MotivatE

Casus
Opdracht: lees onderstaande casus en oriëntatiepunten en geef vervolgens aan welke sanctie u zou
opleggen.
Verdachte (vrouw, 60 jaar, heeft schulden) werkt al vijf jaar op de afdeling Financiën van een
familiebedrijf in kantoorartikelen. De baas van de verdachte heeft geconstateerd dat de balans niet
klopt en ontdekt dat de afgelopen twee jaar allerlei bedragen zijn verduisterd, in totaal ongeveer
€ 20.000. Verdachte is voor de tweede keer in contact met justitie: 8 jaar geleden heeft ze ook geld
verduisterd bij haar vorige werkgever. Ze zit 5 dagen in voorlopige hechtenis. Ze heeft bekend. Het
bedrijf wil schadevergoeding. De officier van justitie legt fraude ten laste in zijn dagvaarding.

LOVS-oriëntatiepunten Fraude
Benadelingsbedrag

Oriëntatiepunt
Gs = gevangenisstraf
Ts = taakstraf
Ov = onvoorwaardelijk
Vw = voorwaardelijk

a. Tot € 10.000,-b. € 10.000,-- tot € 70.000,-c. € 70.000,-- tot € 125.000,-d. € 125.000,-- tot € 250.000,-e. € 250.000,-- tot € 500.000,-f. € 500.000,-- tot € 1.000.000,-g. € 1.000.000,-- en hoger

1 week – 2 maanden gs ov OF ts
2-5 maanden gs ov OF ts
5-9 maanden gs ov OF ts + gs vw
9-12 maanden gs ov
12-18 maanden gs ov
18-24 maanden gs ov
24 maanden maximum gs ov

Strafvermeerderende en/of strafverminderende factoren:
• de duur van de gedraging
• de mate waarin de verdachte door de overtreding voordeel heeft verkregen
• de verdachte heeft de gedraging uit eigen beweging beëindigd
• de mate waarin het ontstane nadeel ongedaan is gemaakt
• de rol van de verdachte ten opzichte van mededaders
• of de verdachte een natuurlijke persoon of een rechtspersoon betreft
• de mate waarin de verdachte medewerking heeft verleend aan het onderzoek
• de mate waarin de gedraging heeft geleid tot marktverstoring
• de mate waarin door de gedraging het vertrouwen in de markt is geschaad
• de financiële draagkracht van de verdachte
• recidive(gevaar)
• de duur van de strafprocedure
• de verdachte heeft gehandeld in de uitoefening van een beroep of bedrijf
• type slachtoffer (professional, leek, overheidsinstantie) en de rol van het slachtoffer bij de gedraging
• aan de verdachte is een bestuursrechtelijke maatregel (niet zijnde een bestuurlijke boete voor hetzelfde feit
als bedoeld in art. 5:44 Awb) opgelegd (bijvoorbeeld intrekking vergunning, last onder dwangsom)

Welke straf?
Welke straf(fen) zou u opleggen?
Let op: Er mogen verschillende type straffen gecombineerd worden (bijv. onvoorwaardelijke en voorwaardelijke gevangenisstraf, of
een onvoorwaardelijke gevangenisstraf met een voorwaardelijke taakstraf, een voorwaardelijke boete met mediation, et cetera).
Gevangenisstraf
Onvoorwaardelijk: (dagen / weken / maanden)
Voorwaardelijk: (dagen / weken / maanden)
Taakstraf (uren)
Onvoorwaardelijk: (uren)
Voorwaardelijk: (uren)
Boete (euro)
Onvoorwaardelijk: (euro)
Voorwaardelijk: (euro)
Bijzondere voorwaarden
Gedragsinterventie namelijk….
Schadevergoeding: (euro)
Mediation

Resultaten survey
Welke straf(fen) zou u opleggen? (meerdere antwoorden mogelijk)
N=10
Gevangenisstraf
Onvoorwaardelijk:
3x
5 dagen; 5 dagen; 5 maanden
Voorwaardelijk:
Taakstraf (uren)
Onvoorwaardelijk: (uren)
Voorwaardelijk:

(uren)

4x

1 maand (2x); 2 maanden

9x

80; 100; 120; 150; 160; 160; 240; maximale taakstraf,
terugbetaalregeling en verplichte hersteltraining

-

Boete (euro)
Onvoorwaardelijk:

-

Voorwaardelijk:

-

Bijzondere voorwaarden
Gedragsinterventie ….

