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SAMENVATTING 

Het doel van het proefschrift is om empirisch te onderzoeken of de straftoemeting door de 

internationale strafrechttribunalen consistent is. Het onderzoek richt zich op de twee 

internationale tribunalen met de meest omvangrijke jurisprudentie, namelijk het Joegoslavië-

tribunaal (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY) en het Rwanda-

tribunaal (International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR). Het proefschrift is een 

empirische beschrijving en analyse van de door deze tribunalen gebruikte juridische 

straftoemetingsfactoren, zoals zwaarte van het misdrijf en persoonlijke omstandigheden, en van 

de consistentie van de straftoemeting betreffende veroordeelden van oorlogsmisdaden, misdaden 

tegen de menselijkheid en genocide. In het onderzoek zijn de drie dimensies van consistentie in 

internationale straftoemeting bestudeerd: i) consistentie van juridische argumentatie, ii) 

consistentie van opgelegde strafduur, en iii) systeem-consistentie tussen de tribunalen, i.e. de 

vraag of de straftoemeting van de twee tribunalen ook onderling consistent is. Ten behoeve van 

het onderzoek zijn de jurisprudentie van het ICTY en ICTR en de gegevens van de 

veroordeelden tot en met april 2011 verzameld en geanalyseerd. 

 

Het eerste deel van het proefschrift beschrijft de consistentie van de juridische argumentatie van 

internationale straftoemeting. Hoofdstuk I is een analyse van de argumentatie van de rechters 

van het ICTY en ICTR blijkend uit de jurisprudentie. Aan de ene kant blijkt dat over het geheel 

genomen bepaalde beginselen van straftoemeting, zoals het beginsel dat een zaak in zijn 

totaliteit moet worden bekeken en het proportionaliteitsbeginsel, consequent worden 

meegenomen in de overwegingen van de rechters van de tribunalen. Aan de andere kant blijkt er 

ook een aantal inconsistenties te bestaan tussen individuele uitspraken. Voor wat betreft de 

straftoemeting varieert de jurisprudentie van het ICTY en ICTR in individuele zaken vooral met 

betrekking tot de indicatoren die relevant zijn voor het oordeel over de zwaarte van het delict 

(„gravity‟), zoals de juridische kwalificatie van een misdrijf, het aantal slachtoffers, en de rol 

van de veroordeelde. Verder blijkt er enige inconsistentie te zijn in de toepassing van specifieke 

verzachtende en verzwarende omstandigheden tussen individuele zaken, en dan specifiek of 

bepaalde omstandigheden al dan niet relevant worden gevonden.  

Vervolgens werd een empirisch model van de straftoemeting van de tribunalen gecreëerd. 

Aangezien de rechters van het  ICTY en ICTR geen gedetailleerde uiteenzetting geven van hoe 

de straf wordt berekend of in welke mate straftoemetingsfactoren de hoogte van de straf 



253 

 

beïnvloeden, is de empirische analyse in dit proefschrift nodig om inzicht te verkrijgen in de  

factoren die een rol spelen in de straftoemeting en meer specifiek welke invloed zij uitoefenen 

op de strafmaat. Uit dit model blijkt eveneens dat er consistente patronen zijn in de praktijk van 

de straftoemeting door de tribunalen en dat de tribunalen de juridische straftoemetingsfactoren 

die hierbij in overweging worden genomen op consistente en voorspelbare wijze toepassen. 

 

Het tweede deel van het proefschrift behandelt de consistentie van de opgelegde strafduur door 

de tribunalen. Hoofdstuk II behandelt de consistentie van de opgelegde strafduur van het ICTY. 

In dit deel van het onderzoek wordt  empirisch getest in hoeverre de juridische factoren die zijn 

afgeleid van de beginselen van straftoemeting, zoals benadrukt in de ICTY jurisprudentie, 

daadwerkelijk de lengte van de straf in individuele gevallen kunnen voorspellen. De data van 

alle individuen die door het ICTY tot augustus 2008 zijn veroordeeld (N=63) is geanalyseerd 

met behulp van een multipele regressie analyse. De resultaten toonden aan dat de strafduur 

empirisch kan worden voorspeld aan de hand van de onderzochte straftoemetingsfactoren. 

Bijvoorbeeld, zij die veroordeeld zijn voor meerdere misdrijven worden zwaarder gestraft dan 

daders van een enkelvoudig misdrijf. Individuen met een hogere rang of positie worden 

veroordeeld tot langere straffen dan bijvoorbeeld gewone soldaten. En zij die veroordeeld zijn 

voor misdaden tegen de menselijkheid krijgen  langere straffen dan veroordeelden van 

oorlogsmisdrijven. Op basis van een combinatie van de vijf statistisch significante 

straftoemetingsfactoren (kwalificatie van het misdrijf; aantal bewezenverklaarde aanklachten; 

rangorde; aantal verzachtende omstandigheden; instigatie als een van de individuele 

aansprakelijkheidvormen) kan 60 % van de variatie in strafduur worden verklaard.  

 

In hoofdstuk III ligt de aandacht bij de straftoemetingspraktijk van het ICTR. In tegenstelling tot 

het ICTY heeft het ICTR vooral te maken met verdachten die worden vervolgd voor genocide. 

