
1 HET STREVEN NAAR GELIJKHEID IN
BESTRAFFING

In het Nederlandse strafrecht neemt de straftoe-
metingsvrijheid van de rechter een prominente
plaats in. Binnen de ruime grenzen die de wet
trekt, dient de rechter zelfstandig de in het concre-
te geval passende sanctie vast te stellen. De wet laat
daarbij niet alleen veel vrijheid voor wat betreft de
duur van de straf – feitelijk wordt de vrijheid van
de rechter alleen begrensd door de wettelijke straf-
maxima1 – maar ook ten aanzien van de vaststel-
ling van de sanctiesoort en de sanctiemodaliteit.
Naast de traditionele geldboete en vrijheidsstraf
staan de strafrechter tal van andere straffen en
maatregelen ter beschikking, waarvan een aantal
ook (geheel of gedeeltelijk) voorwaardelijk kan
worden opgelegd. Bovendien mag de rechter veel-
al verschillende sancties met elkaar combineren.
Dit alles maakt dat de rechter bij de vaststelling van
de meest geschikte sanctie of combinatie van sanc-
ties veel ruimte heeft om recht te doen aan de con-
crete omstandigheden van het geval.

De straftoemetingsvrijheid is diep geworteld in
het Nederlandse strafrecht. Het vormde reeds een
wezenlijk kenmerk van het oorspronkelijke Wet-
boek van Strafrecht van 1886, en met alle wijzigin-
gen van de wet en verschuivingen binnen strafrech-
telijke ideologieën is de straftoemetingsvrijheid fei-

telijk alleen maar verruimd. De rechter heeft niet
alleen meer armslag gekregen doordat strafmaxima
zijn verruimd, maar vooral ook door een uitbrei-
ding van de hoeveelheid sancties – in het bijzonder
de opkomst van de verschillende maatregelen, zoals
tbs – en de toegenomen mogelijkheden om sancties
voorwaardelijk op te leggen. Deze ontwikkeling is
mede geleid door een toegenomen nadruk op (het
streven naar) verbetering van de veroordeelde. Het
geheel heeft de keuze- en variatiemogelijkheden
voor de rechter aanzienlijk doen toenemen. Ook in
het huidige tijdsgewricht waarin binnen politieke
en wetenschappelijke kringen met regelmaat wordt
gepleit voor een (meer) eenvoudig en overzichtelijk
sanctiestelsel,2 blijft de straftoemetingsvrijheid on-
aangetast.3 Neemt men de legislatieve ontwikkelin-
gen in ogenschouw, dan moet men feitelijk consta-
teren dat de rechter alleen maar meer sanctiemoge-
lijkheden en -modaliteiten tot zijn beschikking
blijft krijgen.4

Vanaf het einde van de jaren zeventig van de vo-
rige eeuw is in toenemende mate gewezen op een
keerzijde van de zeer ruime straftoemetingsvrij-
heid: juist de ruime discretie van de strafrechter bij
het nemen van de sanctiebeslissing draagt het ge-
vaar in zich dat rechters in gelijke gevallen tot een
ongelijke bestraffing komen. Deze vrees is mede
gegrond op verschillende empirische onderzoeken
naar de bestraffing van veel voorkomende delicten
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1 De wet kent ook strafminima, maar deze zijn heel laag (zie bij-
voorbeeld art. 10 lid 2 en 23 lid 2 Sr). Bovendien kan de rech-
ter op grond van art. 9a Sr bepalen dat geen straf of maatregel
wordt opgelegd, indien hij dat raadzaam acht in verband met de
geringe ernst van het feit, de persoonlijkheid van de dader of de
omstandigheden waaronder dit is begaan.

