.	Zo	bestaan	er	voornemens	om	de	maximale	tijdelijke	gevangenisstraf	voor	
moord	verder	te	verhogen	naar	veertig	jaren	en	wordt	de	maximaal	op	te	leggen	straf	in	
geval	 van	 doodslag	mogelijk	 ook	 verhoogd.276	Het	 telkens	 verhogen	 van	 de	maximale	
tijdelijke	 gevangenisstraf	 zal	 daarenboven	 uiteindelijk	 ook	 gevolgen	 hebben	 voor	 de	
duur	van	de	levenslange	gevangenisstraf.	Bovendien	wordt	aan	het	recht	op	rehabilitatie	
lang	 niet	 zo	 veel	 waarde	 meer	 gehecht	 als	 in	 1886.	 Niet	 alleen	 bij	 de	 levenslange	
gevangenisstraf,	 waarbij	 zowel	 vanuit	 de	 politiek	 als	 vanuit	 de	 maatschappij	 de	
voorkeur	 lijkt	uit	 te	gaan	naar	de	onverstoorde	tenuitvoerlegging	van	de	straf,277	maar	
ook	 bij	 de	 tenuitvoerlegging	 van	 een	 tijdelijke	 gevangenisstraf	 is	 het	 recht	 op	
rehabilitatie	 niet	 langer	 als	 vanzelfsprekend	 te	 beschouwen.	 Op	 1	 mei	 jl.	 is	 door	 de	
Minister	voor	Rechtsbescherming	een	wetsvoorstel	ingediend	inhoudende	een	wijziging	
van	het	 stelsel	 van	voorwaardelijke	 invrijheidsstelling.	Beknopt	komt	dit	wetsvoorstel	
erop	neer	dat	veroordeelden	tot	een	gevangenisstraf	van	zes	jaar	of	meer	slechts	twee	
jaar	 voor	 de	 einddatum	 van	 de	 opgelegde	 gevangenisstraf	 in	 aanmerking	 komen	 om	
voorwaardelijk	 in	 vrijheid	 te	 worden	 gesteld.	 Bovendien	 wordt	 de	 voorwaardelijke	
invrijheidsstelling	niet	 langer	van	rechtswege	verleend,	maar	vindt	na	verloop	van	tijd	
een	 individuele	 beoordeling	plaats.	Hierbij	wordt	 niet	 alleen	 gekeken	naar	 het	 gedrag	
van	 de	 veroordeelde	 gedurende	 zijn	 detentie,	 maar	 spelen	 ook	 subjectieve	
omstandigheden	als	de	belangen	van	slachtoffers	en	nabestaanden	een	rol	bij	het	al	dan	
niet	 verlenen	 van	 een	 voorwaardelijke	 invrijheidstelling. 278 	Door	 de	 voorgestelde	

																																																								
272	Wet	van	22	december	2005,	(Stb.	2006,	11),	in	werking	getreden	per	1	februari	2006.	
273	Handelingen	II,	2003-2004,	91,	p.	5897-5899.	
274	Kamerstukken	II,	2003-2004,	28	484,	nr.	45,	p.	5.	
275	Kamerstukken	II	2004-2005,	30143.		
276	Brief	van	de	Minister	van	Veiligheid	en	Justitie	aan	de	Tweede	Kamer	van	2	juni	2016	inzake	de	
wijziging	in	de	tenuitvoerlegging	van	de	levenslange	gevangenisstraf.		
277	Met	de	inwerkingtreding	van	het	nieuwe	beleid	op	1	maart	2017	worden	de	eerste	25	jaar	geen	re-
integratieactiviteiten	ondernomen.	Zie:	Besluit	van	25	november	2016,	Stcrt	1	december	2016,	nr.	65365,	
zoals	gewijzigd	bij	Besluit	van	6	juni	2017,	Stcrt	14	juni	2017,	nr.	32577.	
278	Wetsvoorstel	detentiefasering	en	voorwaardelijke	invrijheidstelling	van	1	mei	2018.	Geraadpleegd	
via:	https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/05/01/dekker-voorwaardelijke-
invrijheidstelling-niet-langer-vanzelfsprekend	
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wijziging	 is	 in	 de	 eerste	 plaats	 de	 facto	 sprake	 van	 een	 strafverzwaring.	 Een	
veroordeelde	tot	dertig	jaren	gevangenisstraf	zit	 immers	eerst	achtentwintig	jaren	–	in	
plaats	 van	 twintig	 jaren	 –	 voordat	 hij	 in	 aanmerking	 komt	 voor	 een	 voorwaardelijke	
invrijheidsstelling.	In	de	tweede	plaats	kan	m.i.	derhalve	niet	langer	worden	gesproken	
van	 een	 recht	 op	 rehabilitatie.	 Dit	 veronderstelt	 immers	 dat	 iedere	 veroordeelde	
voorwaardelijk	 in	 vrijheid	wordt	 gesteld,	 hetgeen	 door	 de	 voorgestelde	wijziging	 niet	
per	definitie	het	geval	is.		
	