2x

Gericht op oorzaak/omgang schuldproblematiek (2x)

Schadevergoeding …

6x

??; 5.000 euro; 20.000 euro (3x); afhankelijk van
inkomsten/loon en schulden

Mediation

1x

Onderzoek Changing Justice Gears
•

Driejarig onderzoeksprogramma Changing Justice Gears: samenwerkingsverband tussen
Restorative Justice Nederland en diverse universiteiten (Maastricht, Nijmegen, Utrecht en
Amsterdam-VU). Twee deelonderzoeken: Motivate en Discover

•

Doel van het onderzoek:
Een verandering bewerkstelligen in het juridische besluitvormingsproces met betrekking tot het
opleggen van korte gevangenisstraffen, waarbij de nadruk dient komen te liggen op resocialisatie
en herstel en het gebruik van de korte gevangenisstraf wordt teruggedrongen.

Deelonderzoek Motivate

Onderzoeksvraag:
Hoe kan aandacht voor strafdoelen, in het bijzonder resocialisatie en herstel, bij het vorderen,
opleggen en tenuitvoerleggen van strafrechtelijke sancties bijdragen aan het terugdringen van de korte
gevangenisstraf en op welke wijze zou dit kunnen worden bewerkstelligd?

OPZET
•

Deel I: Juridisch onderzoek, twee subprojecten:
• Afdoening via de rechter
Sonja Meijer, Nellie de With en Malini Laxminarayan, MotivatE. Een strafmotivering aan de
hand van strafdoelen (afgerond april 2021).
• Afdoening via de officier van justitie
Antoinetta Pinkster, Veldresearch: Innovatieve projecten naar afweging en besluitvorming met
betrekking tot vervolging van strafbare feiten waarbij een kortdurende vrijheidsstraf aan de
orde kan zijn (afgerond april 2021).

•

Deel II: Empirisch onderzoek (Nieke Elbers) (lopend)

DEELVRAGEN
1. Hoe en op grond waarvan komt een strafrechter tot een strafoplegging en welke eisen worden in
het bijzonder gesteld aan de motivering van de straf?
2. Welke pogingen zijn tot dusver ondernomen tot verbetering van de strafmotivering?
3. Wat is op basis van wetenschappelijk (empirisch) onderzoek bekend over de rol die strafdoelen,
zoals resocialisatie en herstel, spelen bij het formuleren van een strafeis door de officier van
justitie en de strafoplegging door de rechter?
4. Op welke wijze kunnen wet, strafvorderingsrichtlijnen van het OM en/of oriëntatiepunten van de
LOVS worden aangepast om meer bewustwording over de strafdoelen onder officieren van justitie
en rechters te bewerkstelligen?

DEELVRAAG 1: Motivering van de strafoplegging
(I) De wet
Ruime straftoemetingsvrijheid
-

Algemeen minimum: 1 dag gevangenisstraf (art. 10 lid 2 Sr) of 3 euro geldboete (art. 23 lid 2 Sr)

-

Algemeen maximum: 30 jaar of levenslange gevangenisstraf (art. 10 Sr) of 870.000 geldboete (art.
23 lid 4 Sr)

-

Bijzondere strafmaxima voor afzonderlijke delicten.

Voorbeeld:
Verduistering gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking of van
zijn beroep, of tegen geldelijke vergoeding onder zich heeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie (art. 322 Sr).