2 Dit pleidooi loopt als een rode draad door recente beleidsnota’s
en literatuur, ook al bestaan er op deelterreinen verschillen in
opvatting. Zie onder andere Sancties in perspectief. Beleidsnota
inzake de heroriëntatie op de toepassing van vrijheidsstraffen en
vrijheidsbeperkende straffen bij volwassenen, Den Haag: Sdu
2000, de NJV-preadviezen van J. de Hullu en F.W. Bleichrodt,

opgenomen in Handelingen Nederlandse Juristenvereniging
2002-1, Deventer: Kluwer 2002, p. 1-87 resp. 89-165, en de
Visiebrief modernisering sanctietoepassing, Kamerstukken II
2003/04, 29 200 VI, nr. 167.

3 Al lijkt met het voorgestelde puntenstelsel voor rijbewijzen een
eerste, beperkte inbreuk op de straftoemetingsvrijheid te wor-
den gemaakt. Zie wetsvoorstel 30 324, en daarover M. Barels,
‘Een minimumstraf bij het puntenrijbewijs?’, NJB 2006, 
p. 399-400.

4 Zie over deze ontwikkeling M.J. Borgers, Het wettelijke sanctie-
stelsel en de straftoemetingsvrijheid van de rechter, Preadvies voor
de Vereniging van de vergelijkende studie van het recht van
België en Nederland, in verkorte vorm afgedrukt in DD 2005,
p. 111-204, i.h.b. p. 114-130.
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in de diverse arrondissementen.5 Hoezeer de straf-
toemetingsvrijheid ook verbonden is met het no-
bele streven om recht te doen aan het individuele
geval, in de confrontatie met het gelijkheidsbegin-
sel toont zich de problematische zijde van dit uit-
gangspunt van het Nederlandse strafrecht. 

In de confrontatie met het

gelijkheidsbeginsel toont zich de

problematische zijde van de

straftoemetingsvrijheid

Het is bepaald niet eenvoudig het gelijkheidsbe-
ginsel te operationaliseren in de context van de
straftoemeting. De werkelijkheid van de straf-
rechtpraktijk is heel gevarieerd – juist daarom be-
staat ook de behoefte om recht te doen aan het in-
dividuele geval6 – en het is heel lastig om aan te ge-
ven wanneer er sprake is van gelijke gevallen en wat
een gelijke behandeling inhoudt.7 In het debat
over de noodzaak om de straftoemetingsvrijheid
(enigszins) aan banden te leggen, wordt de ‘gelijk-
heidsvraag’ dan ook niet heel concreet uitgewerkt.
Veeleer bestaat er consensus dat met een wat min-
der scherpe norm gewerkt moet worden. Waar het
om gaat, is dat meer of minder vergelijkbare geval-
len – de doorsneegevallen, zou men kunnen zeg-
gen – niet wezenlijk verschillend worden afgedaan.
Het gaat niet om gelijkheid in drie cijfers achter de
komma, maar om gelijkheid binnen zekere mar-
ges. Of, anders gezegd, om een vergelijkbare aan-
pak van vergelijkbare zaken. Het gelijkheidsbegin-
sel toont zich zo geen vijand van de straftoeme-
tingsvrijheid, maar vormt veeleer een belangrijk,
maar ook nog steeds vaag, uitgangspunt bij de in-
vulling van die vrijheid in concrete zaken.8

2 DE REALISATIE VAN HET STREVEN

Het streven naar (meer) gelijkheid in de bestraffing
wordt niet alleen met de mond beleden, maar is
door het Openbaar Ministerie en de zittende ma-
gistratuur ook in daden omgezet. Er kunnen grosso

modo drie instrumenten worden aangewezen die de
straftoemetingsvrijheid tot op zekere hoogte nor-
meren.9 De gemeenschappelijke noemer van deze
instrumenten is dat deze beogen het gemakkelijker
te maken om voor verschillende categorieën delic-
ten aan gevalsvergelijking – het op zoek gaan naar
datgene wat de rechter in vergelijkbare zaken heeft
beslist – te doen. Op die manier kan immers wor-
den bewerkstelligd dat een beslissing over de sanc-
tie in een zaak niet al te zeer uit de pas loopt met
beslissingen in andere reeds berechte zaken.