Het	 universele	 mensbeeld,	 waarbij	 de	 waardigheid	 van	 de	 mens	 –	 ook	 die	 van	 de	
misdadiger	 –	 centraal	 staat,	 was	 inherent	 aan	 de	 periode	 vlak	 na	 de	 Tweede	
Wereldoorlog.	 De	 delinquent	 werd	 gezien	 als	 zwakkere	 en	 hulpbehoevend	 individu,	
hetgeen	 door	Kempe	 destijds	werd	 omschreven	 als	 een	 in	versukkeling	gelopen	 jonger	
broertje	dat	op	het	rechte	pad	geholpen	diende	te	worden.279	In	de	loop	der	jaren	heeft	
een	 kentering	 plaatsgevonden	 en	 vandaag	 de	 dag	 is	 van	 het	 hiervoor	 omschreven	
mensbeeld	 nog	 maar	 weinig	 over.	 De	 delinquent	 wordt	 tegenwoordig	 steeds	 meer	
gezien	als	een	harde	en	gevaarlijke	crimineel,	oftewel	de	vijand	van	de	samenleving.280	
De	eerste	sporen	van	deze	kentering	waren	duidelijk	merkbaar	in	de	loop	van	de	jaren	
‘80	 en	 ‘90.	 De	 overtuiging	 heerste	 dat	 de	 stijgende	 criminaliteit	 diende	 te	 worden	
bestreden	 door	 een	 steeds	 punitiever	 wordend	 strafrechtelijk	 overheidsoptreden.	
Verschillende	bijzondere	strafmaxima	werden	verhoogd	of	er	vond	een	verruiming	van	
de	 delictsomschrijving	 plaats,	 zodat	 meer	 gedragingen	 strafbaar	 werden	 gesteld.	
Waarden	 als	 tolerantie,	 inlevingsvermogen	 en	begrip	 verdwenen	naar	 de	 achtergrond	
en	 maakten	 plaats	 voor	 zakelijkheid,	 efficiency,	 doelmatigheid	 en	 zekerheid	 in	 het	
maatschappelijk	 verkeer.	 Deze	 ingeslagen	 weg	 stond	 lijnrecht	 tegenover	 het	
strafrechtelijk	 beleid	 van	 de	 periode	 vlak	 na	 de	 Tweede	 Wereldoorlog.	 Voorts	 was	
sprake	van	een	steeds	verdere	instrumentalisering	van	het	strafrecht	en	bestond	in	de	
samenleving	 een	 groeiende	 behoefte	 aan	 vergelding.	 Dit	 had	mede	 te	maken	met	 het	
gegeven	dat	het	gepleegde	misdrijf	werd	gezien	als	een	inbreuk	op	de	integriteit	en	de	
belangen	van	het	slachtoffer,	waardoor	de	aandacht	voor	de	positie	van	het	slachtoffer	
groeide	en	men	zich	meer	dan	ooit	met	het	slachtoffer	identificeerde.281	Deze	tendens	is	
ook	anno	2018	duidelijk	merkbaar.	Het	gevoel	van	onveiligheid	in	de	samenleving	en	de	
onvrede	over	het	strafrechtelijk	optreden	 lijkt	meer	dan	ooit	aanwezig,	hetgeen	wordt	
versterkt	door	oppervlakkige	en	eenzijdige	berichtgeving	in	de	media.282	Deze	onvrede	
uit	zich	onder	andere	in	de	publieke	druk	om	zwaardere	straffen	mogelijk	te	maken.	De	
wetgever	grijpt	deze	omstandigheden	vervolgens	maar	al	te	graag	aan	om	de	gedachte	
dat	 de	 veiligheid	 in	 de	 samenleving	 bij	 uitstek	 kan	 worden	 bereikt	 door	 een	 steeds	
strenger	wordend	strafrechtelijk	optreden,	te	verwezenlijken.283	Dit	heeft	onder	andere	
geresulteerd	 in	 voornoemde	 (aanzienlijke)	 verhogingen	 van	 de	 strafmaat	 en	 tot	 het	
voorstel	betreffende	de	wijziging	van	het	stelsel	van	voorwaardelijke	invrijheidsstelling.		
	
Het	 gegeven	 dat	 het	 strafrecht	 de	 afgelopen	 jaren	 in	 toenemende	 mate	 als	 premium	
remedium	wordt	ingezet	om	de	veiligheid	in	de	maatschappij	te	waarborgen,	maakt	dat	
meer	waarde	zou	moeten	worden	gehecht	aan	de	vraag	wat	eigenlijk	de	zin	van	straffen	

																																																								
279	Kempe	1975,	p.	10.	
280	Kelk	2015,	p.	90	en	91.		
281	Kelk	2015,	p.	89	en	90.	
282	Van	der	Maden,	Malsch	en	De	Keijser	2017,	p.	1.			
283	Schuyt	2007,	p.	205	en	206.	
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is.	 Het	 is	 alvorens	 de	 strafmaat	mogelijk	 verder	 te	 verhogen	 nuttig	 om	 eerst	 terug	 te	
gaan	naar	de	basis.	Een	reflectie	van	de	verschillende	theorieën	over	de	zin	van	straffen	
ligt	 dan	 ook	 in	 de	 rede.	 In	 de	 eerste	 plaats	 is	 een	 onderscheid	 gemaakt	 tussen	 twee	
straftheorieën	 die	 zich	 gedurende	 de	 periode	 van	 de	 Verlichting	 verder	 hebben	
ontwikkeld,	 te	 weten	 de	 retributieve	 straftheorie	 en	 de	 utilistische	 straftheorie.	
Voornoemde	 straftheorieën	 staan	wat	 betreft	 het	 ideeëngoed	over	de	 zin	 van	 straffen	
lijnrecht	 tegenover	 elkaar.	 Dit	 heeft	 onder	 andere	 te	maken	met	 het	mensbeeld	waar	
voorstanders	 van	 beide	 theorieën	 vanuit	 gaan.	 Nu	 retributivisten	 uitgaan	 van	 de	
volledige	wilsvrijheid	van	de	mens	die	in	staat	is	zedelijk	of	niet	zedelijk	te	handelen,	is	
volgens	 hen	 de	 rechtvaardiging	 van	 straf	 louter	 gelegen	 in	 vergelding.	 Utilisten	
daarentegen	 stellen	 dat	 de	 straf	 een	 bepaald	 nut	moet	 hebben.	 Dit	 hangt	 samen	met	
twee	 separate	mensbeelden	die	binnen	het	utilisme	kunnen	worden	nagestreefd.	Gaat	
men	 uit	 van	 de	 mens	 die	 in	 staat	 is	 om	 vrije	 keuzes	 te	 maken,	 dan	 kan	 het	
veronderstelde	 nut	 van	 de	 straf	 gelegen	 zijn	 in	 de	 afschrikking	 van	 de	 dader	 en	 de	
gemeenschap,	de	rehabilitatie	of	 incapacitatie	van	de	dader.	Voorts	zijn	er	utilisten	die	
een	meer	deterministisch	mensbeeld	aanhangen.	De	vrije	wil	van	de	mens	is	volgens	hen	
een	illusie,	het	strafdoel	dat	dient	te	worden	nagestreefd	is	dan	ook	de	rehabilitatie	van	
de	dader.284			
	