DEELVRAAG 1: Motivering van de strafoplegging
Strafmotiveringsvoorschriften
Art. 359 lid 5 Sv: ‘Het vonnis geeft in het bijzonder de redenen op die de straf hebben bepaald of tot
de maatregel hebben geleid.’
Art. 359 lid 6 Sv: ‘Bij de oplegging van een straf of maatregel die vrijheidsbeneming medebrengt, geeft
het vonnis in het bijzonder de redenen op die tot de keuze van deze strafsoort, dan wel tot deze soort
maatregel hebben geleid. Het vonnis geeft voorts zoveel mogelijk de omstandigheden aan, waarop bij
de vaststelling van de duur van de straf is gelet. (…)’ (verzwaarde motiveringsplicht)

DEELVRAAG 1: Motivering van de strafoplegging
(II) Rechtspraak
•

Hoge Raad over motiveringsverplichting: ‘uit de strafmotivering moet expliciet blijken dat de
rechter onder ogen heeft gezien dat hij een straf of maatregel oplegt die onvoorwaardelijke
vrijheidsbeneming met zich brengt door in de strafmotivering tot uitdrukking te brengen dat zo’n
sanctie wordt opgelegd en die sanctieoplegging te verbinden met in de strafmotivering opgegeven
redenen.’

•

Rechters in de praktijk gebruiken veelal een standaardmotivering dat ‘de strafoplegging in
overeenstemming is met de aard en de ernst van de bewezenverklaarde feiten en de
omstandigheden waaronder deze zijn begaan, mede gelet op de persoon van de verdachte’.

•

Hoge Raad: standaardmotivering is niet voldoende, maar de Hoge Raad stelt tegelijkertijd geen
hoge eisen aan motiveringsverplichting. De lat voor het slagen van een cassatiemiddel dat
betrekking heeft op het ongemotiveerd voorbijgaan aan standpunten over de strafmotivering ligt
bovendien hoog.

DEELVRAAG 1: Motivering van de strafoplegging
Intermezzo:
Motiveringsplicht onder wetsvoorstel tot Modernisering van het Wetboek van Strafvordering
Verzwaarde motiveringsplicht vervalt, volstaan wordt met het algemeen motiveringsvoorschrift.
•

Motivering van de strafoplegging alleen vereist :
• ‘voor zover dat voor de begrijpelijkheid van die beslissingen noodzakelijk is’;
• deze verbazing wekt (art. 4.3.21, eerste lid, Sv (nieuw)) of;
• door verdachte een ‘uitdrukkelijk voorgedragen standpunt’ is ingenomen (art. 4.3.21, tweede
lid, Sv (nieuw).

DEELVRAAG 1: Motivering van de strafoplegging
(III) Oriëntatiepunten LOVS
•

Strafdoelen (zoals resocialisatie en herstel) worden niet genoemd in de oriëntatiepunten.

•

Korte gevangenisstraffen (tot zes maanden GS) vormen voor diverse delicten het oriëntatiepunt.

•

Toepassing oriëntatiepunten in de praktijk (?).

DEELVRAAG 1: Motivering van de strafoplegging
(IV) Informatievoorziening, attitude en organisatorische beperkingen
• Informatie over de persoon van de verdachte is beperkt (bv. reclasseringsrapportages)
• Kennis over effecten korte gevangenisstraf is beperkt.
• Rechters vrezen inperking straftoemetingsvrijheid.
• Voldoende tijd voor de behandeling van de zaak ontbreekt (bv. politierechterzittingen waar tien
minuten voor worden ingepland).
• Sommige verdachten verschijnen niet.

DEELVRAAG 1: Motivering van de strafoplegging
Enkele conclusies
•

Korte gevangenisstraffen zitten als het ware ‘ingebakken’ in ons systeem door:
• de lage eisen die de Hoge Raad stelt aan de motivering van de straf;
• de strafmotivering in de praktijk door rechters;
• de oriëntatiepunten LOVS en de toepassing daarvan in de praktijk en;
• beperkte informatievoorziening, attitude en organisatorische beperkingen.

DEELVRAGEN
1. Hoe en op grond waarvan komt een strafrechter tot een strafoplegging en welke eisen worden in
het bijzonder gesteld aan de motivering van de straf?
2. Welke pogingen zijn tot dusver ondernomen tot verbetering van de strafmotivering?
3. Wat is op basis van wetenschappelijk (empirisch) onderzoek bekend over de rol die strafdoelen,
zoals resocialisatie en herstel, spelen bij het formuleren van een strafeis door de officier van
justitie en de strafoplegging door de rechter?
4. Op welke wijze kunnen wet, strafvorderingsrichtlijnen van het OM en/of oriëntatiepunten van de
LOVS worden aangepast om meer bewustwording over de strafdoelen onder officieren van justitie
en rechters te bewerkstelligen?