Waar het om gaat, is dat meer of

minder vergelijkbare gevallen niet

wezenlijk verschillend worden afgedaan

Allereerst gaat het om de strafvorderingsrichtlijnen
van het Openbaar Ministerie. Aan de hand van een
tamelijk complex stelsel van richtlijnen, waarvan de
toepassing door middel van een computerapplica-
tie gebruikersvriendelijk is gemaakt,10 kan de offi-
cier van justitie (of de advocaat-generaal) voor een
ruime hoeveelheid voorkomende delicten een pas-
sende strafeis formuleren. Daartoe dient de gebrui-
ker allerlei factoren – delictspecifieke en andere – in
het systeem in te voeren. Hiermee wordt beoogd te
bevorderen dat leden van het Openbaar Ministerie
op een consistente wijze hun strafeisen formuleren,
zodat in vergelijkbare gevallen ook vergelijkbare
strafeisen worden gehanteerd. Van een strikte bin-
ding aan de strafvorderingsrichtlijnen is echter geen
sprake, al is het maar omdat in deze richtlijnen
vooral daadgerelateerde en veel minder dadergere-
lateerde factoren zijn verwerkt. De strafvorderings-
richtlijnen bieden daarmee vooral een uitgangs-
punt voor het formuleren van een strafeis, dat met
het betrekken van de concrete omstandigheden van
het geval en de persoon van de dader kan worden
bijgesteld. Met het formuleren van vergelijkbare
strafeisen in vergelijkbare gevallen anticipeert het
Openbaar Ministerie op de strafoplegging door de
rechter. Hoewel de rechter geenszins gehouden is
de strafeis van het Openbaar Ministerie te volgen,
blijkt in de praktijk de strafeis wel een belangrijk
richtsnoer voor de rechter te zijn.11 Dat komt in ze-
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5 Zie voor verwijzingen Borgers 2005, p. 131 (noot 68).
6 Dat is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel, want de plicht

om gelijke gevallen gelijk te behandelen impliceert dat ongelijke
gevallen juist niet over één kam mogen worden geschoren.

7 Vgl. onder andere M.J.A. Duker, Legitieme straftoemeting, Den
Haag: BJu 2003, p. 23-37.

8 C. Kelk, ‘De juridisering van de straftoemetingsprocedure’, in:
E. André de la Porte e.a. (red.), Bij deze stand van zaken (Melai-
bundel), Arnhem: Gouda Quint 1983, p. 259.

9 Zie voor een meer uitvoerige beschrijving en voor nadere ver-
wijzingen onder andere Duker 2003, p. 77-116, en Borgers
2005, p. 136-156.

10 Dit zogeheten BOS/Polaris-systeem kan men downloaden op
www.om.nl.

11 Dat blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek van Fiselier en
Lensing. Zie J.P.S. Fiselier & J.A.W. Lensing, ‘Afstemming van
de straftoemeting’, Trema 1995, p. 105-117.
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kere zin ook tot uitdrukking in de tweede volzin
van art. 359 lid 2 Sv, waaruit de verplichting voort-
vloeit om een (substantiële) afwijking van de straf-
eis te motiveren.12