In	 het	 Nederlandse	 strafrechtstelsel	 kan	 niet	 worden	 gesproken	 van	 een	 zuivere	
retributieve	 of	 utilistische	 straftheorie,	 maar	 is	 sprake	 van	 een	 combinatie	 van	 beide	
theorieën.	Het	mensbeeld	waar	 deze	 zogenaamde	 verenigingstheorie	 vanuit	 gaat	 is	 in	
beginsel	dat	de	mens	–	met	uitzondering	van	bijvoorbeeld	geestelijk	gestoorden	–	vrij	is	
in	 het	 maken	 van	 keuzes.	 Toch	 kan	 niet	 worden	 gesproken	 van	 een	 volledig	
indeterministisch	 mensbeeld	 nu	 de	 wilsvrijheid	 wordt	 beïnvloed	 door	 motieven	 die	
kunnen	 leiden	 tot	 een	 bepaald	 handelen.285	Dit	 mensbeeld,	 zoals	 door	 Pompe	 wordt	
aangehangen,	wordt	aangeduid	als	ethisch-humanistisch.286	Nu	de	mens	in	beginsel	vrij	
is	 in	 het	 maken	 van	 keuzes,	 bestaat	 volgens	 de	 verenigingstheorie	 de	 grondslag	 van	
straffen	uit	de	vergelding	van	schuld.	Andersom	geredeneerd,	wanneer	iemand	ten	tijde	
van	het	plegen	van	een	delict	ontoerekeningsvatbaar	was,	dan	is	geen	sprake	van	schuld	
en	is	er	ook	geen	plaats	voor	een	straf.	In	een	dergelijk	geval	zal	doorgaans	dan	ook	een	
maatregel	worden	opgelegd.287	Volgens	Knigge	is	de	behoefte	aan	vergelding	een	uiting	
van	emotie	die	‘in	de	aard	van	het	beestje’	zit.	Vergelding	is	derhalve	irrationeel.288	Met	
name	op	dit	punt	schuilt	een	groot	risico	in	vergelding	als	rechtvaardiging	van	straf.	Het	
gevaar	bestaat	wanneer	de	behoefte	aan	vergelding	toeneemt,	een	tendens	die	vandaag	
de	 dag	 duidelijk	 merkbaar	 is,	 dat	 men	 uiteindelijk	 zwaardere	 straffen	 eist	 dan	
proportioneel	 is.	 In	 dat	 geval	 is	 een	 straf	 niet	 anders	 dan	 wraak	 en	 inhumaan.289	Dit	
brengt	ook	nog	een	ander	risico	met	zich,	zoals	aanstonds	zal	worden	besproken.		
	
Ondanks	 dat	 vergelding	 in	 beginsel	 irrationeel	 is,	 nu	 deze	 berust	 op	 de	 emotie,	 kan	
vergelding	 van	 het	 delict	 volgens	 sommigen	 ook	 functioneel	 zijn.	 Zo	 stelt	 Duff	 in	 zijn	
communicative	 theory	 of	 punishment,	 dat	 de	 straf	 afkeuring	 communiceert	 naar	 de	

																																																								
284	Ten	Voorde	2015,	p.	95-98.	
285	Pompe	1921,	p.	8	en	9.		
286	Ten	Voorde	2015,	p.	124.		
287	Dit	neemt	niet	weg	dat	ook	een	maatregel	kan	worden	ervaren	als	een	straf.	
288	Knigge	1988,	p.	10	en	11.	
289	Claessen	2014,	p.	230.		
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dader	en	het	 leed	van	de	straf	uiteindelijk	kan	bijdragen	aan	het	tonen	van	berouw	en	
het	 komen	 tot	 inkeer.	 Hetgeen	 zal	 leiden	 tot	 een	 verzoening	 tussen	 de	 dader	 en	 het	
slachtoffer	en	de	maatschappij.290	Een	dergelijke	benadering	van	vergelding	is	derhalve	
eerder	 als	 rationeel	 aan	 te	merken.	 Een	 soortgelijke	 redenering	 is	 terug	 te	 vinden	 bij	
Pompe.	 Volgens	 Pompe	 wordt	 door	 het	 strafbare	 feit	 inbreuk	 gemaakt	 op	 de	
kernwaarde	 in	 het	 strafrecht,	 het	 vertrouwen.	 Dit	 vertrouwen	 dient	 gedurende	 de	
tenuitvoerlegging,	door	de	resocialisatie	van	de	dader	te	worden	terugverdiend.291	Ook	
in	 de	 strafrechtspraktijk	 is	 in	 sommige	 uitspraken	 dit	 communicatieve	
vergeldingsdenken	te	herkennen.292	
	
Het	is	gelet	op	het	vorenstaande	zinvol	om	te	analyseren	in	hoeverre	vergelding	een	rol	
heeft	 gespeeld	 in	 de	 strafmaatverhogingen	 de	 afgelopen	 jaren.	 Het	 element	 van	
vergelding	 speelde	 in	 de	 naoorlogse	 periode	 een	 belangrijke	 rol	 in	 een	 aantal	
verhogingen	van	de	strafmaat.	Deze	strafmaatverhogingen	werden	met	name	ingegeven	
door	 de	 vreselijke	 ervaringen	 van	 de	 Tweede	 Wereldoorlog. 293 	Ook	 in	 de	
Wegenverkeerswet	hebben	zich	enige	tijd	later	wijzigingen	voorgedaan	in	de	strafmaat	
met	 een	beroep	op	de	 vergelding.	Het	 betreft	 hoofdzakelijk	 delicten	waarbij	 sprake	 is	
van	een	(dodelijk)	slachtoffer.294	Voorts	kan	in	zijn	algemeenheid	worden	opgemerkt	dat	
het	 bij	 latere	 strafmaatverhogingen	 eveneens	 gaat	 om	 delicten	 waarbij	 een	 inbreuk	
wordt	gemaakt	op	de	lichamelijke	integriteit	van	het	slachtoffer.295	Het	lijkt	of	met	name	
bij	 deze	 delicten	 het	 element	 van	 vergelding	 prominent	 aanwezig	 is.	 Ook	 in	 de	
strafrechtspraktijk	 is	 een	 dergelijke	 lijn	 waar	 te	 nemen.	 Met	 name	 bij	 levensdelicten,	
zoals	 moord	 en	 doodslag,	 is	 de	 vergeldingcomponent	 evident	 aanwezig	 in	 de	
straftoemetingsmotivering.	Zo	wordt	in	voorkomende	gevallen	overwogen	dat	het	leed	
dat	de	 slachtoffers	 (en	nabestaanden)	 is	 aangedaan	vergolden	dient	 te	worden.	Of	dat	
met	 vergelding	 het	 leed	 wordt	 erkend,	 dat	 de	 slachtoffers	 (en	 nabestaanden)	 is	
aangedaan.	 Enige	 nuance	 is	 hier	 op	 zijn	 plaats,	 zo	 overweegt	 het	 Hof	 Arnhem	 in	 alle	
redelijkheid	dat	vergelding,	ook	wanneer	sprake	is	van	een	langdurige	gevangenisstraf,	
het	toegebrachte	leed	nooit	zal	kunnen	wegnemen.296		
	