DEELVRAAG 4: Hoe meer bewustwording creëren over strafdoelen?
Op welke wijze kunnen wet, strafvorderingsrichtlijnen van het OM en/of oriëntatiepunten van de LOVS
worden aangepast om meer bewustwording over de strafdoelen onder officieren van justitie en
rechters te bewerkstelligen?
•

Oplossings-/ verkenningsrichtingen:
1. Wet:
a.

Behoud van een bijzondere motiveringsplicht in geval van het opleggen van een vrijheidsbenemende sanctie (zie S. Meijer, ‘De
bijzondere motiveringsplicht bij de oplegging van vrijheidsbenemende sancties’, in: liber amicorum M.S. Groenhuijsen, 2021).

b.

Invoering verbod op korte gevangenisstraffen tot zes maanden (vgl. Duitsland)? Rechtsvergelijkend onderzoek vereist.

2. Vastleggen van een bepaald concept van strafdoelen in de wet, de LOVS-oriëntatiepunten of
de strafvorderingsrichtlijnen van het openbaar ministerie.
3. De ontwikkeling van een straftoemetingsmodel, waarbij expliciet aandacht uitgaat naar de
strafdoelen.
2 + 3 vereisen empirisch onderzoek

Deelnemers
gezocht!

DEELVRAAG 4: Hoe meer bewustwording creëren over strafdoelen?
Piramidemodel:
Onderlinge rangorde van
strafdoelen

DEELVRAAG 4: Hoe meer bewustwording creëren over strafdoelen?
Taartpuntmodel:
Geen onderlinge rangorde

DEELVRAAG 4 Hoe meer bewustwording creëren over strafdoelen?
Onschadelijkmaking/incapacitatie/maatschappijbeveiliging (neutrale variant)
Door het opleggen van een vrijheidsbenemende sanctie wordt de betrokkene gedurende enige tijd
geheel uit de maatschappij verwijderd, als gevolg waarvan hij geen gevaar meer vormt voor die
maatschappij, omdat hij gedurende de uitvoering van de vrijheidsbenemende sanctie geen strafbare
feiten kan plegen.

DEELVRAAG 4 Hoe meer bewustwording creëren over strafdoelen?
Onschadelijkmaking/incapacitatie/maatschappijbeveiliging (confronterende variant)
“De rechtbank acht het van groot belang dat de verdachte ter beveiliging van de maatschappij gedurende
enige tijd uit de maatschappij wordt verwijderd. De rechtbank komt tot dit oordeel op grond van het feit dat de
verdachte door het plegen van het strafbare feit heeft laten zien een (groot) gevaar voor de maatschappij te
vormen. De rechtbank acht het dan ook noodzakelijk dat ervoor wordt gezorgd dat verdachte gedurende enige
tijd geen gevaar meer vormt en dat verdachte gedurende de vrijheidsbenemende sanctie geen strafbare feiten
gericht tegen burgers zal kunnen plegen. De rechtbank is zich bewust van het feit de schadelijke aspecten van
vrijheidsbeneming voor de verdachte, waaronder het mogelijk verlies van baan en/of woning en/of relaties en
dat hij na afloop van de vrijheidsbeneming te lijden kan hebben onder het maatschappelijke stigma dat door
die sanctie wordt veroorzaakt. De rechtbank is zich bovendien bewust van het feit dat diegenen die een (korte)
vrijheidsbenemende sanctie hebben moeten ondergaan na het ondergaan van die sanctie vaker tot het
wederom plegen van strafbare feiten overgaan dan diegenen aan wie een niet-vrijheidsbenemende sanctie is
opgelegd. Gelet op deze gevolgen heeft de rechtbank dan ook onderzocht of kan worden volstaan met een
andere strafrechtelijke sanctie, dan wel het opleggen van elektronische of een andere vorm van
maatschappelijke detentie. Echter, gelet op het gevaar dat verdachte vormt voor de maatschappij is de
rechtbank van oordeel dat daarmee niet kan worden volstaan en dat derhalve aan verdachte een
vrijheidsbenemende sanctie dient te worden opgelegd.”