Het tweede instrument betreft de ‘Oriëntatie-
punten straftoemeting’ van de zittende magistra-
tuur.13 Deze oriëntatiepunten, die zijn opgesteld
op initiatief van het zogeheten Landelijk Overleg
van Voorzitters van de Strafsectoren (LOVS), zijn
opgenomen in een lijst, waarin voor een betrekke-
lijk korte reeks van veel voorkomende strafbare fei-
ten de strafmaat wordt opgesomd die de rechter in
een concreet geval als richtpunt kan nemen. De
lijst met oriëntatiepunten is veel minder in detail
uitgewerkt dan het stelsel van strafvorderingsricht-
lijnen van het Openbaar Ministerie. Aan de tot-
standkoming van elke categorie oriëntatiepunten
gaat uitvoerig intern overleg vooraf binnen de zit-
tende magistratuur, opdat de vastgestelde oriënta-
tiepunten zoveel mogelijk aansluiten bij de in de
praktijk gebruikelijke strafmaat. Van enige ver-
plichting voor de rechter om de oriëntatiepunten
te hanteren, is overigens geen sprake.14 De rechter
dient in elke strafzaak zelfstandig een oordeel te
vellen omtrent de passende sanctie. De oriëntatie-
punten zijn vooral bedoeld om de rechter bij het
nemen van die beslissing een richtpunt te geven,
bestaande uit de voor het betreffende delict gang-
bare strafmaat. Dat richtpunt is daarbij vooral ge-
oriënteerd op de daad en abstraheert noodzakelij-
kerwijs van tal van dadergerelateerde aspecten.
Hoewel de oriëntatiepunten pas sinds 1998 zijn
ontwikkeld, is het gebruik van ‘lijstjes’ binnen de
zittende magistratuur al veel langer gebruikelijk.
Met de ontwikkeling van de oriëntatiepunten zijn
de diverse lokale lijstjes – tot op zekere hoogte15 –
omgezet in een landelijke lijst, hetgeen ertoe zou
moeten bijdragen dat door het gehele land bij veel
voorkomende delicten op vergelijkbare wijze
wordt gestraft.

De databank voor straftoemeting, het derde in-
strument, betreft eveneens een initiatief van de zit-
tende magistratuur. Het gaat om een verzameling
van uitspraken van gerechtshoven waarin een on-
voorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar of
meer is opgelegd. Daarbij zijn aan de uitspraken
diverse gegevens – bijvoorbeeld de uitvoeringswij-
ze en de gevolgen voor het slachtoffer – toege-
voegd, waardoor het zoeken in de databank wordt

vereenvoudigd. De databank voor straftoemeting
kan in zekere zin worden beschouwd als een aan-
vulling op de oriëntatiepunten. Waar de oriënta-
tiepunten betrekking hebben op veel voorkomen-
de lichtere delicten, maakt de databank gevalsver-
gelijking mogelijk voor ernstige strafbare feiten.
Evenals voor de oriëntatiepunten geldt dat er geen
formeel-juridische plicht bestaat om de databank
te benutten. Naast raadpleging door de rechter op
eigen initiatief is het ook mogelijk dat de officier
van justitie of de raadsman/raadvrouw de rechter
attendeert op vergelijkbare zaken zoals deze zijn
opgenomen in de databank.16

Het Openbaar Ministerie en de

zittende magistratuur hebben de

onvrede over ongelijkheid in de

straftoemeting uiterst serieus genomen

3 WAT WERKT WEL EN NIET, EN
WAAROM?

De ontwikkeling van het stelsel van strafvorde-
ringsrichtlijnen, de oriëntatiepunten en de data-
bank voor straftoemeting maakt duidelijk dat het
Openbaar Ministerie en de zittende magistratuur
de onvrede over ongelijkheid in de straftoemeting
uiterst serieus hebben genomen. De ontwikkeling
van de drie instrumenten heeft veel denk- en werk-
kracht gevergd en het is prijzenswaardig dat men
die investering heeft willen doen. Bij al die lof past
echter ook de nuchtere vraag of het allemaal werkt.
In hoeverre worden deze instrumenten ook daad-
werkelijk benut? En lukt het om met de instru-
menten meer consistentie in de bestraffing aan te
brengen? Empirisch onderzoek op dit terrein is
schaars. Een uitzondering daarop vormt een in
2005 verschenen, door de Raad voor de recht-
spraak geïnitieerde en gefinancierde, studie van
Ard Schoep en Pauline Schuyt.17 In deze studie
worden de oriëntatiepunten en de databank vanuit
het gebruikersperspectief onderzocht.18 Daarvoor
wordt (onder andere) onderzocht hoe vaak en op
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12 Kamerstukken II 2003/04, 29 255, nr. 8, p. 1-2 (amendement).
13 Deze oriëntatiepunten kunnen worden geraadpleegd op

www.rechtspraak.nl.
14 De oriëntatiepunten gelden niet als recht in de zin van art. 79

lid 1 Wet RO. Zie HR 3 december 2002, NJ 2003, 570.
15 Ter verfijning en ter aanvulling van de oriëntatiepunten bestaan

echter nog steeds lokale lijstjes. Vgl. bijvoorbeeld E. 
Steffan-Bakker, ‘Amsterdamse rechters en hun lijstjes’, Trema
straftoemetingsbulletin 2005, p. 55-56.