Voorts	 wordt	 binnen	 de	 geldende	 verenigingstheorie	 met	 de	 straf	 een	 bepaald	 doel	
nagestreefd,	te	weten	generale	preventie	en	speciale	preventie.	Voor	generale	preventie	
in	de	zin	van	afschrikking	geldt	van	oudsher	de	gedachte	dat	indien	het	leed	van	de	straf	
groter	 is	dan	het	voordeel	dat	uit	het	plegen	van	een	 strafbaar	 feit	wordt	gehaald,	dit	
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men	 ervan	 zal	 weerhouden	 strafbare	 feiten	 te	 plegen.297	Hierbij	 dienen	 echter	 wel	
enkele	kanttekeningen	te	worden	geplaatst.	Allereerst	dient	men	zich	te	realiseren	dat	
een	 straf(bedreiging)	 –	 ervan	uitgaande	dat	men	de	 strafwet	 kent	 –	 op	 ieder	 individu	
een	 ander	 effect	 heeft.	 Daarenboven	 is	 van	 bepaalde	 “categorieën	 mensen”,	 zoals	
recidivisten	of	politieke	delinquenten,	gebleken	dat	zij	weinig	of	zelfs	niet	vatbaar	zijn	
voor	beïnvloeding	via	strafbedreiging.	Ook	wanneer	een	delict	met	voorbedachte	raad	is	
begaan,	 kan	 van	 de	 preventieve	 werking	 van	 een	 strafbedreiging	 weinig	 worden	
verwacht.298	Tonry	 stelt	dat	dit	 eveneens	geldt	 voor	 strafbare	 feiten	die	 in	 een	 impuls	
worden	gepleegd,	zoals	doodslag.	Van	generale	afschrikking	is	volgens	Tonry	bovendien	
weinig	te	verwachten,	nu	bij	daders	doorgaans	sprake	is	van	een	afwijkend	normbesef	
of	omdat	zij	er	een	bepaalde	levensstijl	op	na	houden.299		
	
Dit	 betekent	 overigens	 niet	 dat	 van	 generale	 afschrikking	 helemaal	 geen	 effect	 te	
verwachten	valt.	Verwacht	wordt	dat	in	gevallen	waarin	een	strafbedreiging	absurd	laag	
is,	men	wellicht	eerder	de	straf	op	de	koop	toeneemt.300	Ook	bij	het	vaststellen	van	het	
tijdelijk	 algemeen	 strafmaximum	 in	 1886	 is	 rekening	 gehouden	 met	 de	 generale	
afschrikkende	 werking	 die	 van	 deze	 strafbedreiging	 uit	 moest	 gaan.	 Een	 maximale	
tijdelijke	gevangenisstraf	voor	de	duur	van	tien	 jaren	werd	hiertoe	te	 laag	geacht	voor	
de	 meest	 ernstige	 delicten.	 De	 maximale	 tijdelijke	 gevangenisstraf	 van	 twintig	 jaren	
werd	derhalve	–	ook	vanuit	het	oogpunt	van	generale	afschrikking	–	wenselijk	geacht.301	
Ook	in	latere	strafmaatverhogingen,	wordt	aan	de	generale	afschrikkende	werking	van	
een	 straf(bedreiging)	 expliciet	 betekenis	 toegekend.	 Zo	 diende	 de	 verhoging	 van	 het	
strafmaximum	 van	 verspreiding	 van	 kinderpornografie,	 het	 plegen	 van	 dit	 delict	 te	
ontmoedigen.302		
	 In	 de	 jaren	 ’30	 is	 door	 Muller	 een	 gespecialiseerde	 vorm	 van	 generale	 preventie	
geïntroduceerd	 als	 gevolg	 van	 bepaalde	 veelvoorkomende	 misdrijven	 in	 die	 tijd.	
Vandaag	 de	 dag	 is	 in	 verschillende	 uitspraken	 een	 vergelijkbare	 gespecialiseerde	
generale	 preventie	 in	 de	 straftoemetingsmotivering	 te	 ontdekken.	 Zo	 wordt	 in	 de	
straftoemetingsmotivering	bij	feiten	als	mensenhandel	of	chantage	via	internet,	expliciet	
genoemd	 dat	 de	 oplegging	 van	 de	 straf	 dient	 bij	 te	 dragen	 aan	 de	 afschrikking	 van	
potentiële	daders	van	dergelijke	feiten.303		
Een	 tweede	 vorm	 van	 generale	 preventie,	 betreft	 de	 normhandhavende	 of	
normvormende	functie	van	de	straf(bedreiging).	In	veel	van	de	onderzochte	uitspraken	
is	 deze	 normhandhavende	 functie	 terug	 te	 vinden	 in	 de	 strafmotivering.304	Voor	 wat	
betreft	deze	vorm	van	generale	preventie	kan	worden	opgemerkt	dat	het	de	vraag	is	in	
hoeverre	 normhandhaving	 een	 preventieve	 werking	 heeft.	 Van	 Veen	 maakt	 in	 zijn	
proefschrift	Generale	preventie	een	onderscheid	in	vier	verschillende	manieren	waarop	
deze	 normhandhavende	 functie	 vorm	 krijgt.	 Voor	 deze	 vier	 manieren	 kan	 in	 zijn	
algemeenheid	worden	opgemerkt	dat	de	normhandhaving	met	name	een	 functie	heeft	

																																																								
297	Beccaria	(1764)	1982,	p.	101-103.		
298	Van	Veen	1949,	p.	220	en	221.	
299	Tonry	2008,	p.	99.	
300	Andenaes	1974,	p.	55	en	56.	
301	Mede	uit	het	oogpunt	van	vergelding.	Zie:	Smidt	1891	(dl.	I),	p.	209	en	210.		
302	Kamerstukken	II,	1993-1994,	23	682,	nr.	3,	p.	2.	
303	Zie	o.a.:	Gerechtshof	Arnhem-Leeuwarden	13	oktober	2016,	ECLI:NL:GHARL:2016:8142;	Gerechtshof	
Arnhem-Leeuwarden	15	juni	2016,	ECLI:NL:GHARL:2016:4978.	
304	Zie	o.a.:	Gerechtshof	Leeuwarden	1	juli	2011,	ECLI:NL:GHLEE:2011:BR0217.	
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voor	degenen	die	niet	de	geldende	norm	hebben	overtreden.	Zo	geeft	het	hen	het	gevoel	
dat	zij	zich	goed	hebben	gedragen	of	vormt	het	een	bevestiging	van	de	verontwaardiging	
die	 het	 strafbare	 feit	 in	 de	 samenleving	 teweeg	 heeft	 gebracht. 305 	Ook	 wanneer	
normhandhaving	 zich	 richt	 tot	 (potentiële)	 daders	 is	 het	 de	 vraag	 in	 hoeverre	 deze	
functie	daadwerkelijk	een	preventieve	werking	heeft,	nu	doorgaans	sprake	zal	zijn	van	
een	afwijkend	normbesef.		
	