Vrijwel alle verdachten voor het ICTR zijn dan ook voor dit misdrijf veroordeeld, met veelal 

een levenslange gevangenisstraf als gevolg. Doordat de levenslange gevangenisstraf hier zo 

veelvoorkomend is, en doordat er nog maar een gering aantal mensen is veroordeeld door het 

ICTR, was er niet voldoende beschikbare data om een multipele regressie analyse of 

vergelijkbare methode te gebruiken. Om die reden is de data van het ICTR geanalyseerd door 

gebruik te maken van multipele correspondentie/homogeniteits analyse (HOMALS). Data is 

verzameld voor alle verdachten die tot en met maart 2011 zijn veroordeeld door het ICTR 
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(N=44). Uit de analyse blijkt dat het mogelijk is om patronen in de straftoemeting van het ICTR 

te identificeren. Bijvoorbeeld, de zwaarste straffen bij het ICTR worden opgelegd aan 

veroordeelden die de hogere posities in de militaire of burgerlijke hiërarchie bekleden. En, 

passieve daders krijgen lagere straffen dan actieve daders. De empirische analyse laat verder 

zien dat de beginselen van straftoemeting waaraan de rechters van het ICTR refereren in het 

algemeen overeenkomen met de straftoemetingspraktijk van het ICTR. Zo blijkt dat de hoogte 

van de straf die door het ICTR wordt opgelegd over het algemeen correspondeert met de ernst 

van het gepleegde misdrijf en de verwijtbaarheid van de verdachte. 

 

In het derde deel van het proefschrift wordt de systeem-consistentie tussen de tribunalen 

besproken op basis van een vergelijking van de straftoemetingspraktijk van beide tribunalen 

onderling. Hoofdstuk IV biedt een beschrijvende en vergelijkende analyse van de door het ICTY 

en ICTR opgelegde straffen en bespreekt de verschillen tussen de twee tribunalen. De straffen 

die tot en met juni 2010 zijn opgelegd door het ICTY en ICTR zijn geanalyseerd (N=111). Voor 

deze analyse zijn de individuele zaken onderverdeeld in een aantal categorieën, en elk van deze 

in subcategorieën, op grond van de volgende criteria: de kwalificatie van het misdrijf, de aard 

van het onderliggende criminele gedrag, de omvang van het criminele gedrag, de individuele 

aansprakelijkheidsvorm, de rang of positie van de veroordeelde, en zijn rol in het plegen van het 

misdrijf. Van elke categorie is vervolgens de mediaan van de straffen berekend en gebruikt in de 

vergelijkende analyse tussen de tribunalen. Verder zijn de meestvoorkomende verzwarende en 

verzachtende omstandigheden in de jurisprudentie van de tribunalen geïdentificeerd en 

vergeleken. Deze analyse bouwt voort op het bekende gegeven dat er grote verschillen bestaan 

in de zwaarte van de straffen tussen de tribunalen; de straffen die uitgedeeld worden door het 

ICTR zijn substantieel langer vergeleken met de straffen opgelegd door het ICTY. Het 

onderzoek richtte zich op het vinden van de belangrijkste redenen voor deze divergentie. De 

empirische analyse laat zien dat de oorzaak voor deze divergentie vooral lijkt te liggen in de 

verschillen in samenstelling van de zaken tussen de tribunalen: het ICTR beoordeelt vooral veel 

genocide zaken en  de ICTR-veroordeelden zijn in vergelijking tot de ICTY-veroordeelden 

vaker hooggeplaatsten.  

 

In hoofdstuk V is de consistentie van opgelegde strafduur tussen de tribunalen onderling 

geanalyseerd. Waar in hoofdstuk IV gebruik wordt gemaakt van beschrijvende analyse, is in 
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hoofdstuk V een multipele regressieanalyse gebruikt om na te gaan wat de effecten zijn op de 

strafduur van de straftoemetingsfactoren in hun samenhang bezien. Het onderzoek analyseert 

vervolgens specifiek de systeem-consistentie van de straftoemeting en onderzoekt de mogelijke 

verschillen tussen de tribunalen waar het gaat om  de invloed van de straftoemetingsfactoren op 

de hoogte van de straf. Van eenieder die tot en met juni 2010 door het ICTY en ICTR is 

veroordeeld, is de data verzameld (N=111). De resultaten van de multipele regressieanalyse 

geven aan dat de straftoemetingspraktijken van het ICTY en ICTR redelijk consistent lijken te 

zijn, en dat er geen grote verschillen lijken te bestaan tussen het ICTY en ICTR wat betreft de 

invloed van individuele straftoemetingsfactoren op de hoogte van de straf. Het ziet er daarmee 

naar uit dat er een empirisch consistente en op juridische argumenten gebaseerde systematiek is 

ontstaan in de straftoemetingspraktijk van beide tribunalen. 

 

De straftoemetingspraktijk van het ICTY en ICTR heeft veel kritiek gekregen in het 

wetenschappelijk debat. Verschillende academici hebben de straftoemeting van het ICTY en 

ICTR afgeschilderd als inconsistent of als irrationeel, of zelfs vergelijkbaar met een loterij. Dit 

proefschrift laat zien dat deze zware kritiek overdreven is. Uit empirische analyse van de 

jurisprudentie en praktijk van het ICTY en ICTR blijkt dat er consistente patronen zijn ontstaan 

in de straftoemeting en jurisprudentie, en dat de straffen veelal voorspelbaar zijn. De analyse 

heeft tevens aangetoond dat een reeks juridisch relevante straftoemetingsfactoren, afgeleid van 

de beginselen van straftoemeting, herhaaldelijk worden benadrukt door de rechters van het 

ICTY en ICTR en dat deze een consistent en voorspelbaar effect hebben op de duur  van de 

straf. 

 

 

 

 

 