16 De toegankelijkheid van de databank voor de advocatuur is ove-
rigens pas in het voorjaar van 2005, circa drie jaar na de inge-
bruikneming van de databank, gerealiseerd.

17 G.K. Schoep & P.M. Schuyt, Instrumenten ter ondersteuning van
de rechter bij de straftoemeting, Nijmegen: WLP 2005. Vgl. over
dit rapport ook de bijdragen aan Trema straftoemetingsbulletin
2005, nr. 2, p. 29-58.

18 De strafvorderingsrichtlijnen vallen buiten het bestek van de
studie.
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welke wijze gebruik wordt gemaakt van de instru-
menten van de zittende magistratuur. Hoewel op
basis van deze vraagstelling nog niet zoveel kan
worden gezegd over de daadwerkelijke invloed van
de oriëntatiepunten en de databank,19 kan wel
meer zicht worden verkregen op de ‘acceptatie-
graad’ van deze instrumenten in het werkveld. Ik
bespreek de resultaten uit deze studie in vogel-
vlucht.

De oriëntatiepunten blijken binnen de zittende
magistratuur positief te worden beoordeeld. Naar
het oordeel van de rechters worden de oriëntatie-
punten niet alleen op degelijke wijze tot stand ge-
bracht, ook bieden de oriëntatiepunten een goed
uitgangspunt voor wat betreft de ‘daadcomponent’
– de ernst – van veel voorkomende strafbare feiten,
mede omdat de oriëntatiepunten goed aansluiten
bij in de praktijk gebruikelijke strafmaten.20 Deze
beleving van de oriëntatiepunten brengt met zich
dat de oriëntatiepunten niet worden gezien als een
bedreiging van of inbreuk op de rechterlijke onaf-
hankelijkheid.21 Eén van de redenen voor het suc-
ces van de oriëntatiepunten is er ongetwijfeld in
gelegen dat de oriëntatiepunten betrekking heb-
ben op veel voorkomende delicten waarbij per-
soonlijke omstandigheden in de regel niet een heel
groot gewicht in de schaal leggen.

Een geheel ander geluid valt te beluisteren in-
dien de zittende magistratuur zich over de data-
bank voor straftoemeting uitlaat. Veel van de rech-
ters die aan het onderzoek hebben meegewerkt, ge-
ven aan de databank wel te kennen, maar er niet of
nauwelijks mee te werken. Afgezien van allerlei be-
zwaren omtrent de praktische bruikbaarheid van
de databank (en de moeite die sommige rechters
hebben met het gebruik van geautomatiseerde
systemen), geven deze rechters aan dat de databank
onvoldoende bijdraagt aan het eigen referentieka-
der – de kennis die de rechter in het eigen geheu-
gen heeft over eerder afgedane strafzaken – en

daarom niet veel nut heeft. Dit is een opmerkelijke
constatering. Het vergelijken van te berechten za-
ken met andere, reeds berechte zaken wordt door-
gaans gezien als een heel belangrijk onderdeel van
rechterlijke oordeelsvorming,22 en de databank
biedt nu juist een ruimer kader voor vergelijking
dan alleen het eigen geheugen.23 Schoep en
Schuyt constateren echter dat het niet zozeer gaat
om een principiële afwijzing van het uitgangspunt
van het faciliteren van de gevalsvergelijking door
middel van een databank, maar veeleer om een ne-
gatief oordeel dat wordt ingegeven door enkele
meer praktische mankementen van de databank.24