Het	 veronderstelde	nut	 van	de	 straf	 kan	ook	 zijn	 gelegen	 in	de	 speciale	preventie.	Dit	
doel	 kan	 op	 drie	 manieren	 worden	 nagestreefd:	 door	 middel	 van	 individuele	
afschrikking,	 rehabilitatie	 of	 incapacitatie	 van	 de	 dader.	 In	 zijn	 algemeenheid	 kan	
worden	opgemerkt	dat	uit	 geen	van	de	besproken	strafmaatverhogingen	uitdrukkelijk	
blijkt,	 dat	 deze	 verhoging	 diende	 bij	 te	 dragen	 aan	 de	 speciale	 preventie.	 Kan	 dan	
worden	gesteld	dat	met	een	langere	vrijheidsbeneming	doorgaans	de	speciale	preventie	
niet	wordt	gediend?	Voor	de	individuele	afschrikking	geldt,	dat	dit	afhankelijk	is	van	de	
omstandigheden	 van	 het	 geval.	 Zoals	 al	 eerder	 aan	 de	 orde	 is	 gekomen,	 wordt	 ieder	
individu	op	een	andere	wijze	door	straf	beïnvloed.	Het	 is	derhalve	 lastig	om	te	zeggen	
dat	de	oplegging	van	een	bepaalde	straf	afschrikkende	werking	heeft.	Bij	sommigen	zal	
van	 de	 oplegging	 van	 een	 taakstraf	 al	 voldoende	 afschrikkende	 werking	 uitgaan.	 Bij	
anderen	 is	 een	 (langere)	 gevangenisstraf	 geboden	 of	 is	 het	 afschrikkingseffect	 in	 zijn	
geheel	 afwezig.	 Hoekendijk	 en	 Kommer	 stellen	 dat	 individuele	 afschrikking	 bij	 first	
offenders	 lijkt	 te	werken,	 aangezien	de	meeste	 (70%)	daders	niet	 recidiveren.306	Enige	
relativering	 is	 hier	 op	 zijn	 plaats,	 nu	 uit	 dit	 gegeven	 niet	 per	 definitie	 volgt	 dat	 dit	
(enkel)	 een	 gevolg	 is	 van	 de	 negatieve	 effecten	 van	 de	 vervolging,	 berechting	 en	
tenuitvoerlegging	van	de	straf.	Voorts	wordt	 in	voorkomende	gevallen	door	de	rechter	
naast	 een	 onvoorwaardelijke	 gevangenisstraf,	 ook	 een	 voorwaardelijk	 gedeelte	
opgelegd.	 Dit	 voorwaardelijke	 deel	 fungeert	 dan	 ‘als	 stok	 achter	 de	 deur’	 en	 dient	 de	
veroordeelde	 ervan	 te	 weerhouden	 opnieuw	 een	 strafbaar	 feit	 te	 plegen. 307 	De	
individuele	 afschrikking	 wordt	 dan	 bereikt	 door	 juist	 (een	 deel	 van)	 de	 straf	
voorwaardelijk	op	te	leggen.	
	
Voor	 speciale	preventie	 in	de	vorm	van	rehabilitatie	geldt,	dat	onomstotelijk	vaststaat	
dat	 een	 gevangenisstraf	 van	 zeer	 lange	 duur	 niet	 zal	 bijdragen	 aan	 een	 succesvolle	
terugkeer	 in	 de	 samenleving.	 Een	 gevangenisstraf	 van	 tien	 jaren	 werd	 in	 1886	
voldoende	geacht	om	een	verandering	te	weeg	te	brengen	bij	de	delinquent.	Ik	breng	in	
dit	 kader	 nog	 eenmaal	 in	 herinnering	 dat	 destijds	 werd	 overwogen,	 dat	 een	
gevangenisstraf	van	meer	dan	twintig	jaren,	de	delinquent	in	zijn	geheel	onbekwaam	en	
ongeschikt	maakt	om	 terug	 te	keren	 in	de	 samenleving.308	Bij	 een	detentie	van	zo	een	
lange	 duur	 wordt	 de	 mogelijkheid	 tot	 rehabilitatie	 overschaduwd	 door	 de	
(psychische)schade	 als	 gevolg	 van	 de	 detentie.	 Dit	 blijkt	 eveneens	 uit	 een	 onderzoek	
onder	 langgestraften	 dat	 in	 de	 jaren	 ’50	 en	 ’60	 heeft	 plaatsgevonden.	 Dergelijke	
resultaten	 zijn	 vandaag	 de	 dag	 nog	 steeds	 actueel	 en	 van	 betekenis.309	Al	 eerder	 is	
gewezen	 op	 de	 gevolgen	 van	 het	 opleggen	 van	 steeds	 langere	 gevangenisstraffen	met	
																																																								
305	Van	Veen	1949,	p.	122	en	202.	Zie	voor	nadere	toelichting	op	deze	vier	vormen	p.	49	van	voorliggende	
scriptie.			
306	Hoekendijk	en	Kommer	2011,	p.	213.	
307	Zie	o.a.:	Gerechtshof	Leeuwarden	14	juni	2011,	ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ8030.		
308	Smidt	1891	(dl.	I),	p.	209	en	210.	
309	Het	onderzoek	van	Rijksen	is	aangehaald	in	Kelk	2002,	p.	457.	Zie	voor	actueler	onderzoek:	Ligthart,	
Van	Oploo,	Meijers,	Meynen	en	Kooijmans	2018,	p.	924-930.		