Genoemd worden dan vooral het gebruikers-
(on)gemak van de databank en het ontbreken van
voldoende vergelijkingsmateriaal. Een ander pro-
bleem houdt verband met het veelvuldig voorko-
men van samengestelde tenlasteleggingen. In het
overgrote deel van de strafzaken waar het gaat om
ernstige delicten, staan er meerdere feiten op de
dagvaarding en worden er in de regel ook meerde-
re bewezen verklaard.25 De sanctiebeslissing geldt
dan voor al die feiten tezamen. De onderlinge ver-
gelijkbaarheid van zaken wordt daardoor bemoei-
lijkt, omdat men in de databank niet zo eenvoudig
voorbeelden vindt van gehanteerde strafmaten
voor een enkelvoudig ernstig delict.

4 HOE NU VERDER?

De titel van deze bijdrage spreekt van ‘het pro-
bleem, de oplossingen en de trivialiteiten’. Voor
het probleem van ongelijkheid van bestraffing zijn
conceptueel goed uitgedachte oplossingen gevon-
den in de vorm van (onder andere) oriëntatiepun-
ten en een databank voor consistente straftoeme-
ting. Het onderzoek van Schoep en Schuyt laat
zien dat de operationalisering van deze oplossingen
in de praktijk voor wat betreft de oriëntatiepunten
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19 Dergelijk empirisch onderzoek is overigens bepaald niet een-
voudig te verrichten. In een experimenteel onderzoek van De
Keijser en Van Koppen, waarin rechters zich over fictieve zaken
hebben gebogen, komt naar voren dat in uitspraken waarin aan
de oriëntatiepunten wordt gerefereerd, de opgelegde straffen
minder uiteenlopen dan in uitspraken waarin dat niet gebeurt.
Zie J.W. de Keijser & P.J. van Koppen, ‘Compensatoir straffen:
over de relatie tussen bewijs, overtuiging en straf ’, in: J.W. de
Keijser & H. Elffers (red.), Het maatschappelijk oordeel van de
strafrechter, Den Haag: BJu 2004, p. 175-177. In de praktijk is
het niet gebruikelijk dat (expliciet) aan oriëntatiepunten wordt
gerefereerd. In zoverre is de werkwijze binnen dit experiment
atypisch.

20 Schoep & Schuyt 2005, p. 69 en p. 71, wijzen erop dat het niet
duidelijk is of de oriëntatiepunten bij de totstandkoming ook
daadwerkelijk zijn getest op de aansluiting op de straftoeme-
tingspraktijk. De vraag is hoe klemmend dit bezwaar is. Indien
de praktijk ten aanzien van een bepaald delict te gevarieerd is,
komt er geen oriëntatiepunt tot stand, zoals Schoep & Schuyt
zelf aangeven op p. 42-43. Daar komt bij dat de oriëntatiepun-
ten een reactie zijn op variatie in de straftoemeting. In zoverre

kan een oriëntatiepunt nooit een zuivere weergave zijn van een
praktijk, juist omdat wordt beoogd die praktijk met de oriënta-
tiepunten (enigszins) te sturen. 

21 Schoep & Schuyt 2005, p. 68.
22 Gevalsvergelijking wordt gezien als een algemeen aanvaarde

rechtsvindingsmethode. Zie met name G.J. Wiarda, Drie typen
van rechtsvinding, bewerkt door T. Koopmans, Deventer:
Tjeenk Willink 1999, p. 107-116.

23 Vgl. ook Schoep & Schuyt 2005, p. 65. Anders: A.A. Franken,
‘Een blijvend probleem: over straftoemeting en consistentie’,
Trema straftoemetingsbulletin 2005, p. 56-58, die gevalsvergelij-
king met behulp van de databank als ‘een onmogelijke opgave’
beschouwt. Franken miskent naar mijn mening dat het niet gaat
om nauwkeurige vergelijking van argumenten in strafmotive-
ringen, maar om het meer globaal naast elkaar plaatsen van za-
ken met vergelijkbare kenmerken.

24 Schoep & Schuyt 2005, p. 62.
25 Van de in de databank opgenomen uitspraken is 90 procent op

grond van een cumulatieve tenlastelegging gewezen, aldus
Schoep & Schuyt 2005, p. 29.
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wel is geslaagd, maar ten aanzien van de databank
niet. De bevindingen van Schoep en Schuyt ma-
ken daarbij duidelijk dat de knelpunten vooral
praktisch en ook wel een tikje triviaal van aard zijn.

In de opleiding van rechters zou 

meer aandacht moeten uitgaan naar

het gebruik van instrumenten 

ter bevordering van de consistentie 

van de straftoemeting

Triviaal, omdat na alle energie die is gestopt in het
tot stand brengen van de instrumenten ter bevor-
dering van de consistentie in straftoemeting, rech-
ters nauwelijks moeite lijken te doen om de data-
bank echt te benutten in hun werkzaamheden. Bij
lezing van de bevindingen van Schoep en Schuyt
heb ik mij niet aan de indruk kunnen onttrekken
dat de databank soms heel gemakkelijk terzijde
wordt geschoven met een beroep op praktische
knelpunten of het ontbreken van exact gelijke za-
ken. En dat terwijl de rechters in algemene zin wel
het streven naar consistentie in de straftoemeting
onderschrijven.26 Werken met een databank vergt
altijd enige gewenning voordat men er op efficiën-
te wijze bruikbare informatie uit kan halen. Ook
het gesignaleerde probleem van samengestelde
dagvaardingen en bewezenverklaringen maakt
geen verpletterende indruk op mij. De databank
kan immers ook worden gebruikt om te zoeken
naar vergelijkbare combinaties van strafbare fei-
ten.27 Kleine verschillen in combinaties maken za-
ken daarbij nog niet onmiddellijk onvergelijkbaar.

Tegelijkertijd mag de trivialiteit van de gecon-
stateerde knelpunten geen reden zijn om niet na te
denken over mogelijkheden om die knelpunten
weg te nemen. Schoep en Schuyt doen daarvoor
diverse voorstellen.28 Twee van deze voorstellen

verdienen in het bijzonder aandacht. Allereerst
wordt aangegeven dat in de opleiding van rechters
meer aandacht zou moeten uitgaan naar het ge-
bruik van instrumenten ter bevordering van de
consistentie van de straftoemeting. Deze aanbeve-
ling moet naar mijn mening vooral worden be-
schouwd als een goede aanzet om in bredere zin
een cultuuromslag te bevorderen. Het moet tot de
beroepshabitus van de rechter horen om bij de ge-
valsvergelijking niet alleen op het eigen geheugen
te varen. Om dat te realiseren is ook de aanbeve-
ling van belang om de werkprocessen binnen de
rechterlijke macht zodanig aan te passen dat de in-
zet van de genoemde instrumenten zo eenvoudig
mogelijk is. Gedacht moet dan vooral worden aan
een dusdanige aanpassing van de werkprocessen
dat – structureel – aan elk strafdossier door één
persoon (een rechter, een gerechtssecretaris of een
andere daartoe aangewezen functionaris) een for-
mulier wordt toegevoegd waarop melding wordt
gemaakt van (mogelijk) relevante oriëntatiepunten
en vooral ook uitspraken uit de databank. Bij de
voorbereiding van het dossier kan de rechter daar
dan acht op slaan.29 Dit voorstel houdt wel een ver-
zwaring van de werklast in, zodat de verwezenlij-
king ervan niet mogelijk zal zijn zonder dat daar-
toe enige middelen beschikbaar komen. Ook con-
sistentie in straftoemeting kent haar prijs.