	 79	

een	 beroep	 op	 de	 vergelding.	 Dit	maakt	 niet	 alleen	 dat	 de	 straf	 bestaat	 uit	 wraak	 en	
daarmee	 inhumaan	 is,	maar	 frustreert	 ook	 de	mogelijkheden	 tot	 resocialisatie	 van	 de	
delinquent.	Een	soortgelijke	lijn	is	ook	in	de	strafrechtspraktijk	waar	te	nemen.	Zo	wordt	
in	het	geval	waarin	het	recidiverisico	als	hoog	wordt	ingeschat	in	voorkomende	gevallen	
afgezien	van	een	(geheel)	onvoorwaardelijke	gevangenisstraf.	Aan	het	voorwaardelijke	
deel	 worden	 dan	 bijzondere	 voorwaarden	 gekoppeld,	 zoals	 een	 behandeling	 voor	
recidivepreventie,	 teneinde	 een	 succesvolle	 terugkeer	 in	 de	 samenleving	 mogelijk	 te	
maken.310	Duff	 spreekt	 in	 dit	 verband	 van	moral	rehabilitation.	Het	 verbeteren	 van	de	
vaardigheden,	 de	 capaciteiten	 en	 de	 kansen	 van	 delinquenten	 zal	 volgens	 Duff	
uiteindelijk	 bijdragen	 aan	 het	 verminderen	 van	 de	 kans	 op	 recidive.311	Het	 recht	 op	
resocialisatie	 is	 de	 afgelopen	 jaren	 echter	 dermate	 afgebrokkeld	 dat	 niet	 langer	 kan	
worden	 gesproken	 van	 een	 recht,	 maar	 wellicht	 eerder	 van	 een	 gunst.	 Door	 het	
punitiever	wordend	 strafrecht	 en	 de	 groeiende	 identificatie	met	 het	 slachtoffer,	 is	 de	
resocialisatie	mede	afhankelijk	geworden	van	het	gedrag	van	de	delinquent	gedurende	
de	 detentie.	 Bovendien	 bestaan	 er	 voornemens	 om	 de	 resocialisatie	 nog	 verder	 in	 te	
perken.		
	
Ten	 slotte	 kan	 speciale	 preventie	 bestaan	 uit	 de	 incapacitatie	 van	 de	 dader.	 Over	 dit	
strafdoel	kan	ik	kort	zijn,	nu	het	uitsluitend	ziet	op	de	opsluiting	van	de	dader	waardoor	
het	 vrijwel	 onmogelijk	 is	 om	 in	 de	 vrije	 samenleving	 strafbare	 feiten	 te	 plegen.	 Zoals	
Duff	 terecht	 stelt,	 is	 dit	 strafdoel	 niet	 het	meest	 geëigende	middel	 om	 uiteindelijk	 de	
criminaliteit	 in	 de	 samenleving	 in	 zijn	 geheel	 terug	 te	 dringen.312	Incapacitatie	 van	 de	
dader	is	mitsdien	slechts	van	beperkte	betekenis.	De	delinquent	zal	immers	na	verloop	
van	tijd	weer	terugkeren	in	de	samenleving.	Bovendien	valt	niet	uit	te	sluiten	dat	andere	
in	 de	 plaats	 treden	 van	 de	 opgesloten	 dader.	 Incapacitatie	 is	 derhalve	 eerder	 een	
bijkomend	gevolg	dan	een	doel	op	zich.313	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
310	Zie	o.a.:	Gerechtshof	Arnhem	13	juli	2012,	ECLI:NL:GHARN:2012:BX2789.	
311	Duff	2005,	p.	18	en	19.	
312	Duff	2001,	p.	5.	
313	Van	Tulder	en	Kroon	2012,	p.	3.	
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6.	Conclusie	en	enkele	aanbevelingen	
	
Beknopt	 weergegeven	 heeft	 de	 centrale	 probleemstelling	 van	 voorliggend	 onderzoek	
betrekking	op	de	ratio	van	straffen	waarbij	vanuit	dit	perspectief	nader	is	onderzocht	of	
een	 legitieme	rechtvaardiging	 is	 te	geven	voor	het	verhogen	van	de	strafmaxima	 in	de	
toekomst.	Daarbij	is	in	het	bijzonder	aandacht	besteed	aan	de	strafmaatverhogingen	en	
de	overwegingen	die	daaraan	 ten	grondslag	hebben	gelegen,	 vanaf	de	 totstandkoming	
van	het	huidige	Wetboek	van	Strafrecht	in	1886	tot	heden.	Voorts	is	de	betekenis	van	de	
strafdoelen	voor	de	strafrechtspraktijk	onderzocht.		
	
Het	 is	 in	 de	 eerste	 plaats	 van	 belang	 te	 realiseren	 dat	 de	 wetgever	 ten	 tijde	 van	 de	
totstandkoming	 van	 het	 huidige	 Wetboek	 van	 Strafrecht,	 bij	 het	 vaststellen	 van	 het	
algemeen	 tijdelijk	 strafmaximum	 weloverwogen	 en	 uitdrukkelijk	 rekening	 heeft	
gehouden	met	enerzijds	het	element	van	vergelding	en	anderzijds	de	doelen	die	met	een	
straf	 worden	 nagestreefd.	 Getracht	 is	 om	 de	 juiste	 balans	 te	 vinden	 in	 met	 name	 de	
rechtvaardiging	 van	 de	 straf,	 bestaande	 uit	 vergelding	 en	 een	 belangrijk	 uitgangspunt	
van	de	straf,	de	resocialisatie.	Volgens	de	wetgever	kwam	een	tijdelijke	gevangenisstraf	
van	 twintig	 jaren	 tegemoet	 aan	de	 vergelding	 van	de	meest	 ernstige	 feiten	 en	 laat	 dit	
strafmaximum	 ook	 ruimte	 voor	 de	 resocialisatie	 van	 de	 dader.	 Een	 straf	 van	 langere	
duur	 werd	 uitdrukkelijk	 niet	 wenselijk	 geacht,	 nu	 een	 dergelijke	 straf	 de	
resocialisatiemogelijkheden	zou	doorkruizen.		

Men	is	echter	in	de	loop	der	jaren	meer	gewicht	gaan	toekennen	aan	de	vergelding.	
Deze	 behoefte	 aan	meer	 vergelding,	 wordt	 bevorderd	 door	 de	 groeiende	 identificatie	
met	het	slachtoffer	en	de	eenzijdige	en	oppervlakkige	berichtgeving	in	de	media	waarin	
daders	worden	afgeschilderd	als	de	meest	gewetenloze	daders.314	Hoewel	 in	navolging	
op	Knigge	zou	kunnen	worden	betoogd	dat	vergelding	irrationeel	is,	nu	dit	berust	op	de	
emotie	 en	 niet	 op	 de	 rede,	 kan	 niet	 worden	 ontkend	 dat	 vergelding	 daarmee	 in	 zijn	
geheel	geen	nuttige	functie	vervult.	Sommige	misdrijven	zijn	nu	eenmaal	zo	ernstig,	dat	
deze	 vergolden	 dienen	 te	 worden.	 Er	 is	 daarmee	 sprake	 van	 een	 zekere	 vorm	 van	
genoegdoening	richting	het	slachtoffer	of	diens	nabestaanden.	Ik	spreek	hier	bewust	van	
‘een	zekere	vorm’,	nu	geen	enkele	straf	het	leed	immers	geheel	kan	wegnemen.	Mitsdien	
dient	naar	mate	van	schuld	proportioneel	vergolden	te	worden,	anders	bestaat	het	risico	
dat	de	straffen	met	een	beroep	op	de	irrationele	vergelding	disproportioneel	worden	en	
daarmee	 inhumaan.	 Het	 lijkt	 echter	 of	 men	 dit	 belangrijke	 uitgangspunt	 uit	 het	 oog	
dreigt	 te	 verliezen.	 Met	 een	 beroep	 op	 de	 genoegdoening	 voor	 de	 slachtoffers	 en	
eventuele	nabestaanden	worden	steeds	langere	straffen	mogelijk	gemaakt.	Deze	tendens	
klinkt	ook	door	in	de	verhoging	van	de	tijdelijke	maximale	gevangenisstraf	van	twintig	
naar	dertig	jaren	enige	tijd	geleden.		