Ook consistentie in straftoemeting 

kent haar prijs

Er kunnen daarnaast natuurlijk nog allerlei andere
desiderata worden genoemd. Zo zijn naar mijn
mening de mogelijkheden van statistische analyse
van de straftoemetingspraktijk nog lang niet vol-
doende verkend.30 Langs die weg kan per categorie
delicten informatie worden verzameld over de
sancties die worden opgelegd, de gemiddelde duur
daarvan en de variatie in duur, al dan niet uitge-
splitst naar regio. Ook de positief gewaardeerde
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26 Zie Schoep & Schuyt 2005, p. 46.
27 Vgl. ook M. Otte, ‘De betekenis van een informatievoorziening

voor de kwaliteit van de strafmotivering. Over reële kansen en
kansloze verwachtingen’, in: ICT en straftoemeting: de conferen-
tie van 23 april 1998, Deventer: Kluwer 1999, p. 46. Indien op
deze mogelijkheid het accent wordt gelegd, is het ook niet no-
dig om de samenloopregeling aan te passen. Voorstellen daartoe
zijn onder andere gedaan door De Hullu 2002, p. 73, en Duker
2003, p. 131-132. Vgl. ook M.J.A. Duker, ‘De Databank CST
nu ook voor advocaten beschikbaar’, Trema straftoemetings-
bulletin 2005, p. 7-8.

28 Schoep & Schuyt 2005, p. 66-67 en p. 73-76. Zie ook Duker
2003, p. 129-134.

29 Vgl. ook R.C.P. Haentjes, ‘Straftoemeting als beredeneerde keu-
ze of het nut van de databank consistente straftoemeting’,

Trema straftoemetingsbulletin 2005, p. 52, en E. Steffan-Bakker,
‘Amsterdamse rechters en hun lijstjes’, Trema straftoemetings-
bulletin 2005, p. 56. Het bezwaar van Schoep & Schuyt 2005,
p. 67, dat hiermee (ontoelaatbaar) wordt geanticipeerd op de
beslissing omtrent bewezenverklaring, legt naar mijn mening
geen gewicht in de schaal. Een rechter die voorafgaand aan een
zitting kennis neemt van informatie omtrent de bestraffing in
andere zaken van delicten die in de voor hem liggende zaak op
de tenlastelegging staan, neemt nog beslissing omtrent het be-
wijs. Bovendien, rechters lezen toch ook voorafgaand aan de zit-
ting rapportages (van de reclassering of deskundigen) over de
verdachte die zijn opgesteld met het oog op het opleggen van
een passende sanctie?

30 Vgl. Borgers 2005, p. 180, en Schoep & Schuyt 2005, p. 75.
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oriëntatiepunten verdienen aandacht. Zo kan wor-
den nagegaan of verdere uitbouw van de oriënta-
tiepunten mogelijk is, bijvoorbeeld door na te gaan
in hoeverre de diverse lokale lijstjes zich lenen voor
een upgrade naar landelijk niveau. Er is nog genoeg
mogelijk om de rechter te voorzien van adequate
informatie over de sanctietoepassing in vergelijk-
bare zaken en hem te stimuleren van die informa-
tie gebruik te maken.31

5 TOT SLOT

Op het terrein van het bevorderen van consistentie
in straftoemeting is in Nederland al veel verwezen-

lijkt. De rechterlijke macht mag daarop terecht
trots zijn. Maar elke ketting is zo sterk als de zwak-
ste schakel. Het is daarom vooral zaak om de prak-
tische problemen die in de weg staan aan een ef-
fectief gebruik van de databank, aan te pakken.
Dat vergt nieuwe inspanningen, zowel concrete
aanpassingen en uitbreidingen van meer techni-
sche aard, als het bewerkstelligen van veranderin-
gen in cultuur en werkprocessen. Wanneer die slag
wordt geslagen, ligt consistente straftoemeting,
waarbij het recht doen aan de concrete omstandig-
heden van het geval wordt gecombineerd met het
actief bewaken van een al te grote variëteit in straf-
toemeting, daadwerkelijk in het verschiet. Dat is
de moeite meer dan waard.�
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31 Ik wijs terzijde ook op het voorstel om in strafvorderingsricht-
lijnen te werken met bandbreedtes, hetgeen ook mogelijk zou

zijn voor de oriëntatiepunten. Zie onder andere Duker 2003, 
p. 29-30 en p. 147.
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