	
Welnu,	 verhogingen	 van	 de	 strafmaat	 –	 indien	 en	 voor	 zover	 dit	 proportioneel	 is	 –	
zouden	 in	 beginsel	 dus	 kunnen	 worden	 gerechtvaardigd	 met	 een	 beroep	 op	 de	
vergelding.	De	vraag	is	echter	hoeveel	gewicht	men	uiteindelijk	wil	toekennen	aan	deze	
vergeldingscomponent.	 Men	 dient	 zich	 namelijk	 te	 realiseren	 dat	 door	 de	 groter	
wordende	 vergeldingscomponent	 de	 balans	 uiteindelijk	 wordt	 verstoord.	 Gebleken	 is	
namelijk	dat	een	langdurige	detentie	niet	bijdraagt	aan	de	resocialisatie	van	de	dader,	of	
sterker	nog	deze	frustreert.	Dit	terwijl	een	gedegen	resocialisatie	bij	uitstek	de	manier	is	
om	een	succesvolle	terugkeer	van	de	delinquent	 in	de	maatschappij	te	verwezenlijken.	

																																																								
314	Van	der	Maden,	Malsch	en	De	Keijser	2017,	p.	1.			
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Hetgeen	 uiteindelijk	 zal	 bijdragen	 aan	 de	 veiligheid	 in	 de	 samenleving.	 Eén	 ding	 is	
namelijk	 zeker,	 ook	 (lang)gestraften	 zullen	 op	 enig	 moment	 terugkeren	 in	 de	
maatschappij.		
	 Vraag	die	zich	–	wellicht	ten	overvloede	–	voordoet,	is	of	een	verdere	verhoging	van	
de	strafmaxima	te	rechtvaardigen	valt	vanuit	de	generale	preventie.	Voor	een	delict	als	
doodslag	 geldt	 echter,	 dat	 vanwege	 de	 aard	 van	 het	 delict,	 de	 generale	 afschrikkende	
werking	 van	 een	 straf(bedreiging)	 in	 maar	 zeer	 geringe	 mate	 aanwezig	 is.	 Van	 de	
straf(bedreiging)	voor	moord	gaat	wellicht	meer	generale	afschrikkende	werking	uit,	nu	
een	dergelijk	delict	met	voorbedachte	raad	wordt	gepleegd	en	een	dader	derhalve	juist	
berekenend	is.	Toch	kunnen	ook	bij	de	afschrikkende	werking	van	deze	strafbedreiging	
vraagtekens	worden	 geplaatst,	 nu	 daders	mogelijk	 vertrouwen	 op	 de	 goede	 afloop	 of	
een	 straf	 op	 de	 koop	 toe	 nemen.315	Dit	 laatstgenoemde	 kan	 juist	 in	 verband	 worden	
gebracht	 met	 delicten	 als	 moord,	 vanwege	 die	 berekendheid.	 Ook	 van	 de	
normhandhavende	 functie	 –	 hoe	 belangrijk	 deze	 ook	 is	 –	 valt	 weinig	 preventieve	
werking	te	verwachten.	Veel	delinquenten	beschikken	over	een	afwijkend	normbesef	en	
er	zal	meer	nodig	zijn	dan	het	opleggen	van	 lange(re)	straffen	om	hen	te	beïnvloeden.	
Het	 enkel	 en	 alleen	 voor	 een	 lange	 tijd	 opsluiten	 van	 een	 delinquent	 zal	 immers	
doorgaans	 niet	 leiden	 tot	 een	 veranderend	 normbesef.316	De	 voornemens	 vanuit	 de	
politiek	 om	 de	 strafmaat	 voor	 delicten	 als	 moord	 en	 doodslag	 mogelijk	 (verder)	 te	
verhogen,	 is	 gelet	 op	 het	 vorenstaande	 derhalve	 evident	 onwenselijk.	 Ook	 de	
ontwikkelingen	met	betrekking	tot	de	wijziging	van	het	stelsel	van	de	voorwaardelijke	
invrijheidsstelling	 zijn	 vanuit	 het	 oogpunt	 van	 resocialisatie	 zorgwekkend	 te	 noemen.	
Deze	 voorwaardelijke	 invrijheidsstelling	 is	 namelijk	 van	 eminent	 belang	 voor	 een	
succesvolle	resocialisatie	en	uiteindelijk	een	veilige	terugkeer	in	de	samenleving.		
	
Alvorens	mijn	besluit,	wil	ik	nog	een	stap	teruggaan.	Terug	naar	de	litigieuze	verhoging	
van	 het	 algemeen	 strafmaximum	 van	 twintig	 naar	 dertig	 jaren	 gevangenisstraf.	 Niet	
onomstotelijk	 stond	vast	dat	het	 tijdelijke	 strafmaximum	van	 twintig	 jaren	niet	 langer	
voldeed	 om	 de	 ernst	 van	 een	 bepaald	 strafbaar	 feit	 tot	 uitdrukking	 te	 brengen	 in	
vergelding.	 Ruim	 120	 jaar	 lang	 kon	men	met	 dit	 strafmaximum	 uit	 de	 voeten.	 In	 een	
voorkomend	geval	waarin	de	feiten	dermate	ernstig	waren	bestond	de	mogelijkheid	tot	
het	opleggen	van	een	levenslange	gevangenisstraf.	Het	strafmaximum	van	twintig	jaren	
is	 problematisch	 geworden,	 doordat	 het	 aantal	 opleggingen	 van	 de	 levenslange	
gevangenisstraf	 aan	 een	 stijging	 onderhevig	was	 en	 deze	 straf	 in	 de	 praktijk	 nimmer	
verkortbaar	 bleek	 te	 zijn.	 Daardoor	 ontstond	 een	 zeker	 ‘strafgat’	 tussen	 de	maximale	
tijdelijke	 en	 de	 levenslange	 gevangenisstraf.	 Terecht	 zou	 de	 vraag	 kunnen	 worden	
gesteld	of	dit	‘strafgat’	diende	te	worden	opgelost	door	een	verhoging	van	het	algemeen	
strafmaximum	 naar	 dertig	 jaren.	 Met	 een	 dergelijke	 verhoging	 werd	 immers	 ook	
(on)bewust	de	maximumduur	van	de	levenslange	gevangenisstraf	verder	verhoogd.		
	
Tot	 besluit	 pleit	 ik317	dan	 ook	 –	 in	 alle	 bescheidenheid	 –	 in	 de	 eerste	 plaats	 voor	
hernieuwde	aandacht	voor	dit	strafmaximum	van	twintig	jaren,	nu	dit	beantwoordt	aan	
zowel	de	strafdoelen	als	aan	de	vergelding.	Het	probleem	rond	het	zogenaamde	‘strafgat’	
																																																								
315	Andenaes	1974,	p.	55	en	56.	
316	Ik	wil	hierbij	ook	notie	maken	van	de	opvatting	van	Garland,	dat	de	gevangenis	criminaliteit	juist	
versterkt.	Gedetineerden	zouden	elkaar	daar	juist	de	kneepjes	van	het	vak	leren.	Zie:	Garland	1991,	p.	159.		
317	Tegelijkertijd	ben	ik	mij	ervan	bewust	dat	de	voorstellen	die	ik	hier	doe	wellicht	–	gelet	op	het	huidige	
politieke	klimaat	–	niet	haalbaar	zijn.	Toch	wil	ik	ze	hier	poneren,	nu	het	de	charme	van	de	redelijkheid	
zou	hebben	om	hier	serieus	aandacht	aan	te	besteden.		
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dient	dan	te	worden	opgelost	door	een	periodieke	rechterlijke	toets	bij	de	 levenslange	
gevangenisstraf	 die	 na	 een	 verloop	 van	 tijd	 plaatsvindt.	 Hierbij	 zou	 kunnen	 worden	
aangesloten	 bij	 het	 strafmaximum	van	 twintig	 jaren.	De	 oplegging	 van	de	 levenslange	
gevangenisstraf	is	immers	dan,	niet	problematisch.	In	de	tweede	plaats	is	wellicht	in	de	
toekomst	 een	 positieve	 rol	 weggelegd	 voor	 een	 relatief	 nieuw	 doel,	 het	 herstelrecht.	
Hetgeen	 niet	 alleen	 mogelijk	 ten	 goede	 komt	 aan	 het	 voorkomen	 van	 recidive,	 maar	
wellicht	 ook	 de	 vergaande	 behoefte	 aan	 vergelding	 in	 de	 maatschappij	 of	 bij	 het	
slachtoffer	 enigszins	 kan	 wegnemen.	 Bovendien	 kan	 een	 op	 herstelgericht	 gesprek	
mogelijk	 –	 in	 zekere	 mate	 –	 leiden	 tot	 genoegdoening	 bij	 het	 slachtoffer	 of	 diens	
nabestaanden.	Het	moge	duidelijk	zijn	dat	herstel	alleen	mogelijk	is	wanneer	zowel	het	
slachtoffer	of	diens	nabestaanden	als	de	dader	hiervoor	openstaan.318	Bovendien	kan	de	
verdachte	op	deze	wijze	het	vertrouwen	mogelijk	weer	 terugwinnen.	Daarbij	 verdient	
opmerking	 dat	 ik	 het	 herstelrecht	 uitdrukkelijk	 niet	 zie	 als	 alternatief	 voor	 een	
gevangenisstraf,	maar	eerder	als	een	aanvulling.	Dit	 zijn	wellicht	niet	de	populistische	
leuzen	die	de	aandacht	trekken,	maar	ultieme	gevoelens	van	vergelding	die	verworden	
tot	wraak,	 is	 niet	 de	weg	 naar	 een	 veiligere	 samenleving.	 Een	 beroep	 op	waarden	 als	
barmhartigheid,	 inlevingsvermogen	 en	 tolerantie	 is	 hier	 dan	 ook	 op	 zijn	 plaats.	
Dergelijke	 waarden	 getuigen	 immers	 van	 humaniteit,	 waar	 ook	 in	 het	 strafrecht	
behoefte	aan	is.	Het	is	bovendien	van	belang,	zoals	Pompe	al	stelde,	dat	men	vertrouwen	
houdt.	Vertrouwen	in	de	rechters,	die	vanwege	hun	expertise	en	strafrechtelijke	ethiek,	
bij	uitstek	geschikt	zijn	om	beslissingen	te	nemen	over	de	op	te	leggen	straf.	Wellicht	is	
enigszins	 winst	 te	 behalen,	 wanneer	 in	 de	 straftoemetingsmotivering	 de	 te	 dienen	
strafdoelen	nader	worden	geëxpliceerd.	Dit	maakt	de	oplegging	van	een	bepaalde	straf	
wellicht	ook	meer	begrijpelijk	voor	het	publiek	en	daarmee	ook	beter	verteerbaar.	En	
bovenal	dient	men	het	vertrouwen	in	de	medemens	niet	kwijt	te	raken.	Ik	sluit	derhalve	
graag	af	met	het	volgende	citaat	van	Pompe:	
	
Vertrouwen	in	elkaar	bindt	de	mensen,	zoals	gevaar	en	dus	vrees	voor	elkaar	hen	scheidt.	
(...)	Met	 vertrouwen	wint	men	mensen,	met	wantrouwen	 stoot	men	 hen	 af.	 Als	men	 een	
ander	zijn	vertrouwen	schenkt,	geeft	men	hem	een	motief	om	zich	dit	vertrouwen	waardig	
te	tonen,	vreest	men	hem	als	een	gevaarlijk	mens,	wantrouwt	men	hem	dus,	dan	loopt	men	
juist	 gevaar	 dat	 hij	 tot	 daden	 zal	 overgaan	 die	 men	 vreest,	 immers	 de	 gave	 van	 het	
vertrouwen	kan	hij	daarmee	niet	verspelen.319	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																																								
318	De	mogelijkheden	voor	het	herstelrecht	in	een	zaak	is	afhankelijk	van	alle	omstandigheden	van	het	
geval.	In	de	eerste	plaats	zou	m.i.	sprake	moeten	zijn	van	een	bekennende	verdachte	en	dient	een	
verdachte	ook	spijt	te	hebben	van	zijn	daden.	Niet	iedere	strafzaak	zal	zich	lenen	voor	het	herstelrecht.		
319	Pompe	2008,	p.	29.		
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